


 

I. Introducere 

Strategia Comisiei de evaluare internă şi asigurare a calităţii a Școlii Profesionale nr.3, mun.Chișinău 

este un document important de activitate în domeniul educațional al instituției de învățământ. Calitatea 

procesului educațional determină în mare măsură dezvoltarea instituției de învățământ bazată pe ACCES, 

RELEVANȚĂ, CALITATE, CUNOAŞTERE ŞI INOVARE.                                                                         

Strategia stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu și lung în vederea dezvoltării educației de 

calitate în ȘP nr.3, definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a procesului de învățământ 

vocațional/tehnic din instituție și în perspectiva integrării europene. Calitatea educaţiei determină în mare 

măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui 

cetăţean.  

Elaborarea Strategiei a derivat din necesitatea planificării strategice a procesului educațional, pentru 

promovarea reformelor demarate de către Ministerul Educațieide în învățămîntul vocațional / tehnic și 

asigurarea modernizării continue a procesului educațional din ȘP nr.3. La elaborarea Strategiei s-a ținut 

cont de cadrul legislativ normativ existent, de realizările instituției de învățământ, de perspectivele 

integrării europene a Republicii Moldova, de experiența instituțională și națională din domeniu, 

întemeindu-se pe cercetările ştiinţifice fundamentale şi aplicative, necesitățile sociale și educaționale, pe 

principiile unanim recunoscute cu privire la drepturile omului, ale copilului și ale egalității de gen.  

În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică a ȘP nr.3, prevederile Strategiei 

au fost corelate cu documentele de politici elaborate de Ministerul Educației şi Agenţia Naţionala de 

Asigurare Internă a Calităţii, cu reformele demarate, cu alte reforme ce reprezintă o continuitate 

operațională a acțiunilor proiectate în Strategia Sectorială de Dezvoltare ,,Educația - 2020” şi Codul 

Educaţiei. Procesul de implementare a Strategiei va fi realizat în baza unui Plan de acțiuni care va specifica 

acțiunile, termenele, responsabilii și resursele necesare. Implementarea activităţilor prevăzute de acest plan 

vor avea impact benefic asupra profesionalismului şi poziţiei civice a viitoarei generaţii de tehnicieni, 

absolvenţi ai ȘP nr.3. 

II. DEFINIȚII 

 Acreditare (în învățămînt) – proces de evaluare externă a calității programului de studiu sau/și a 

instituției de învăţământ, materializat prin eliberarea unui act prin care instituției i se acordă dreptul de a 

desfășura procesul de învățământ, de a organiza admiterea la studii și examenele de finalizare a studiilor, 

precum și dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației. 



 An de studiu – an universitar/academic, constituit din două semestre relativ egale, care includ 

activități de predare - învățare - evaluare, vacanțe și alte activități educaționale. 

 Asigurare a calităţii educaţiei – proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, 

garantare, control, menţinere şi îmbunătăţire) a calităţii unui sistem de învăţământ, unor instituţii de 

învăţământ sau unor programe de studii.  

Autorizare de funcționare provizorie (în învățământ) – actul de înființare a instituției de 

învățământ, care îi acordă dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza admiterea la 

studii.  

Calitate a 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. 

Competenţă profesională – ansamblul unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se 

exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare şi 

interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, 

reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare. 

 Criteriu de evaluare – nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată posibilitatea 

atingerii anumitor standarde și/sau obiective. Evaluare internă / autoevaluare a calităţii educaţiei – proces 

realizat de către structurile instituţionale responsabile de asigurarea calităţii, în baza unui regulament 

instituţional, în conformitate cu standardele naţionale de referinţă; 

 Evaluare externă a calităţii educaţiei – proces complex de analiză a calității unui program de 

studiu oferit de către o instituție de învățământ sau a calității procesului educaţional/de cercetare/de creație 

artistică al unei instituții de învățămînt, precum și prezentarea recomandărilor pentru îmbunătățirea calității.  

Evaluare a rezultatelor învăţării – proces prin care se stabileşte faptul că o persoană a dobândit 

anumite cunoştinţe, deprinderi şi competenţe.  

Formare profesională – proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un 

certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii.  

Indicator de performanță – instrument de măsurare care indică caracteristicile unui anumit criteriu 

de evaluare a calității programului de studiu și a activității instituției de învățământ. 

 Îmbunătăţire a calităţii educaţiei – evaluarea, analiza şi acţiunea corectivă continuă din partea 

instituției prestatoare de servicii educaționale, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 

proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă.  



Management al calității (în învățământ) – ansamblu de măsuri aprobate în mod regulat la nivel 

instituțional sau la nivel național, în scopul asigurării calității învățământului. 

 Program de studiu / program de formare profesională – totalitatea activităților de proiectare, 

organizare, conducere și realizare a predării, învățării, cercetării, creaţiei artistice și evaluării, care asigură 

formarea într-un domeniu ocupațional și academic, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare şi 

conduce la obținerea unei calificări certificate de către un organism abilitat.  

Raport de autoevaluare (evaluare internă) a calităţii educaţiei – document oficial elaborat de 

instituția de învățământ care solicită autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea unui program de 

studiu/unei instituții de învățământ. 

III. CADRUL NORMATIV 

 Actele normative principale, care stau la baza funcționării ȘP nr.3 și a elaborării Strategiei sunt: 

1. CODUL EDUCAŢIEI Legea nr. 152 din 17.07.2014; 

2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EDUCAŢIEI pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, 

Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014; 

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VOCAŢIONAL/TEHNIC pe 

anii 2013-2020, Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01 februarie 2013; 

4. REGULAMENTUL - CADRU de organizare și funcționare a ȘP nr.3. 

5. REGULAMENTUL - CADRU de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic , OME nr. 550 din 10 iunie 2015, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015,nr. 

206-210, art. 1362; 

6. METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, 

superior şi formare continuă; 

7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI 230 din 04 mai 2015 Cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020; 

8. REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, nr. 673 din 09.07.2015, Monitorul 

Oficial nr.206-210/1363 din 07.08.2015; 

9. GHIDUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII în 

Învățământ ProfesionalTehnic. 

10. PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICÂ  al Școlii Profesionale nr.3, mun. Chișinău  

2017-2022. 

 



IV. SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI PRINCIPIILE 

FUNDAMENTALE ALE STRATEGIEI 

 Scopul Strategiei constă în: 

• stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a educaţiei de calitate din Republica Moldova şi a 

mecanismelor de realizare a acestora;  

• asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de educaţie în vederea formării unei personalităţi 

integre, active, sociale şi creative - factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-

economic al ţării. 

 Obiectivele generale ale Strategiei sunt: 

• Asigurarea cadrului de referinţă, de dezvoltare prospectivă a sistemului de învăţămînt prin 

diagnosticare, proiectare strategică, implementare, monitorizare a acestui proces. 

• Dezvoltarea continuă a performanţelor profesionale şi a competitivităţii cadrelor didactice şi 

manageriale, printr-un sistem coerent şi logic de activităţi de planificare, recrutare, selecţie, 

socializare, integrare, motivare, formare profesională, evaluare, valorizînd resursele lor interne. 

• Modernizarea, dezvoltarea bazei materiale a instituţiei în vederea asigurării mijloacelor necesare 

promovării unui învăţământ modern, de calitate şi gestionarea eficientă a resurselor materiale şi 

financiare. 

• Diagnosticarea, proiectarea, implementarea, monitorizarea cuuriculumului din perspectiva 

conexiunii demersurilor pedagogice, psihologice, manageriale raportate la context naţionale şi 

tendințe internaţionale. 

• Dezvoltarea parteneriatelor şi programelor de cooperare naţională şi internaţională. 

• Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii în baza diagnostificării şi evaluării situaţiei reale 

prin proiectare, implementare şi monitorizare a acestui proces. 

       În procesul implementării Strategiei vor fi respectate următoarele principii: 

• responsabilitate – asigurarea calităţii ţine de competenţa fiecărei persoane care este responsabilă 

public de rezultatele şi performanțele sale, de informaţiile oferite în rapoartele de autoevaluare şi în 

alte documente ale evaluării calităţii; 

• îmbunătăţirea continuă a calității – activitățile din sistemul de învățământ se raportează sistematic 

la standardele naționale de referință și la bunele practici naționale și internaționale în domeniul 

asigurării calităţii şi a promovării culturii calităţii; 

• transparenţă – asigurarea calității se realizează de către toţi actorii implicaţi prin promovarea unor 

proceduri transparente, făcute publice și responsabile pentru întreg procesul educaţional evaluat; 



• obiectivitate – în cadrul procesului de evaluare internă a calității CEIAC asigură obiectivitatea, 

corectitudinea şi validitatea rezultatelor şi performanţelor reale în strictă conformitate cu 

Metodologia aprobată, iar actorii implicaţi identifică onest şi riguros realizările şi neajunsurile; 

• cooperare – evaluarea calității de către CEIAC se bazează pe relaţii de cooperare cu toţi actorii 

implicaţi, de conlucrare şi încredere reciprocă între actorii implicați, avînd drept scop comun 

asigurarea calităţii în învăţământ; 

• nediscriminare – procesul de evaluare a calității asigură excluderea oricăror fapte de discriminare 

pe baza unor considerente neîntemeiate şi nelegitime a instituţiilor de învăţămînt, a programelor de 

studii oferite şi a tuturor actorilor implicaţi, şi se desfăşoară respectând drepturile omului, egalitatea 

de şanse, de gen, de vârstă, de apartenenţă rasială, etnică, lingvistică, religioasă, culturală şi politică 

a persoanelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

V. MOTIVAŢIE 

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeana oferă doar o parte 

din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de Management şi de asigurare a calităţii educaţiei. Nevoile 

interne de dezvoltare şi reforma, aşa cum au fost ele identificate în documentele diagnostice şi strategice 

elaborate de către Ministerul Educaţiei sunt alte argumente în favoarea dezvoltării sistemelor de 

management şi de asigurare a calităţii. Misiunea asumată în ȘP nr.3 este de ,,a dezvolta valoarea în oameni, 

în procese și în produse”. În acest sens, ne dorim să dezvoltăm învățământ și pregătire profesională 

avansată, la un înalt nivel de calitate, în domenii specifice, în context național și internațional, în 

concordanță cu necesitățile de dezvoltare intelectuală, profesională și socială ale fiecărui individ al 

societății moldovenești.  

Accentul, la nivelul misiunii, este pus pe pregătirea profesională avansată, pe vizibilitatea 

internațională, pe inovare în colaborare cu mediul economic, pe orientarea mai accentuată a procesului de 

învățământ înspre nevoile societății moldovenești. De asemenea, promovăm deschiderea de noi forme de 

învățămînt la nivel profesional tehnic și a celui care are la bază standardele ocupaționale, cu scopul de a 

atrage noi segmente de elevi și pentru a transpune în practică la parametri superiori conceptul de învățare 

pe tot parcursul vieții, în spațiul din ce în ce mai competitiv al formării resursei umane înalt calificate și 

adaptate la noile cerințe și rigorii de pe piața forței de muncă națională și europeană. 

 Misiunea CEIAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei oferite ȘP nr.3, mun. Chișinău.  

Prezenta strategie este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de 

implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de 

competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare. Strategia include 



principiile, ţintele şi direcţiile de acţiune ale CEIAC. Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele 

de materializare ale acţiunilor concrete.  Activitatea ȚP nr.3 pentru perioada de referinţă va continua să se 

bazeze pe valorile deja consacrate în evoluţia sa: 

• Profesionalism 

• Performanţă 

• Transparenţă 

• Colaborare reciprocă 

• Respectul faţă de personalitate 

• Responsabilitate 

• Dreptul la opinii 

 Comisia de evaluare şi asigurare internă a calităţii va favoriza în ȘP nr.3 îmbunătăţirea calităţii 

întregii activităţi prin optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare şi prin 

evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală). 

VI. ANALIZA S.W.O.T 

Pentru a realiza o mai bună diagnoză a instituţiei de învăţământ am apelat la analiza S.W.O.T., analizând 

atât mediul intern cât şi cel extern , pe următoarele paliere : 

• Curriculum 

• Resurse umane 

• Relaţii de parteneriat 

• Resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale 

 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Pentru fiecare meserie școala dispune 

de întregul material curricular (Planul 

de învățământ și programe de 

discipline, auxiliare curruiculare – 

manuale, ghiduri de aplicare). 

➢ Adaptarea ofertei educaționale a școlii 

➢ Dependența față de ierarhie și lipsa 

asumării responsabilității. 

➢ Rezistența la schimbare reală sau 

invizibilă. 

➢ Procesul educațional rămâne a fi axat 

preponderent pe conținutul  - nu pe cel 



în raport cu cerințele pieții muncii. 

➢ Atmosfera creativă, de colaborare ce 

există între majoritatea cadrelor 

didactice. 

➢ Activitatea în schipă pentru 

proiectarea, implementarea și 

evaluarea procesului educativ. 

➢ Aplicarea unor metode moderne de 

instruire centrată pe elev. 

➢ Realizarea integrală a planurilor și 

conținuturilr curriculare. 

➢ Majoritatea elevilor manifestă interes 

față de pregătirea profesională. 

➢ Realizarea orelor practice în atelierele 

de specialitate permite formarea 

competențelor profesionale. 

➢ Colaborarea cu agenții economici în 

realizarea practicilor de producție 

contribuie la dezvoltarea 

competențelor profesionale a elevilor. 

➢ Aplicarea testelor interdisciplinare în 

procesul evaluării finale 

responsabilizează elevii și cadrle 

didactice, contribuind la creșterea 

calității procesului educațional. 

 

 

ce învață. 

➢ În cadrul instruirii practice nu se 

asigură formarea competențelor 

profesionale la toate meseriile conform 

standardelor ocupaționale. 

➢ Aplicareaa ocazională a noior 

tehnologii educașionale nu asigură pe 

deplin calitatea rezultatelor procesului 

educațional. 

➢ În procesul educațional nu sunt 

funcțional integrate disciplinele de 

cultură generală cu cele de specialitate. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

➢ Elaborarea Standardelor Ocupaționale 

la meseriile din domeniul construcției. 

➢ Colaborarea cu mediul de afaceri 

pentru realizarea practicii în producție. 

➢ Oferta societății cu privire la diverse 

proiecte educaționale. 

➢ Lipsa curriculei pentru pregătirea 

profesională la unele meserii. 

➢ Reorganizarea sistemului de 

învățământ secundar profesional din 

țară. 

➢ Schimbarea frecventă a legislației în 



➢ Creșterea șomajului și necesitatea 

cetățenilor de recalificare. 

➢ Cooperarea educațională între instituții 

cu alelași profil. 

 

 

 

domeniul profesional. 

➢ Dezechilibrul real dintre numărul de 

ore, conținuturile programelor și nivelu 

de cunoștințe și deprinderi al elevilor. 

➢ Centralizarea excesivă a sistemului de 

învățământ profesional nu permite 

soluționarea la timp a multor probleme 

ce țin de procesul educațional. 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Existența unui nucleu de cadre didactice 

calificate cu potențial metodic 

performant. 

➢ Personalul didactic al școlii paarticipă 

la programe de perfecționare, se implică 

în activități de evaluare, pilotare, 

implementare a curriculei. 

➢ Majoritatea cadrelor didactice sunt 

prediscpuse să aplice tehnologii 

educaționale noi. 

➢ Cadrele didactice din instrituție dispun 

de competențele profesionale necesare 

pentru elaborarea ghidurilor de 

performanță pentru orele de instruire 

practică. 

➢ Echipa managerială este deschisă pentru 

schimbare și manifestă interes pentru 

formarea contunuă. 

➢ Absolvenții școlii profesionale sunt 

solicitați pe piața muncii. 

➢ Toți elevii beneficiază de bursă și prânz 

gratuit. 

➢ Nivelul pregătirii profesionale nu 

permite încă tuturor cadrelor didactice 

să asigure un demers educațional 

centrat pe elev. 

➢ 5% din maiștri-instructori au doar 

studii de nivel secundar profesional; 

➢ Implicarea și participarea insuficientă 

a elevilor la luarea deciziilor la nivel 

de grupă, școală. 

➢ Stimularea materială nediferențiată 

demotivează o bună parte din angajați. 

➢ O parte dintre cadrele  didactice 

promovează un management directiv 

al grupe de elevi. 

➢ Aproximativ 20% dintre cadrele 

didactice schimbarea și optează pentru 

procesul educațional tradițional. 

➢ Maiștri-instructori sunt suprasolicitați 

(din necesarul de 50 persoane sunt 

angajate 29). 

➢ Cadrele didactice nu dispun de 

instrumente de pregătire suficientă 



  pentru aplicarea eficientă a TIC. 

➢ Cadrele didactice nu manifestă interes 

și nu se implcă ăn activitatea altor 

comisii metodice pentru preluarea 

experienței. 

➢ Majoritatra elevilor provin din familii 

cu venitiri foarte mici. 

 

 

 

➢ OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

➢ Ofertă variată de cursuri de formare 

continuă pentru cadrele didactice de 

specialitate UTM, IȘE, LED, PRO-

DIDACTICA. 

➢ Cererea pe piața internă și externă a 

constructorilor. 

➢ Predispunerea părinților de a se implica 

în soluționarea problemelor ale școlii. 

➢ Existența unui număr impunător de 

surse informative pentru 

autoperfecționarea cadrelor didactice. 

➢ Creșterea soliccitărilor din partea 

absolvenților gimnaziilor pentru srudii 

profesionale și angajare asigurată. 

➢ Cadul normativ-legislativ favorabil 

pentr lansarea propriei afaceri. 

➢ Predispunerea agenților 

ecomonici”BICOMPLEX„ pentru 

instruirea maiștrilor-instructori în 

vederea însușirii tehnologiilor noi în 

construcții.  

➢ Legislația nu permite motivarea 

financiară a cadrelor didactice la nivel 

instituțional. 

➢ Cererea de cadre didactice pentru 

învățământul profesional depășește 

oferta și duce la menținerea caadrelor 

necompetente în funcție. 

➢ Nu există nici o instituție de pregătire 

a cadrelor pentru învățământul 

profesional. 

➢ Indiferența unor părinți față de situația 

șvolară a copiilor. 

➢ Proveniența unor elevi ai școlii din 

familii dezorganizate, monoparentale 

sau au fost lăsăți în grija rudelor de 

către părinți care au plecat în 

străinătate. 

➢ Existența mai multor școli 

profesionale cu profil similar. 

➢ Pregăirea profesională de scurtă 

durată(3-4 luni) care oferă aceleași 

calificări. 



➢ Lipsa unei politici: Politica de 

salarizare stimulative pentru cadrele 

didactice. 

 

 

RELAŢII DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Relații bune de colaborare cu UTM în 

vederea asigurării cu caadre didactice 

de specialitate și orientare spre studii 

superioare a absolvenților instituției. 

➢ Contracte de colaborare cu mai multe 

întreprinderi în vederea desfășurării 

practicilor . 

➢ Anumite parteneriate benefice cu 

maarii angajatri din republică în 

vederea de instruire practică. 

➢ Colaborarea cu Comitetul Sectorial din 

Construcții. 

➢ Lipsa unei colaborări cu organele 

educaționale, municipale în vederea 

implicării profesorilor din școală în 

întruniri metodice educaționale. 

➢ Număr redus de proiecte la nivel 

internațional. 

➢ Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activitățíle extrașcolare. 

➢ Insuficienta implicare a părinților 

elevilor în activități  educative 

desfășurate în școală. 

➢ Prea puţine  programe de orientare  

şcolară şi profesională; 

➢ Colaborare insuficientă cu agenții 

economici în organizarea practicii de 

producere. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

➢ Disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii de a veni în sprijinul 

şcolii (agenții economici, Pretura 

sectorului Botanica, Poliția, Biserica, 

Instituțiile culturale, etc.).  

➢ Cererea exprimată de Consiliul 

reprezentativ al elevilor privind 

desfăşurarea de activităţi comune 

părinţi-profesori-elevi. 

➢ Instabilitate la nivel social şi economic 

a instituţiilor potenţial partenere;  

➢ Instabilitatea agenților economici;  

➢ Slaba comunicare între instituţiile 

partenere. 

➢ Tendința agenților economici de a 

angaja specialiști cu experiență 

profesională de 3-5 ani reduc șansele 

absolvenților instituției de a se încadra 



➢ Interesul firmelor de a-şi recruta şi 

forma  în perspectivă personal 

specializat. 

➢ Disponibilitatea (altor şcoli) instituţii 

similare pentru schimb de experienţă. 

➢ Promovarea învățămîntului non-

formal;  

➢ Dorința profesorilor  și a elevilor de a 

realiza colaborări cu alte instituții din 

țară și străinătate. 

în câmpul muncii. 

➢ Pe an ce trece crește numărul elevilor 

ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate.. 

  

 

 

 RESURSE FINANCIARE ȘI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Amplasarea geografică favorabilă a 

instituției. 

➢ Toți elevii au acces la informație: 

bibliotecă, sală de calculatoare, 

conexiune la internet. 

➢ Ateliere utilate, reparate, dotate cu 

utilaj modern la toate meseriile. 

➢ starea fizică a spaţiilor şcolare şi 

încadrare în normele de igienă 

corespunzătoare 

➢ existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcţionale pentru anumite discipline: 

informatică, fizică şi chimie, biologie, 

limba română, ateliere  

➢ Sala de festivități renovată.  

➢ Posibilitatea de cazare a elevilor în 

căminele școlii. 

➢ Utilaj moral uzat în ateliere pentru 

pregătirea practică la meseriile: 

tâmplar, tencuitor. 

➢ Instituția nu este asigurată cu literatură 

de specialitate în concordanță cu noile 

tehnologii în construcții. 

➢ Condițiile de trai în cămin corespund 

parțial cerințelor sanitaro- igienice. 

➢ Nu toate cabinetele de studiu sunt 

asigurate cu mijloace tehnice 

deinstruire. 

➢ Lecțiile de instruire practică sunt 

asigurate doar cu 50% cu materiale 

consumabile. 

➢ Inexistența fondurilor financiare pentru 

stimularea cadrelor didactice și a 

elevilor capabili de performanță 



➢ Toți elevii școlii beneficiază de prânz 

gratuit. 

➢ Cabinet metodic dotat cu resurse 

educaționale, informaționale și utilaj 

tehnic. 

➢ Venituri obținute prin diversificarea 

serviciilor contra plată furnizate de 

școală. 

➢ Anual în îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale se invwestesc 49% din 

resursele extrabugetare obținute. 

 

 

➢  Inexistența fondurilor financiare 

pentru achiziționare de echipamente și 

materiale didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

➢ Ofertă de proiecte cu finanțare 

europeană. 

➢ Predispunerea agenților 

economici: 

“BICOMPLEX”, “LAFRAGE”, 

“KIRSAN” pentru asigurarea 

orelor de instruire pra în ateliere 

cu material consumabile. 

➢ Interesul sporit pentru 

Invățământul professional din 

parte a Guvernului Republicii 

Moldova și a diferitor fonadții. 

 

  

➢ Resurse financiare insuficiente 

destinate reparației clădirilor 

școlii. 

➢ Ritmul înalt al schimbărilor în 

domeniul ethnic este în 

discordanță cu posibilitățile 

interne ale instituției de a 

răspunde  acestor “provocări”. 

➢ Recesiunea economică la nivelul  

Țării nu oferă  posibilitatea 

dezvoltării economice. 

➢ Nu există agenți economici locali 

care să susțină programe de 

formare profesională. 

  

 



 

 

                          VII. METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII 

 Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale adoptat de către ȘP nr.3 are ca scop: 

• Asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaţionale oferite de către ȘP nr.3 cu cerinţele 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

• Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de ȘP nr.3. 

• Dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul ȘP nr.3 şi asigurarea unei protecţii reale a intereselor 

beneficiarilor de serviciile oferite de către unitatea de învăţământ; 

• Implementarea unui sistem de evaluare internă a calităţii proceselor didactice şi de evaluare externă, în 

vederea certificării conformităţii acestor procese cu standardele în vigoare; 

• Clarificarea în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor ȘP nr.3, 

asigurarea calităţii serviciilor educaţionale; 

• Asigurarea transparenţei necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare de către ȘP nr.3 a resurselor 

financiare alocate de la buget şi a celor proprii, pentru realizarea obiectivelor sale privind serviciile 

educaţionale. Sistemul de asigurare a calității se referă la următoarele domenii: 

• capacitatea instituţională 

• eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele școlare 

• calitatea programelor de formare profesională 

• managementul instituţional al calităţii 

 În cadrul Cenrului de excelență calitatea serviciilor educaţionale este asigurată prin: 

• Planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale; 

• Monitorizarea proceselor didactice; 

• Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice; 

• Îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale oferite de Cenrul de excelență. 

VIII. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII 



 Asigurarea calitatii în învatamântul profesional tehnic implică desfăşurarea următoarelor procese: 

• diagnosticarea stării actuale a învăţământului ; 

• implementarea eficientă a planului strategic de dezvoltare al instituţiei; 

• monitorizarea implementării planului strategic ; 

• îmbunîtăţirea continuă a calităţii; 

• instituţionalizarea culturii calităţii. 

 Procesul de asigurare a calităţii în învatamântul profesional tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al 

calităţii, având următoarele etape principale: 

• Elaborarea documentelor proiective şi aprobarea de către Consiliul de Administratie al unităţii. 

Acest document raspunde în termeni de dezvoltare instituţională şi stabileste priorităţile instituţiei, 

cu precizarea obiectivelor propuse, a acţiunilor prin care se vor atinge aceste obiective şi cu 

stabilirea de termene şi responsabilităţi pentru fiecare acţiune; 

• Monitorizarea internă coordonată de Comisia deEvaluare Interna şi Asigurare a Calităţii din 

instituţie, prin care se urmăreşte dacă acţiunile propuse se desfăşoară conform calendarului propus, 

cu asumarea responsabilităţilor stabilite şi se evaluează procesul instructiv – educativ prin asistenţe 

la ore. Monitorizarea internă permite identificarea imediată a dificultăţilor cu care se confruntă 

instituţia în atingerea obiectivelor stabilite sau care apar în procesul didactic curent la clasă şi 

identificarea unor soluţii adecvate; 

• Elaborarea raportului de autoevaluare de către Comisia de Evaluarea Interna şi Asigurare a Calităţii 

şi transmiterea lui la ANACIP. În raportul de autoevaluare, este evaluate performanţa instituţiei la 

nivelul fiecărui descriptor de performanţă şi sunt precizate dovezile prin care această performanţă 

poate fi dovedită; 

• Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii de către Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a 

Calităţii. Planul de îmbunătăţire se realizează pe baza raportului de autoevaluare şi trebuie să ţină 

cont de posibilităţile reale ale instituţiei de a-l îndeplini în anul şcolar următor. 

IX. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 

 Procedura de evaluare internă (autoevaluare) a calității: 

• Selectarea domeniului / temei / temelor ; 

Diagnoza nivelului de realizare; 

• Judecarea nivelului de realizare; 

• Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare; 



• Crearea unui grup de lucru; 

• Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

• operaţionale asociate; 

• Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere; 

• Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

• Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) calității: 

• Fişe şi alte instrumente de evaluare; 

• Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate; 

• Chestionare; 

• Ghiduri pentru interviuri; 

• Ghiduri de observaţie; 

• Tipuri de proiecte; 

• Rapoarte scrise; 

• Diferite fişe de apreciere; 

• Plan operaţional; 

• Fişe de analiză a documentelor instituţiei 

X. MODALITĂȚI ȘI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂȚII 

 Având în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului 

calității îmbunătățirea calității se face prin: 

• evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiză a activitătilor comisiei în 

perioada anterioară desfăşurării întîlnirii; 

• evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului; 

• elaborarea Planurilor de îmbunatăţire conform metodologiei şi avîndu-se în vedere punctele slabe 

care reies din raportul de autoevaluare; 

• elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitătile membrilor personalului 

pentru asigurarea calitătii în învătământ; 

• planul de îmbunătătire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate referitoare la 

punctele slabe şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acţiunilor; 

• planul de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga instituţie. 


