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1. SCOP 
Prezenta procedură stabileşte metodologia de: 

• determinare şi analiză a cerinţelor specificate şi nespecificate de către Beneficiar sau 

orice alte cerinţe suplimentare identificate de către ASEM, referitoare la serviciile 

prestate, stabilirea ofertei educaţionale în Planurile de înmatriculare. 

• analiza, încheierea,  modificarea şi executarea contractelor, semnate de ASEM 

 comunicare cu beneficiarii, în vederea satisfacerii cerinţelor referitoare la calitate. 

 
2. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură PP 7.2 PROCESE REFERITOARE LA CLIENT (BENEFICIAR) se aplică la 

determinare şi analiză a cerinţelor beneficiarului, elaborarea şi semnarea contractelor cu 

beneficiarii. 

 
3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI UTILIZATE 

 Terminologie 

Cerere de ofertă  = document care exprimă interesul unui Beneficiar de a cumpăra produse / 

servicii de la furnizor, care conţine specificaţiile calitative şi tehnice ale produselor solicitate, 

preţuri şi alte condiţii specificate de Beneficiar. 

Ofertă = document scris care exprimă capacitatea furnizorului de a livra produse unui 

Beneficiar conform specificaţiilor tehnice şi clauzelor comerciale. 

Contract =  act juridic încheiat între două părţi contractante, prin care aceştia se angajează să 

respecte toate clauzele contractuale. 

 Abrevieri utilizate 

ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova 

SMC – Sistemul de Management al Calităţii 

MC – Manualul Calităţii 

PMC – Procedură a Sistemului de Management al Calităţii 

MET – Ministerul Educaţiei si Tineretului 

RMC – Reprezentantul managementului pentru calitate 

DMCDC – Departamentul de management al calităţii si dezvoltare curriculara 

SPEF - Serviciul Planificare Economică şi Finanţe  

SSES  - Serviciul studii şi evidenţa studenţilor  
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4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
4.1  Generalităţi 
ASEM îşi prezintă serviciile clienţilor  prin diferite metode, inclusiv: 

• Ziua uşilor deschise; 

• Acţiuni de reclamă in ziare / radio / TV; 

• Site-ul ASEM; 

• Conferinţe, seminare ştiinţifice etc. 

Beneficiarii ASEM pot fi divizaţi în 3 categorii:   

• Studenti / masteranzi / doctoranzi;  

• Angajatori (companii, organizaţii); 

• Beneficiarii altor servicii prestate de ASEM. 

Relaţiile dintre ASEM şi beneficiari sunt reglementate prin intermediul contractelor încheiate 

cu aceştia. 

 
4.2  Determinarea cerinţelor fata de servicii 
Cerinţele fata de serviciile educaţionale  sunt determinate in: 

• Legea învăţământului şi regulamentele MET, enumerate în Nomenclatorul 

documentelor externe (NDE 4.2.3.); 

• Contractele încheiate cu beneficiarii de servicii. 

 
4.3  Analiza cerinţelor referitoare la servicii 
Oferta educaţională (pe specializări) este prezentată în Proiectul planului de înmatriculare. 

La  elaborarea ofertei educaţionale participă:   

• Prim prorectorul cu activitate didactică, Prorectorul pentru învăţământul cu frecvenţă 

redusă şi formare continuă şi SSES care stabilesc conformitatea cu planurile stabilite 

de MET (vezi şi NDE 4.2.3). 

• Serviciul studii şi evidenţa studenţilor, care participă la analiza conformităţii 

contractelor cu procesul de studii şi la formarea grupurilor academice.  

• SPEF participă la analiza conformităţii termenilor şi condiţiilor de plată 

• Consilierul Juridic, care analizează daca condiţiile contractuale nu contravin 

legislaţiei în vigoare 

Oferta  se analizează de către Rector si Consiliul de Administraţie ASEM pentru a determina 

dacă: 

• cerinţele Beneficiarului sunt clar definite,  
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• serviciile pot fi prestate în termenii stabiliţi.  

Rezultatul analizei se înregistrează în ACO 7.2 si în procesul verbal al Consiliului de 

Administraţie ASEM.   

 
4.4  Analiza contractului încheiat cu studenţii, masteranzii, doctoranzii 
SSES, Decanat şi SPEF propun beneficiarilor semnarea unui contract-tip.  

Contractele încheiate cu studenţii sunt divizate în 3 categorii: 

1. Contract de studii – este semnat de toţi studenţii; 

2. Contract cu privire la plasarea în câmpul muncii – este semnat de studenţi ce-şi fac 

studii cu finanţare de la buget; 

3. Contract cu privire la pregătirea specialiştilor ce studiază pe bază de contract cu 

achitarea cheltuielilor pentru studii de către persoane fizice sau juridice. 

La elaborarea contractului tip se stabilesc toate elementele pentru desfăşurarea 

procesului educaţional, unde este necesar: 

• Prezentarea documentaţiei necesare; 

• Preţul contractului; 

• Perioada de valabilitate a contractului; 

• Reguli de comportament al beneficiarului; 

• Alte cerinţe nespecificate de Beneficiar, dar necesare pentru îndeplinirea obiectului 

contractului. 

Anual, pentru semnarea contractului tip şi luarea de către ASEM a angajamentului de 

prestare a serviciilor educaţionale, subdiviziunile implicate ale ASEM analizează contractul-

tip. 

La analiza contractului-tip participa: 

• SSES – serviciul studii şi evidenţă a studenţilor; 

• Serviciul Planificare Economică şi Finanţe; 

• Consilierul juridic al ASEM; 

• Decanatul Facultăţii; 

• Consiliul de Administraţie al ASEM 

Serviciul Planificare Economică şi Finanţe analizează dacă termenii şi condiţii de 

plată sunt acceptabile. 

Juristul analizează daca condiţiile contractuale nu contravin legislaţiei în vigoare. 
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Serviciul studii şi evidenţa studenţilor analizează corespunderea contractului cu  

planurile de înmatriculare şi planurile de studii. 

Decanul Facultăţii - analizează corespunderea contractului cu planurile de 

înmatriculare şi planurile de studii la nivel de facultate. 

Consiliul de Administraţie al ASEM – aproba contractele ASEM. 

- Rezultatul analizei contractului de studii şi a contractului privind plasarea în 

câmpul muncii este indicată în „ANALIZA FIABILITĂŢII CONTRACTULUI” DIN 

FIŞA ANC 7.2.1. ANALIZA CONTRACTULUI de studii şi 7.2.3. ANALIZA 

CONTRACTULUI de plasare în câmpul muncii 

Analiza generală a contractului este efectuată de către SSES în coordonare cu 

Decanul, care semnează câmpul „Analiza generală a contractului” din fişa ANC 7.2.1, 

confirmând capabilitatea ASEM de a îndeplini cerinţele definite în contract. 

După analiza generală a contractului de studii, contractul se transmite pentru 

semnare către Decan. 

După analiza generală a contractului privind plasarea în câmpul muncii, contractul 

se transmite pentru semnare către Rector. 

- Rezultatul analizei contractului cu achitarea de persoane fizice şi juridice se 

indică în câmpul „ANALIZA FIABILITĂŢII CONTRACTULUI” din fişa ANC 7.2.2. 

ANALIZA CONTRACTULUI cu plată. 

Analiza generală a contractului este efectuată de către SPEF în coordonare cu Juristul, 

Şef SPEF semnează câmpul „Analiza generală a contractului” din fişa ANC 7.2., confirmând 

capabilitatea ASEM de a îndeplini cerinţele definite în contract. 

După analiza generală a contractului achitarea de persoane fizice şi juridice se 

transmite pentru semnare către Rector. 

 
4.5  Semnarea contractului 

Două exemplare ale proiectului contractului, însoţite de formulele ANC 7.2 sunt 

prezentate de către SSES, Decanat sau Serviciul Planificare Economică şi Finanţe spre 

semnare beneficiarului, iar după aceasta spre semnare Rectorului ASEM. 

Contractele cu achitarea de persoane fizice şi juridice semnate se înregistrează în 

Baze de date „Evidenţa contractelor” de către ______SPEF_____. 

Un exemplar al contractului cu achitarea de persoane fizice şi juridice semnat rămâne 

la Beneficiar, iar al doilea, se păstrează de către ______ SPEF ______. 
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Analiza contractelor ASEM (studii ASEM, studii CNC, Masterat, Doctorat, Catedra 

Militară, şcoala Auto) este efectuată anual. Un exemplar al analizei anuale se păstrează de 

către SSES şi SPEF. 

Analiza contractelor încheiate de alte subdiviziuni – prestatoare de servicii (ex. 

MACIP) este efectuată anual şi se păstrează în cadrul subdiviziunii date. 

4.6  Modificarea contractului 
În cazul necesităţii modificării contractului SSES, Serviciul Planificare Economică 

şi Finanţe, Decanatul elaborează un acord adiţional la contract, în baza Notei de serviciu pe 

numele Rectorului, pregătită de către subdiviziunea care răspunde de executarea contractului 

şi pe care o coordonează cu Beneficiarul, care sunt anexate la contract. 

SSES, Serviciul Planificare Economică şi Finanţe, Decanat sunt responsabili de 

informarea personalului implicat privind modificarea contractului şi de transmiterea către 

Beneficiar a unui exemplar al acordului adiţional. 

 
4.7   Comunicarea  cu Beneficiarul 

În scopul asigurării unei modalităţi eficace de comunicare cu Beneficiarul la diferite 

faze, ASEM a stabilit o matrice de comunicare cu Beneficiarul, care este prezentată în forma 

MCB 7.2. MATRICEA COMUNICĂRII CU BENEFICIARUL. 
 

5. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
Procedura PP 7.2  „PROCESE REFERITOARE LA CLIENŢI (BENEFICIARI)” 

prevede următoarele autorităţi şi responsabilităţi: 

RECTORUL: 

 Aprobarea PP 7.2 şi a modificărilor ulterioare; 

 Identificarea necesităţilor Beneficiarului; 

 Aprobarea ofertei; 

 Încheierea contractului cu Beneficiarul; 

• Comunicarea  cu Beneficiarul. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

• Aprobarea contractelor 

REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI PENTRU CALITATE: 

 Verificarea si distribuirea PPC 7.2 si a modificărilor ulterioare; 

SPEF: 
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 Negocierea contractului cu Beneficiarii;  

 Modificarea contractului; 

 Participarea la analiza economica a ofertei si contractului. 
DIRECŢIA JURIDICĂ participă la : 

 Elaborarea PMC 7.2 şi modificarea ulterioară; 

 Verificarea PMC 7.2 şi a modificărilor ulterioare; 

 Analiza contractului; 

 Comunicarea  cu Beneficiarul; 

• Controlul modificării contractului 

Serviciul studii şi evidenţa studenţilor participă la: 

 analiza planurilor de înmatriculare şi contractelor de studii. 

Decanat: 

 Participa la elaborarea şi analiza contractelor de studii pentru Facultate 

 

6. REFERINŢE 
Procedura PP 7.2  „PROCESE REFERITOARE LA CLIENŢI (BENEFICIARI)” are legătură 

cu următoarele documente: 

• MANUALUL CALITĂŢII  Capitolul 7  

• PP 8.2.1 Satisfacţia Beneficiarului 

• PS 8.3 Controlul produsului neconform  

• PS 8.5.2 Acţiuni corective 

• Legea Învăţământului 

• Regulamentul MET 

• Planul de înmatriculare 

• Standardul ISO 9001:2000 

 

7. DISTRIBUIRE 
Procedura de proces PP 7.2 „PROCESE REFERITOARE LA CLIENŢI (BENEFICIARI)” este 

distribuită de către  Secretariatul ASEM  în conformitate cu Lista de distribuire elaborată de 

DMCDC. 
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