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1. SCOP 

Procedura are ca scop descrierea modalităţilor de ţinere sub control a procesului de proiectare 
şi dezvoltare. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică de către personalul ASEM implicat în activităţile de proiectare şi 
dezvoltare a produselor-serviciilor noi. 
 

3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI UTILIZATE 

 Terminologie 

Proiectare şi dezvoltare – ansamblu de procese care transformă cerinţe în caracteristici 
specificate sau în specificaţii ale unui produs. 

Date de intrare – informaţii şi specificaţii necesare proiectării. 

Date de ieşire – documente elaborate, care dau posibilitatea de a realiza produsul. 

Verificare – confirmare prin dovezi obiective că sunt îndeplinite cerinţele specificate. 

Validare – confirmare prin dovezi obiective că sunt îndeplinite cerinţele pentru o anumita 
utilizare/aplicare.. 

 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 curriculară 

SSES  - Serviciul studii şi evidenţa studenţilor  

CPRAE – Centrul de plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici 
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4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

4.1.Prevederi generale 

Proiectarea şi dezvoltarea se utilizează pentru următoarele activităţi: 

• proiectarea şi dezvoltarea planurilor de studii; 

• elaborarea cursurilor noi şi perfecţionarea cursurilor existente;  

• elaborarea şi perfecţionarea materialelor didactice /ştiinţifice; 

Conducerea universităţii trebuie să planifice şi să ţină sub control procesul de proiectare şi 
dezvoltare a planurilor de învăţământ, definind: 

• metodologia elaborării şi dezvoltării planurilor de învăţământ, cursurilor, 
materialelor didactice /ştiinţifice; 

• etapele elaborării; 

• modalitatea de verificare şi validare pentru fiecare etapă; 

• responsabilităţile şi competenţele decizionale cu privire la aceste activităţi. 

În urma studiilor de piaţa efectuate prin intermediul chestionarelor de evaluare completate 
de către clienţi (Formularul elaborat de DMCDC şi/sau CPRAE ) şi în baza analizelor 
efectuate de personalul didactic al ASEM (propuneri fixate în deciziile catedrelor) se obţin 
informaţii referitor la direcţii de îmbunătăţire a serviciilor existente, cât şi propuneri de 
dezvoltare a serviciilor noi, lărgirea nomenclatorului de specializări etc. Aceste cercetări stau 
la baza propunerilor pentru elaborarea planurilor de învăţământ, a cursurilor noi, a 
materialelor didactice şi/sau îmbunătăţirea celor existente. 

Procesul de proiectare şi dezvoltare cuprinde următoarele faze: 

• Identificarea cerinţelor pentru produsul/serviciul nou (plan de învăţământ, curs, 
material didactic, ştiinţific);   

• Stabilirea indicilor tehnici (număr de ore, durata, numărul de pagini); 

• Planificarea, în caz de necesitate, a necesarului de materiale tipografice şi 
numărului de exemplare; 

• Proiectarea designului materialului didactic-ştiinţific; 

• Efectuarea analizelor interne în scopul determinării posibilităţii organizatorice şi 
financiare de obţinere a produsului-serviciului (cursului, materialului didactic-
ştiinţific); 

• Întocmirea documentaţiei specifice pentru serviciul nou (perfecţionat) (ex.: 
decizia de aprobare a specializării noi, decizii de modificare, finanţare, etc.); 

• Întocmirea programului de proiectare-dezvoltare care să cuprindă pentru fiecare 
fază în parte: responsabili, bugetul alocat şi resursele umane necesare. 
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4.2. Interfeţele organizatorice şi tehnice  

În procesul de cercetare-dezvoltare sunt implicate atât funcţii interne cât şi funcţii externe. 

Funcţiile interne implicate în proiectare-dezvoltare sunt: 

Şefii de catedră – coordonează activităţile de proiectare, dezvoltarea a planurilor de 
învăţământ la specialităţile respective; coordonează activitatea de elaborare şi 
modificare a cursurilor; coordonează activitatea de elaborare, perfecţionare a 
materialului didactic şi ştiinţific cu personalul didactic al catedrei (Regulamentul cu 
Catedrei Instituţiei de Învăţământ Superior Universitar); 

Decanii – coordonează, examinează şi semnează planurile de învăţământ noi sau 
modificările la planurile de învăţământ la nivel de Facultate (Regulamentul Facultăţii 
Instituţiei de Învăţământ Superior Universitar); 

Comisia metodică a Facultăţii - examinează şi recomandă (sau respinge) spre editare 
cursurile, materiale didactico-ştiinţifice noi sau modificările la nivel de Facultate 
(Regulamentul comisiei metodice al Facultăţii), aprobă programele analitice, notele de 
curs. 

Comisia metodică a ASEM - examinează şi recomandă Monografiile şi Manualele noi 
sau modificările acestora spre aprobare la Senat. 

PRIM PRORECTOR CU ACTIVITATE DIDACTICĂ - coordonează activităţile de 
proiectare, dezvoltarea a planurilor de învăţământ la toate specialităţile; coordonează 
activitatea de elaborare şi modificare a cursurilor; coordonează activitatea de elaborare, 
perfecţionare a materialului didactic la nivelul ASEM; 

PRORECTOR CU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII EXTERNE - 
coordonează activităţile de proiectare a lucrărilor ştiinţifice la nivelul ASEM; 

SENAT – aprobă planurile de învăţământ la toate specialităţile (sau modificările la 
planurile de studii), specialităţile noi, manualele, monografiile.  

DMCDC şi CPRAE – cercetări de piaţă, chestionarea clienţilor; 

Contabilitatea – calcul economico-financiar; 

Secţia Planificare - încheie contracte cu beneficiarii privind acordarea serviciilor. 

Conducerea interfeţelor dintre diferitele funcţii implicate în procesul de proiectare este 
asigurată de către PRIM PRORECTOR CU ACTIVITATE DIDACTICĂ şi PRORECTOR CU 
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII EXTERNE.  

Funcţiile externe implicate în proiectare-dezvoltare sunt: 

● Ministerul Educaţiei şi Tineretului – aprobarea documentului normativ pentru 

produsul/serviciul   nou. 
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4.3 Planificarea proiectării şi dezvoltării 

Planificarea primară a proiectării /dezvoltării se realizează prin intermediul Planurilor de 
activitate ale catedrelor, care includ informaţii despre: 

• Organizarea procesului de studii; 

• Elaborarea şi editarea materialelor instructiv-metodice, didactice, articolelor 
ştiinţifice, monografiilor, manualelor; 

• Activitatea de cercetare ştiinţifică şi seminarele ştiinţifice; 

• Dirijarea cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor. 

Urmare generalizării informaţiei primite de la catedre, Secţia Studii si Evidenta Studenţilor 
şi Serviciul Ştiinţă elaborează PPP 7.3 PLANUL DE PROIECTARE – DEZVOLTARE 
PRODUSE / SERVICII, o copie a acestuia fiind pusă la dispoziţia tuturor funcţiilor 
implicate. 

PRIM PRORECTORUL CU ACTIVITATE DIDACTICĂ controlează întregul proces de 
proiectare şi dezvoltare a planurilor de învăţământ. 

PRORECTORUL CU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII EXTERNE  controlează 
procesul de proiectare şi dezvoltare a activităţii de cercetare ştiinţifică. 

 

4.3.Date de intrare a proiectării şi dezvoltării de produs nou 

Datele de intrare pentru dezvoltarea produselor noi se regăsesc în studiile şi sondajele de 
piaţă, în propunerile de dezvoltare produse noi primite de la beneficiari şi în propunerile 
primite de la personalul ASEM. 

La proiectarea acestor produse se ţine seama de prevederile şi normele legislative. Se au în 
vedere informaţii despre produsele similare de la alte instituţii din ţară şi/sau de peste hotare. 
Se analizează şi informaţiile derivate din proiectele similare anterioare şi literatura de 
specialitate. 

Analiza datelor de intrare ale proiectării, se realizează cu participarea funcţiilor desemnate în 
acesta,  este condusă de responsabilii de procese şi se înregistrează în NOTA INFORMATIVA 
A PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT şi în BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE. 

 

4.4. Date de ieşire a proiectării şi dezvoltării de produs nou 

Pe tot parcursul procesului de proiectare-dezvoltare, datele de intrare cuprinse în programul 
proiectare-dezvoltare sunt transformate în date de ieşire care sunt furnizate într-o formă care 
să permită verificarea în raport cu datele de intrare şi aprobate înainte de emitere. 

Datele de ieşire ale proiectării sunt documentate în: 
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● Planurile de învăţământ; 

● Note de curs;  

● Manuale, monografii;   

● Programul cursurilor; 

● Analiza financiar-contabilă; 

● Deciziile Ministerului Educaţiei, Senatului, Comisiilor Metodice. 

Toate aceste elemente furnizează informaţii corespunzătoare pentru realizarea produsului. 

4.5. Analiza şi verificarea proiectării şi dezvoltării 

Se efectuează analize sistematice ale proiectării şi dezvoltării în conformitate cu programul 
de proiectare-dezvoltare în etape adecvate pentru: 

● a evalua capabilitatea rezultatelor proiectării şi dezvoltării de a satisface cerinţele; 

● a identifica orice probleme şi propune acţiuni necesare. 

Participanţii la astfel de analize includ reprezentanţi ai funcţiilor implicate în etapele 
proiectării şi dezvoltării.  

Verificarea proiectării / dezvoltării se face prin verificarea documentaţiei specifice şi prin 
compararea cu documentaţii similare ale unor produse existente deja în ASEM. 

Analizele şi verificările efectuate sunt prezentate de fiecare subdiviziune în  Procesele 
verbale ale şedinţelor catedrelor sau subdiviziunilor (în formă liberă).  

4.6. Validarea proiectării şi dezvoltării 

Validarea este finalizată înainte de demararea procesului de realizare a 
produsului/serviciului şi constă în aprobarea documentaţiei. 

Validarea internă este efectuată de Senatul ASEM. Validarea externă este efectuată de 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului. 

Numai după aprobarea documentaţiei corespunzătoare de către Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului se poate iniţia procesul de realizare a planului de învăţământ. 

 

4.7.Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare 

Modificări în proiectare-dezvoltare pot apărea atât în timpul planificării procesului cât şi în 
procesul de realizare. 

După realizarea practică a produselor/serviiciilor noi/modificate (planuri de învăţământ, 
cursuri, note de curs, manuale etc.), se efectuează sondaje de evaluare a impactului pe care l-
a avut produsul nou în rândul beneficiarilor (pe parcursul anului de învăţământ), în urma 
cărora pot apărea propuneri de modificări ale modului de predare, structură, numărul de ore, 
modul de examinare, perfecţionare, anulare etc. 
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Înainte de efectuarea modificărilor, se face o analiza a propunerilor. La analiză participă 
toate persoanele implicate în realizarea proiectului.  

Dacă în urma analizei se decide modificarea produsului, modificările vor fi efectuate de 
persoanele ce au fost implicate şi în proiectarea iniţială.  

Analizele, verificările şi validarea proiectului modificat se fac în acelaşi mod ca şi pentru 
produsele noi. 

 

5. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

Procedura PP 7.3 „PROIECTARE SI DEZVOLTARE” prevede următoarele autorităţi şi 
responsabilitati: 

RECTOR: 
 Aprobarea PP 7.3 şi a modificărilor ulterioare; 

 Identificarea necesităţilor de proiectare-dezvoltare; 

 Aprobarea planului de proiectare-dezvoltare; 

 Coordonează efectuarea analizelor interne în scopul determinării posibilităţii 
organizatorice şi financiare de obţinere a produsului-serviciului (cursului, materialului 
didactic-ştiinţific); 

 Coordonarea validării planului de proiectare-dezvoltare cu MET; 

 Încheierea contractului cu Beneficiarii; 

 Comunicarea  cu Beneficiarii. 

PRIM PRORECTOR CU ACTIVITATE DIDACTICĂ:  
 Coordonează activitatea de proiectare-dezvoltare pentru planuri, cursuri şi materialul 

didactic. 

PRORECTOR CU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII EXTERNE:  
 Coordonează activitatea de proiectare-dezvoltare pentru materialul ştiinţific 

SEFII DE CATEDRĂ 
 Identificarea cerinţelor pentru produsului (serviciul) nou (plan de învăţământ, curs, 

material didactic, ştiinţific); 
 Stabilirea indicilor tehnici (număr de ore, durata, numărul de pagini) 

DMCDC 

 Verificarea si distribuirea PP 7.3 si a modificărilor ulterioare; 

 Distribuirea PP 7.3. 

 Organizarea chestionării clienţilor intern. 
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6. REFERINŢE 

Procedura PP 7.3  „PROIECTARE SI DEZVOLTARE” are legătură cu următoarele 
documente: 

• MANUALUL CALITĂŢII  Capitolul 7  

• PS  4.2.3 Controlul documentelor  

• PS  4.2.4 Controlul înregistrărilor  

• PP 8.2.1 Satisfacţia Beneficiarului 

• PS 8.5.2 Acţiuni corective 

• Standardul ISO 9001:2000 

7. DISTRIBUIRE 

Procedura de proces PP 7.3  „PROIECTARE SI DEZVOLTARE” este distribuită de către  
Secretariatul ASEM  în conformitate cu Lista de distribuire elaborată de DMCDC. 
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