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CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE 
 
ART. 1. Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare şi funcţionare al 

Departamentului de Management (DM) din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
ART. 2. Constituirea DM s-a realizat cu aprobarea Senatului şi prin decizia Rectorului Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 
ART. 3. Sediul DM este în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
ART. 4. Documentele de referinţă pentru elaborarea prezentului regulament sunt: 
- Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
- Manualul Sistemului Integrat de management din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- Hotărârea Senatului din 25.09.2006, modificată de Hotărârea Senatului din 02.10.2010. 
 
CAPITOLUL II. OBIECTIVE Şl ACTIVITĂŢI 
 
ART. 1. Obiectivul fundamental al DM este buna funcţionare a Sistemului Integrat de Management 

(SIM) din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin: proiectarea, implementarea, actualizarea şi 
supravegherea continuă a acestuia. 

ART. 2. Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului sunt următoarele: 
a) DM elaborează sau avizează, după caz, documentele SIM. 
b) DM gestionează şi distribuie documentele SIM. 
c) DM coordonează activitatea de identificare, definire şi analizare a principalelor procese din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
d) DM participă la identificarea problemelor legate de sistemul integrat de management şi iniţierea 

de acţiuni corective; 
e) DM face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii tuturor proceselor din Universitate; 
f) DM transpune în practică politica în domeniul SIM; 
g) DM acordă consultanţă pe probleme legate de SIM întregului personal al universităţii; 
h) DM coordonează activităţile de instruire a personalului universităţii în domeniul SIM; 
i) DM coordonează activitatea de certificare şi de menţinere a conformităţii SIM conform 

standardelor: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2008; SA 8000:2008). 
j)  DM întocmeşte programul de audit intern. 
k) DM elaborează planurile de audit intern. 
l) DM stabileşte echipele de audit intern. 
m) DM coordonează auditurile externe. 
n) DM urmăreşte rezolvarea observaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern şi extern şi 

închiderea rapoartelor de neconformitate acţiuni corective şi preventive. 
o) DM participă la redactarea raportului privind stadiul SIM prezentat în analiza efectuată de 

management. 
 

CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
ART. 1. Departamentul de Management reprezintă un compartiment cu rol de coordonare şi 

execuţie ce sprijină Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitate (CEAC) în realizarea 
managementului calităţii. DM reprezintă un element al structurii organizatorice a SIM din Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău.  

ART. 2. Departamentul de Management este alcătuit din: 
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- directorul departamentului, numit de Rectorului Universităţii; 
- membri permanenţi, aprobaţi de Senat, la propunerea Directorului DM, sau angajaţi prin concurs; 
- corpul de auditori interni; 
- personal angajat temporar pentru elaborarea documentelor SIM, din interiorul sau exteriorul 

Universităţii, cu aprobarea Senatului, pe baza unei fundamentări formulată de către Directorul 
DM. 

ART. 3. Departamentul de Management are următoarele legături: 
- ierarhice - este subordonat Prorectorului cu strategii economice şi de calitate; 
- funcţionale - are relaţii de colaborare cu toate structurile academice şi administrative din 

universitate. 
 
CAPITOLUL IV. RESPONSABILITĂŢI Şl DREPTURI 
 
ART. 1. Directorul Departamentului de Management are responsabilitatea şi autoritatea privind 

proiectarea, coordonarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului integrat de management. El stabileşte 
responsabilităţile fiecărui membru al departamentului. 

ART. 2. Drepturile membrilor DM sunt: 
- să propună activităţi de instruire şi dezvoltare profesională în domeniul SIM; 
- să propună convocarea responsabililor de calitate, mediu, siguranţa şi securitatea ocupaţiei și 

responsabilitate socială (RCMSSO) la nivel de departament/ facultate pentru informare şi 
consultanţă cu privire la planificarea activităţilor SIM şi modificările ce au intervenit sau sunt 
necesare bunei funcţionări a SIM; 

- să colaboreze cu parteneri, experţi în domeniul SIM; 
- să fie remuneraţi proporţional cu activităţile realizate; 
- să propună efectuarea auditului intern sau extern pe problemele SIM; 

 
CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE 
 
ART. 1. Prezentul document se aprobă în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
ART. 2. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 
ART. 3. Departamentului de Management se dizolvă, dacă este cazul, prin hotărârea Senatului, la 

propunerea Rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
ART. 4. Litigiile provenite din raporturile contractuale cu persoane fizice sau juridice care nu pot fi 

soluţionate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România. 
 
 
Notă: Prezentul regulament este reeditarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

departamentului de Management al calităţii nr. 779/02.02.2007 ca urmare a trecerii de la Sistemul de 
Management al Calitatii la Sistemul Integrat de Management (calitate, mediu, siguranţa şi securitatea 
ocupaţiei şi responsablitate socială). 
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