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Strategia 

de elaborare şi implementare a conceptului de calitate educaţională în cadrul 
Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Educația Artistică 

 (IP CEEA) ”Ștefan Neaga” pentru anii 2016-2020 
 

Motto: 
 

A fi împreună este un început, 
A rămîne împreună este un progres, 
A munci împreună este un succes!!! 

I. ARGUMENT 

 

       Calitatea în educaţie reprezintă expresia finală a aşteptărilor beneficiarilor. 

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi 

ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, 

precum şi standardele de calitate. 

       În structura sistemului educaţional din Republica Moldova învăţămîntului 

artistic îi revine un rol special. Cele 5 colegii care realizează educaţia şi instruirea 

artistică reprezintă instrumente viabile ale politicii de stat în domeniul pieţii forței 

de muncă. Prin intermediul acestora aptitudinile vocaţionale sunt ajustate la 

nevoile cererii, fiind un element de bază în asigurarea pieţei cu specialiști 

calificați. Realizarea unei strategii consecvente de stat în domeniul pregătirii 

tinerilor specialişti în acest domeniu va permite pregătirea forţei de muncă 

necesare economiei naţionale ajustate la standardele de calitate.  

        Punctele tari şi oportunităţile învăţămîntului profesional tehnic în domeniul 

artelor: 

• prezenţa unui număr mare de cadre didactice calificate, inclusiv 

specialişti care urmează cursuri postuniversitare (masterat, doctorat);  



• posibilitatea implicării în activitatea mai multor colective artistice 

profesioniste şi de amatori, în diverse programe şi proiecte, în 

realizarea unui curriculum adecvat cerinţelor actuale; 

•  în Republica Moldova  există doar trei colegii specializate în educația și 

instruirea  muzicală, ceea ce facilitează adaptarea instituţiilor la 

cerinţele pieţii muncii. 

Punctele slabe şi constrîngerile existente: 

• lipsa pe termen lung a ofertelor de locuri de muncă, dat fiind faptul, că 

învăţămîntul muzical formează un specialist în cîţiva ani;  

• slaba dotare a instituţiilor de învăţămînt artistic cu mijloace didactice 

necesare instruirii, in mod primordial – instrumente muzicale;  

• situaţia financiară precară a tot mai multe familii, în special în mediul 

rural, care, din acest motiv, nu pot oferi copiilor studii;  

• situaţia economică instabilă, ceea ce diminuează încrederea cetăţenilor 

în învăţămîntul vocaţional;  

• sprijin insuficient acordat de agenţii economici sistemului de învăţămînt 

artistic. 

În acest context, este imperios necesară alinierea sistemului de învățământ 

profesional din domeniul artelor din Republica Moldova la sistemele europene de 

management şi de asigurare a calităţii. Această aliniere este necesară nu numai 

pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere 

educaţional, a Republicii Moldova în  Uniunea Europeana, ci şi, pe de altă parte, 

pentru ca iniţiativele din RM din acest domeniu să fie consonante, din punct de 

vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume. O rămânere 

în urmă în privinţa concepţiei sistemelor de management şi de asigurare a 

calităţii, a valorilor subsumate şi a metodologiilor aferente ar face extrem de grea 

nu numai integrarea, dar chiar şi înţelegerea reciprocă. 

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţămînt profesional 

vocațional din Uniunea Europeană, constituie un argument pentru dezvoltarea 



sistemului de management şi de asigurare a calităţii educaţiei în IPCEEA ”Ștefan 

Neaga”. Un alt argument ar fi conştientizarea nevoii de calitate şi a introducerii 

unui sistem de management al calităţii pe fundalul absenţei unei preocupări 

explicite pentru asigurarea calităţii la toate nivelurile ierarhice din cadrul 

instituţiei: activitatea didactică şi cea managerială să se centreze pe dezvoltare şi 

nu pe funcţionare, pe rezultate şi competenţe şi nu pe proceduri. De asemenea, 

stabilirea unei coeziuni funcţionale între benificiarii educaţiei (elevii, agenţii 

economici, părinţii, comunitatea în ansamblu) şi furnizorii educaţiei (cadrele 

didactice IPCEEA ”Ștefan Neaga”), cît şi alţi parteneri sociali. 

Centrul de Excelenţă în Educația Artistică ”Ștefan Neaga”  este responsabil 

de asigurarea internă a calităţii, dar calitatea se asigură prin dialog şi pe bază de 

parteneriat cu toţi actorii implicaţi. 

Asigurarea calităţii în educaţie se realizează prin: 

• planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

• monitorizarea rezultatelor, prin evaluarea internă şi externă a acestora.  

Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se 

îmbunătăţeşte continuu. Scopul principal îl constituie îmbunătăţirea continuă a 

rezultatelor în educaţie. 

Rolurile actorilor educaţionali din cadrul IP CEEA ”Ștefan Neaga”  în 

managementul şi asigurarea calităţii educaţiei: 

Cadrele didactice contribuie la asigurarea calităţii  prin: 

- pregătire continuă; 

- adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii; 

- activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o 

metodologie centrată pe elev; 

- învăţare continuă, dezvoltare profesională şi personală; 

- evaluare şi autoevaluare. 

Elevii contribuie la asigurarea calităţii prin: 

- învăţare continuă; 



- implicare activă şi responsabilă în propria educaţie; 

- participare la activităţile didactice şi extradidactice din cadrul 

IPCEEA”Ștefan Neaga”. 

Părinţii, autorităţile locale, comunitatea în general, contribuie la asigurarea 

calităţii prin: 

- implicare activă şi responsabilă în viaţa IPCEEA”Ștefan Neaga”. 

- asigurarea resurselor şi condiţiilor pentru o educaţie de calitate; 

- Administraţia IPCEEA”Ștefan Neaga” contribuie la asigurarea şi 

managementul calităţii prin: 

- asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie de 

calitate; 

- asigurarea comunicării interne și externe a IPCEEA”Ștefan Neaga”; 

- managementul proceselor de dezvoltare instituţională. 

- realizarea strategiei de elaborare şi implementare a conceptului de 

management al calităţii; 

- transparența rapoartelor semestriale  a  Rezultatelor activităţii educaţionale 

din Centru de Excelenţă ; 

- cooperarea cu ceilalţi “actori” implicaţi; 

- monitorizarea politicilor şi programelor naţionale de reformă; 

- asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. 

Toate dezideratele menţionate mai sus sunt incluse în misiunea Centrul de 

Excelenţă în Educația Artistică ”Ștefan Neaga”   care presupune ”      ”. 

Scopul strategiei este dezvoltarea unui sistem educaţional şi de formare 

profesională de calitate în cadrul IPCEEA”Ștefan Neaga” 

I. Analiza mediului de activitate 

2.1 Analiza SWOT   în raport cu  mediul de activitate al Centrului de Excelenţă 

Managment educațional 



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Aplicarea corespunzătoare a 
legislației în domeniul educației 
artistice ;i culturale: plan-cadru, 
planuri de studii, metodologii de 
aplicare a programelor; 

• Planul managerial la nivelul 
colegiului şi la nivelul fiecărei 
catedre; 

•  Îndrumarea și consilierea cadrelor 
didactice tinere; 

• Dezvoltarea unei culturi 
organizaționale pozitive și a unui 
climat de lucru adecvat; 

• Realizarea planurilor de admitere 
100%; 

• Gestionarea eficientă a resurselor 
financiare ale colegiului; 

• Prezentarea și dezbaterea noutăților 
legislative în domeniu; 

• Delegarea responsabilităţilor pe 
domeniul de activitate conform 
funcţiei; 

• Implicarea formală a unor membri 
din echipa managerială în procesele 
de transformare a învăţământului 
profesional din domeniul artelor şi 
de reorganizare a instituţiei;  

• Lipsa iniţiativei din partea unor 
membri a echipei manageriale, 
profesorilor de soluţionare operativă 
a unor probleme care formal nu se 
încadrează în obligaţiunile lor 
funcţionale;   

• În ultimii 5 ani numai 1 membru  al 
echipei manageriale a participat la 
programe de formare în domeniul 
managementului; 

• Implicarea slabă a elevilor în 
soluţionarea problemelor ce ţin de 
instruire; 

• Lipsa instruirii în elaborarea 
proiectelor cu impact educaţional şi 
financiar; 

• Insuficiente documente interne  
referi-tor la un management mai 
eficient şi de sporire a calităţii 
educaţiei; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Aplicarea prevederilor Codului 
Educației; 

• Aplicarea prevederilor Strategiei de 
Dezvoltare a Învățământului 
vocațional-tehnic pentru 2013-2020;  

• Atribuirea statutului de Centrulu de 
exelență în educație artistică ”Ștefan 
Neaga”; 

• Program de sprijin bugetar al UE 
pentru Centrul de excelenţă;  

• Regulament al Ministerului Educaţiei 
de selectare a echipei manageriale 
prin concurs;  

• Realizarea unor programe  
europene. 

• Economia slab dezvoltată şi situaţia 
politică instabilă; 

• Riscul suspendării sprijinului bugetar 
al UE pentru Centrul de excelenţă; 

• Finanţare de la buget insuficientă 
pentru realizarea programelor de 
dezvoltare instituţională; Creșterea 
tarifelor pentru serviciile comunale; 

• Lipsa cadrului legislativ pentru 
asigurarea cu locuri de muncă 
pentru tinerii specialişti; 
 

 

Procesul educațional 



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Planuri de studii bazate pe sistemul 
de credite transferabile unice pe o 
anumită specialitate; 

• Programe analitice  ale disciplinelor 
de specialitate coordonate cu 
AMTAP; 

• Proiectarea documentelor cadrelor 
didactice în conformitate cu 
recomandările ghidurilor 
metodologice și metodica predării 
disciplinei; 

• Rezultate bune în fiecare an la 
diverse concursuri de interpretare 
instrumentală naționale și 
internaționale olimpiade 
(zonale,republicane) ,competiții 
sportive; 

• Antrenarea elevilor în cercuri: Salon 
Muzical, Limba română, secții 
sportive; 

• Consiliul elevilor este activ în 
organizarea și implicarea elevilor în 
activităţi extradidactice; 

• 70 % din elevi au scop bine 
determinat în exercitarea viitoarei 
specialităţi; 

• Implicarea persoanelor resurse în 
activitățile didactice și extrașcolare 

• Număr redus de manuale de 
specialitate, note muzicale şi lipsa 
materialelor didactice moderne; 

• Dotarea insuficientă cu instrumente 
muzicale, majoritatea au un termen 
de exploatare peste 30 ani; 

• Motivația slabă a cadrelor didactice 
de specialitate în elaborarea 
manualelor, suporturilor de curs, 
materialelor didactice; 

• 75% din elevi nu manifestă interes 
pentru activităţi de voluntariat şi 
alte proiecte; 

• 70 % au tendința de a învăța mai 
puțin, dar de a obține note bune cu 
efort minim; 

• La 45% din elevii înmatriculaţi 
cunoştinţele nu corespund mediei 
de concurs; Numărul ridicat de 
absenţe în special în anii 3 și 4 de 
studii; 

• Ponderea relativ redusă a 
metodelor interactive, centrate pe 
elev în activitatea didactică; 

• 6% din cadrele didactice utilizează 
mijloace TIC în procesul instructiv-
educativ; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Noi  servicii educaţionale  oferite 
conform statutului Centrul de 
excelenţă; 

• Posibilitatea creșterii profesionale a 
cadrelor didactice prin participarea 
la diverse formări și proiecte în 
domeniul educațional; 

• Conferinţe şi activităţi metodice 
organizate de ME, MC, Cabinetul 
metodic, IȘE instituţii de învățământ 
superior și profesional tehnic; 

• Existenţa fondurilor și proiectelor 
europene care susţin proiecte 

• Situația demografică, care ar duce la 
scăderea numărului de elevi; 

• Părinţi plecaţi, ce nu se implică 
direct în educaţia elevilor; 

• Migraţia populaţiei în străinătate; 

• Număr tot mai mare de copii rămaşi 
fără ocrotire părintească(orfani) sau 
proveniţi din familii social 
vulnerabile; 

• Lipsa comitetelor sectoriale pe 
domenii de formare profesionale 
sau în fază de afirmare; 

• Lipsa unui sistem de perfecţionare a 



educaţionale și culturale; 

• Implicarea elevilor în WorkShop-uri, 
specifice domeniului de formare 
profesională şi alte organizaţii; 

• Burse de merit nominale oferite prin 
Hotărâre de  Guvern; 

 

pedagogilor la disciplinele de 
specialitate; 

• Lipseşte cadrul legislativ de angajare 
a tinerilor specialişti; 

• Lipsa standardelor în elaborarea 
curriculum-urilor la disciplinele de 
specialitate; 

 
Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Peste 90 %  din personalul  didactic  
dețin grade didactice, 4 – titluri 
științifice; 

• Activează lucrătorul medical, care 
oferă elevilor servicii de  asistență 
medicală 

• Relațiile interpersonale benefice 
pentru crearea unui climat 
educațional deschis; 

• Participarea anuală a cadrelor 
didactice la cursuri de formare 
continuă; 

• Personalul tehnic auxiliar 
colaborează cu cadrele didactice în 
asigurarea procesului educaţional; 

• Tinerii specialişti la disciplinele de 
specialitate au insuficientă pregătire 
psihopedagogică; 

• Fluctuaţia cadrelor didactice tinere; 

• Salarii mici  pentru personalul 
didactic auxiliar şi nedidactic; 

• Unele cadre didactice  participă 
doar  la cursuri de formare continuă 
obligatorii pentru atestarea la grad 
didactic; 

• Reticența unor  cadre  didactice la 
schimbare; 

• Numar mic de întruniri metodice 
republicane ale cadrelor didactice 
de specialitate; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Varietatea cursurilor de formare și 
perfecționare organizate de AMTAP, 
IȘE; 

• Utilizarea TIC în comunicarea mai 
operativă cu părinţii; 

 

 

• Cadrele didactice tinere nu sunt 
cointeresate să rămână în 
învăţământ din cauza salariilor mici 
şi lipsa pachetelor sociale; 

Infrastructura 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Starea fizică bună a spațiilor de 
instruire și încadrarea în normele de 
igienă corespunzătoare; 

• Instituţia dispune  de sală de sport, 
sală de festivități cu scenă, 
bibliotecă, sală de lectură; 

• Conexiune la internet în cabinetul de 

• Dotare insuficientă a sălilor de clasă, 
sălii sportive, sălilor pentru 
repetițiile colectivelor artistice cu 
tehnică modernă, mobilier, mijloace 
multimedia, lipsa soft-urilor 
educaționale și a celor de 
specialitate licențiate; 



informatică, Centrul Transfrontalier 
de Educație Artistică și Culturală, 
acces WI-FI; 

• Site-ul www.edcult.edu conține 
informații diverse despre activitatea 
colegiului; 

• Cabinet acustic cu o bază de date 
utila procesului de instruire; 

• În punctul medical elevii pot 
beneficia de asistență medicală 
urgentă; 

• Cabinetul metodic al MC serveşte 
pentru organizarea concursurilor de 
specialitate, formare profesională, 
întrunirilor metodice şi asistenţă 
metodică cadrelor didactice din 
instituțiile de învățămînt artistic 
complementar din Republica 
Moldova tinere; 

• Acoperisul, sistemul de încălzire, 
canalizare, ventilare, Sala de sport 
necesită reparație capitală; 

• Fonduri insuficiente pentru reparații 
curente și capitale, achiziționare a 
materialelor consumabile; 

• Cantina colegiului nu funcționează. 
Motivul fiind, că aceasta este 
arendată de un agent ecinomic cu 
care instituția este în litigiu de 
judecată din cauza calității serviciilor 
prestate. 

 
 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Îmbunătățirea infrastructurii prin 
realizarea unor proiecte de 
parteneriat cu agenții economici și 
programe europene de finanțare; 

• Programe naționale de dotări cu 
instrumente muzicale, echipament 
informatic, materiale didactice; 

• Instruirea persoanelor din echipa 
managerială și a personalului 
didactic în domeniul elaborării și 
implementării unor proiecte; 

• Degradarea spațiilor de instruire și 
cazare datorită fondurilor bănești 
limitate pentru întreținerea 
colegiului; 

• Conștiința morală a elevilor privind 
păstrarea și întreținerea spațiilor; 

• Uzura morală a mobilierului, 
instrumentelor muzicale și a 
echipamentelor existente; 

Parteneriate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Colaborare cu agenți economici/ 
instituții concertistice, Teatre, 
Centre de cultură și Artă în domeniul 
pregatirii și formării profesionale; 

• Colaborare cu reprezentanții 
comunității locale; 

• Parteneriate cu instituțiile ce oferă 
cursuri de formare continuă pentru 
cadrele didactice; 

• Schimbările rapide care se produc 
astăzi în toate domeniile vieţii 
economice; 

• Colaborare cu agenţii economici în 
organizarea practicii nu are un cadru 
normativ-juridic; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



• Schimb de experiență cu alte colegii 
din țară și din afară; 

• Oferte pentru proiecte de 
parteneriat a instituțiilor și agenților 
economici; 

• Cooperarea, comunicarea, motivaţia 
comună pentru binele social pot 
crea spiritul comunitar necesar 
rezolvării oricărei probleme. 

• Economie slab dezvoltată; 

• Lipsa actelor normative de 
reglementare a parteneriatului între 
agenţi economici şi instituţii 
educaţionale   

 

      2.2.PROBLEME IDENTIFICATE ȘI PRIORITIZATE 
 

2.2. 1. Management instituțional: 

• Lipsa documentelor interne  ce reglementează unele aspecte ale 

activitatății Colegiului 

• Suprapunerea obligațiilor și gradul scăzut de  implicare și  angajament al 

unor angajați generează organizarea ineficientă a muncii; 

• Nu toți profesorii înţeleg procesul de reorganizare a instituţiei şi 

oportunităţile educaţionale oferite de Centrul de excelenţă. 

 
2.2.2. Resurse umane 

• Lipsa unui sistem adecvat de perfecţionare a profesorilor la disciplinele de 

specialitate; 

• Procent mare a angajaților cu vârstă pensionară; 

• Reticența unor angajați la schimbările din sistemul educațional; 

 
2.2.3. Procesul educațional 

• Lipsa standardelor în elaborarea curriculum-urilor la disciplinele de 
specialitate; 

• Motivația slabă a cadrelor didactice de specialitate în elaborarea 

manualelor, suporturilor de curs, materialelor didactice; 

• Ponderea relativ redusă a metodelor interactive, centrate pe elev în 

activitatea didactică; 

• Lipsa  comitetelor sectoriale din domeniu; 

 
2.2.4. Infrastructură 

• Fonduri insuficiente pentru reparații curente și capitale, achiziționare de 

materiale consumabile; 



• Dotare insuficientă a sălilor de clasă, sălii sportive, sălilor pentru repetițiile 

colectivelor artistice cu tehnică modernă, mobilier, mijloace multimedia, 

lipsa soft-urilor educaționale și a celor de specialitate licențiate; 

 
2.2.5. Parteneriat 

• Colaborare insuficientă cu  instituții de profil din țară și de peste hotare; 

• Interesul scăzut al partenerilor educaționali (elevi – părinți - comunitate 

locală) față de activitatea didactică din instituţie; 

• Lipsa unor programe complexe  educative şi a unor parteneriate la nivel 

local, regional, național şi internațional; 

2.3. DIRECȚII STRATEGICE 

 
2.3.1. Reorganizarea  instituţiei şi promovarea oportunităţilor educaţionale; 

2.3.2. Asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională  bazate pe 

competențe, ajustată la necesitățile reale ale economiei naționale și 

tendințele de dezvoltare a acesteia;  

2.3.3. Organizarea conducerii operaţionale, participative şi performante la nivelul 

Centrului, cu scopul îmbunătăţirii capacităţii organizatorice şi întărirea 

disciplinei muncii la toate nivelurile de personal; 

2.3.4. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a 

absolvenţilor; 

2.3.5. Renovarea și diversificarea bazei tehnico-materiale și exploatarea rațională 

a resurselor. 

 
 

2.4 .  Cadrul legislativ privind calitatea în educaţie 

În Republica Moldova cadrul legislativ vizând calitatea în educaţie este  

elaborat şi aprbat prin Codul Educaţiei,  Strategia de dezvoltare a învăţămîntrului 

vocaţional tehnic pentru anii 2013-2020 şi Strategia  de dezvoltare a educaţiei 

penbtru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”. Conceptul este  abordat în mod practic  

în unele acte normative  ale Ministerului Educaţiei (ordinul nr. 1228 din 22 

decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea pentru experimentare a Ghidului 



Managementului Calităţii în învăţămîntul profesional tehnic”) în care  se fac  

referinţe la educaţia de calitate, orientările prioritare fiind reflectate în legislaţia 

europeană şi internaţională. 

         2.4.1 Cadrul legislativ actual autohton privind calitatea în educaţie: 

• Codul Educaţiei 

• Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional-tehnic pentru anii 

2013-2020 (HG nr. 97 din 01 februarie 2013)  

• Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

învăţămîntului vocaţional-tehnic pentru anii 2013-2020 (HG nr. 97 din 01 

februarie 2013)  

• Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020” 

( HG nr.944 din 14 noiembrie 2014)  

• Actele Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul 

Profesional (ANACIP) 

• Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţămînt profesional tehnic secundar (MO, 2015, nr. 275-280 din 

09.10.2015, art.1918) 

• Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar (Ordinul ME nr.550 din 10 iunie 

2015; MO, 2015, nr. 206-210  art.1362) 

• Regulamnentul-cadru  de organizare şi funcţionare a Centrului de 

excelenţă (ordinul ME nr. 1158 din 04.decembrie 2015) 

• HG nr. 230 din 04 mai 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic 

pe anii  2015-2020 

• Cadrul de referinţă al curricumului pentru învăţămîntul profesional tehnic, 

( ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1128 din 26 noiembrie 2015) 



• Regulamentul  cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea  funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional 

tehnic (Ordinul ME nr- 673 din 09.07.2015) 

• Metodologia de descriere a calificărilor în învăţămîntul profesional trehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar (ordinul ME nr. ) 

• Metodologia de descriere a calificărilor în învăţămîntul profesional trehnic 

secundar (ordinul ME nr. ) 

• Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1228 din 22 decembrie 2015 „Cu privire 

la aprobarea pentru experimentare a Ghiduluiu Managementului Calităţii în 

învăţămîntul profesional”. 

• Lista indicatorilor naţionali pentru educaţie, (Ordinul Ministrului educaţiei 

nr. 861 din 03 decembrie 2010 ”Cu privire la Cadrul de monitorizare a 

politicilor educaţionale”); 

• Mecanismul de aplicare a Cadrului de monitorizare a politicilor 

educaţionale, (Ordinul Ministrului educaţiei nr. 861 din 03 decembrie 2010 

"Cu privire la Cadrul de monitorizare a politicilor educaţionale"); 

•   Curriculumul naţional şi ghidurile de implementare a curriculumului 

modernizat, 2010 (pentru ciclul liceal) 

                  2. 4.2   Cadrul legislativ european privind calitatea în educaţie. 

• Declaraţia de la Bologna, 19 iunie 1999, Declaraţia Comună a Miniştrilor 

Educaţiei  Europeni; 

• Strategia Lisabona, 23-24 martie 2000, Dezvoltarea unui sistem de 

educaţie şi formare profesională de calitate – element crucial al 

strategiei de promovare a incluziunii sociale, a coeziunii, mobilităţii, 

capacităţii de angajare şi a competitivităţii; 

• Raprotul Consiliului European privind elaborarea obiectivelor viitoare 

ale sistemelor de educaţie şi formare, Stockholm, martie, 2001 



• Recomandarea Parlamentului  European şi Consiliul UE din 18 iunie 

2009 privind stabilirea unui cadru european de referinţă pentru 

asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională (EQARF) 

• Acordul de asociere UE-Republica Moldova (art123,lit.b) 

• Declaraţia de la Copenhaga, Declaraţia Miniştrilor Europeni ai Educaţiei 

şi Formării profesionale şi a Comisiei Europene, adoptată la Copenhaga, 

29-30 noiembrie 2002, privind întărirea cooperării europene în 

domeniul formării profesionale etc. 

• Comunicatul de la Bruges prtivind ijtensificarea coperîrii europene în 

domeniulmeducaţiei şi formării profesionale pe perioada2011-2020 (7 

decembrie 2010) 

II. Direcţii prioritare privind asigurarea calităţii  

în cadrul Centrului de Excelenţă în Educația Artistică 

 (CEEA) ”Ștefan Neaga” 

3.1  Asigurarea suportului metodic 

Obiective prioritare: 

Asigurarea sistemului de management al calităţii CEEA ”Ștefan Neaga” 

-  prin Manualul calităţii; 

- Determinarea documentaţiei pentru implementarea şi menţinerea 

sistemului de management al calităţii (instrucţiuni, fişe, formulare, 

proceduri generale); 

- Precizarea rezultatelor scontate ale diferitelor activităţi cu incidenţă asupra 

calităţii prin elaborarea procedurilor operaţionale (evaluarea gradului de 

satisfacție al beneficiarilor educaţionali prin aplicarea de chestionare, 

monitorizarea reclamațiilor, sesizărilor); audit intern (anual sau 

neplanificat); 

Sarcini de realizat: 

- Actualizarea şi elaborarea procedurilor, instrucţiunilor de lucru, 

formularelor, regulamentelor interne, a statutului CEEA ”Ștefan Neaga”; 



- Elaborarea fişelor de post pentru personalul administrativ şi executiv; 

- Crearea unui mecanism transparent de evaluare a cadrelor didactice prin 

aplicarea rating-ului profesorilor. 

- Elaborarea manualului calităţii. 

3.2 Politica CEEA ”Ștefan Neaga” în domeniul calităţii 

Obiective prioritare: 

- Formarea profesională a elevilor la nivelul exigenţelor naţionale, astfel încât 

CEEA ”Ștefan Neaga” să-şi consolideze poziţia printre instituţiile de profil  

din ţară. 

- Reorganizarea procesului didactic cu scopul de a spori calitatea formării 

profesionale, calitatea reuşitei şi frecvenţei elevilor. 

- Intensificarea cercetărilor ştiinţifico-metodice şi practice ale cadrelor 

didactice şi elevilor în domenii ce vizează problemele ramurii economiei  

transporturilor. 

- Modernizarea infrastructurii CEEA ”Ștefan Neaga” prin creşterea gradului 

de informatizare a procesului de instruire şi implementare în procesul 

didactic a tehnologiilor informaţionale; 

- Promovarea dimensiunii internaţionale a calităţii educaţionale prin 

schimbul de cunoştinţe între instituţii de profil  europene. 

- Asigurarea unui management eficient al resurselor umane. 

Sarcini de realizat: 

- Elaborarea planului de acţiuni privind implementarea strategiei date. 

- Elaborarea şi actualizarea curriculum-ului, planurilor tematico-

calendaristice, programelor individuale de activitate a cadrelor didactice şi 

a proiectelor didactice şi extradidactice conform cerinţelor moderne; 

- Încheierea unor acorduri cu agenţii economici şi instituţiile de profil  privind 

acordarea locurilor de practică pentru elevi. 



- Activitatea Comisiei de Etică şi raportarea anuală privind desfăşurarea 

activităţii. 

- Participarea la Târgurile Naţionale ale Forţei de muncă. 

- Participarea profesorilor şi elevilor la concursurile și festivalurile de 

specialitate, conferinţe ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale. 

- Organizarea diferitor activităţi extradidactice în parteneriat cu colegii de la 

alte instituţii. 

- Crearea unei baze de date ce ar permite transparenţa reuşitei şi frecvenţei 

elevilor prin plasarea acesteia pe pagina WEB a CEEA ”Ștefan Neaga” 

(plasarea informaţiei de către diriginţi, ca beneficiari fiind părinţii). 

- Organizarea de traininguri şi seminare, cursuri de formare continuă  pentru 

personalul CEEA ”Ștefan Neaga” şi instituţiile arondate. 

 

III. Conceperea şi implementarea unui sistem de management   

de asigurarea a calităţii în CEEA ”Ștefan Neaga” 

Planificarea calităţii 

Obiective prioritare în domeniul calităţii pe perioada 2016-2020: 

- Implementarea strategiei calităţii educaţionale. 

- Obţinerea certificatului de evaluare şi acreditare externă ca element al 

credibilităţii CEEA ”Ștefan Neaga” 

- Adaptarea suportului metodic şi normativ al procesului didactic la cerinţele 

curriculumului moderniza şi a calificărilor validate. 

- Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale elevilor. 

- Elaborarea şi punerea în aplicare a mecanismului de implementare a 

Codului Deontologiei profesionale în CEEA ”Ștefan Neaga”. 

- Asigurarea suportului tehnic necesar cadrelor didactice în elaborarea 

versiunii electronice a materialelor didactice şi de utilizare a acestora în 

cadrul sălii de lectură. 

- Promovarea activă a proiectelor educaționale; 



- Implicarea mai activă a cadrelor didactice în aprofundarea şi materializarea 

relaţiilor de colaborare cu colegii din instituţiile de profil din ţară şi din 

străinătate. 

- Reconfigurarea şi extinderea paginii WEB www edcul.eu 

- Asigurarea şi reînnoirea bazei tehnico-materiale a tuturor subdiviziunilor 

CEEA ”Ștefan Neaga” 

4.1 Asigurarea calităţii 

Asigurarea calității educaționale în CEEA ”Ștefan Neaga” include procesele 

planificate și sistematice necesare asigurării unui grad adecvat de încredere că 

oferta educațională va satisface cerințele de calitate necesare. Aceasta implică, de 

regulă, și autoevaluarea la fiecare nivel ierarhic. Aceste activități determină 

capacitatea instituției de a furniza calificări profesionale la un anumit standard. 

Calitatea trebuie să fie asigurată printr-o metodologie adecvată, care să 

includă: criterii, standarde, indicatori de performanță, calificări. 

Procesele prin care este asigurată calitatea vizează:  

- planificarea rezultatelor învățării; 

- monitorizarea rezultatelor; 

- evaluarea internă și externă; 

- îmbunătățirea continuă a rezultatelor educaționale. 

4.2 Controlul calităţii 

Controlul calității include activitățile operaționale desfășurate pentru 

îndeplinirea cerințelor de calitate prin reglementarea performanțelor  şi este un 

proces de menținere a standardelor, nu de creare a acestora. 

În CEEA ”Ștefan Neaga”acesta se realizează prin evaluări interne permanente 

de către Administrație, cât și o evaluare complexă planificată a fiecărei catedre/și 

a altor subdiviziuni. 

În cadrul Consiliilor de administrație sau profesorale sunt evaluate și 

prezentate rapoarte de activitate a diferitor subdiviziuni ale CEEA ”Ștefan Neaga”. 



De asemenea, la finele anului de studii catedrele, secția studii, alte subdiviziuni 

ale CEEA ”Ștefan Neaga”prezintă rapoarte de activitate. 

Responsabili de controlul calității sunt: 

- Directorul Centrului; 

- Directorii adjuncți; 

- Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii 

- Șefii de catedre; 

- Alte persoane desemnate prin ordin. 

4.4  Îmbunătăţirea calităţii 

Direcţiile strategice de îmbunătățire a calității educației în CEEA ”Ștefan Neaga” 

vizează: 

- Planificarea strategică la nivel de CEEA ”Ștefan Neaga” și subdiviziuni; 

- Atragerea de surse financiare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale; 

- Atragerea proiectelor educaționale naționale și internaționale; 

- Asigurarea reușitei școlare înalte; 

- Diminuarea absenteismului școlar etc. 

 


