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Raport de evaluare externă  
 

în vederea acreditării programului de formare profesională 104110 Traficul auto, forma de învățământ cu frecvență, 
la cererea depusă de Centrul de Excelență în Transporturi, data 31.01.2019, în baza dosarului ÎPT.ACR.PFP - 
80, a informațiilor prezentate de instituția de învățământ în raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse și a 
constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă din data 02-08 aprilie 2019. 
 
Raportul de evaluare externă a fost elaborat de membrii comisiei de evaluare externă, aprobată la ședința Consiliului 
de Conducere al ANACEC din 15.03.2019, Proces-verbal nr. 42:  
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Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității  

Instituțiile dispun de politici pentru asigurarea calității care sunt publice și sunt parte a managementului lor strategic. 
Actorii interni dezvoltă și implementează aceste politici prin intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând 
în același timp, și actori externi. 

Criteriul 1.1. Cadrul normativ, strategii și politici de asigurare a calității 

1.1.1. Statutul juridic al instituției vs. realizarea programului de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic  

• Hotărârea Guvernului RM nr. 444 din 20 iulie 2015 cu privire la reorganizarea unor instituţii 
de învăţământ profesional tehnic; 

• Statutul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, avizat de Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova (în continuare ME al RM) pe data de 07.08.2015 şi înregistrat de 
Ministerul Justiţiei al RM, nr. 7323 din 11.09.2015;  

• Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a CET, Ordinul Ministerului Educației nr. 
1158 din 04.12.2015; 

• Regulamentul Consiliului de administraţie, proces-verbal nr. 11 din 22.11.2017; 

• Regulamentul Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 11 din 22.11. 2017; 

• Regulamentul Consiliului metodico-ştiinţific, pus în aplicare prin ordinul nr. 1-247 din 
20.12.2017; 

• Organigrama instituției; 

• Autorizația sanitară de funcționare nr. 229 din 28.01.2019 valabilă până la 20.01.2020; 

• Ordinul Comisariatului norodnic al RSSM cu privire la organizarea Tehnicumului de auto-
drumuri; 

• Hotărârea Guvernului RM nr. 1551 din 23 decembrie 2003, cu privire la reorganizarea 
instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegii) în instituţii de învăţămînt mediu 
de specialitate (colegii). 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Datele istorice denotă că pregătirea cadrelor de specialişti la programul de formare profesională 

104110 Traficul auto a început din anul 1964. În anul 2001, a fost aprobat planul de învăţământ la 

programul de formare profesională 2051 Transport auto cu specializarea Organizarea traficului de 

mărfuri şi pasageri (cod 2051.04), cu ulterioare revizuiri în anul 2005 şi în anul 2014, pentru ca în 

2016 să fie aprobat planul de învăţământ la programul de formare profesională Traficul Auto (cod 

104110). 

Programul de formare profesională 104110 Traficul Auto este elaborat în concordanţă cu 
reglementările naţionale Codul Educaţiei al RM, Nomenclatorul domeniilor de formare 
profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar 
şi postsecundar nonterţiar, Regulamente şi alte acte normative ale Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării, precum şi cu documentele manageriale interne. Pe parcursul vizitei la IP CET, 
managerii subdiviziunilor și cadrele didactice au prezentat actele menționate în raportul de 
autoevaluare, necesare procesului educațional. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – cadrul juridic-normativ al programului de formare profesională 
este conform cerințelor legale.  
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Cadrul juridic-normativ de funcționare a programului de formare 
profesională este conform cerințelor legale. 
Instituția de învățământ deține Autorizația sanitară de funcționare. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări − Adaptarea continuă a ofertei de pregătire profesională a elevilor la cerinţele progresului tehnic, 
în conformitate cu cerințele educaţionale, interesul de formare personală şi profesională şi în 
contextul evoluţiei economice. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

1.1.2. Strategii și politici de asigurare a calității programului de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de dezvoltare al IPCET pentru perioada 2015-2020, aprobat la Consiliul profesoral 
proces-verbal nr. 2 din 25 noiembrie 2015; 

• Planul activităţii educaţionale al IPCET pentru anul de studii 2018-2019 aprobat la şedinţa 
Consiliului Profesoral din 26.09.2018, proces-verbal nr. 1; 

• Strategia de elaborare şi implementare a conceptului de calitate educaţională în cadrul IPCET 
pentru anii 2016-2020; 
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• Planul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii (CEIAC), aprobat 
în 2018; 

• Descrierea calificării, aprobată pe 24 12 2015; 

• Ordin nr. 1-131 din 12.09.2017, Cu privire la responsabilitatea, implementarea și asigurarea 
calității; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, 
angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Dezvoltarea Centrului de Excelenţă în Transporturi se realizează prin creşterea calităţii procesului 
educaţional în temeiul implementării sistemului de asigurare a calităţii, ajustarea continuă a 
domeniilor şi specialităţilor de instruire şi formarea profesională în corespundere cu cerinţele pieţei 
muncii, dezvoltarea continuă a parteneriatelor viabile la nivel local, naţional şi internaţional, 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea continuă a 
acesteia. Anual se elaborează Planul de activitate instituţional, iar în baza acestuia planurile de 
activitate educaţională pentru fiecare subdiviziune în parte. 
Dezvoltarea programului de formare profesională are ca obiectiv formarea specialiştilor calificaţi 
atât în context naţional, cât şi internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, 
profesională şi socială a persoanei şi la progresul societăţii, prin aceasta făcând instituția 
competitivă și atractivă. 
) În cadrul IPCET este implementat sistemul de management al calităţii, care prevede 
responsabilitatea fiecărui conducător de subdiviziune pentru implementarea SMC. Anual, se 
elaborează Planul de activitate al CEIAC în care sunt planificate activităţile de evaluare internă la 
nivel de catedre, secţii, alte subdiviziuni şi în ansamblu pe IPCET. Pentru evaluarea programului 
de formare profesională, pe parcursul anului de studii 2017-2018, s-a efectuat evaluarea internă 
a subdiviziunilor didactice (secţii) şi catedrelor din cadrul IPCET. Rezultatele evaluării au fost 
prezentate la Consiliul profesoral, unde s-a aprobat şi Planul de îmbunătăţire a activităţii secţiilor 
şi catedrelor. 
Conţinutul programului de formare profesională - 104110 Traficul auto este în corespundere cu 
cerinţele expuse în: 

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

− Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional-tehnic pentru anii 2013-2020; 

− Cadrul Naţional al Calificărilor; 

− Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar non-terţiar. 

Instituția constant ajustează calitatea instruirii şi formării profesionale în corespundere cu cerinţele 
pieţei muncii, fapt confirmat de angajatori, și își promovează imaginea prin dezvoltarea continuă 
a parteneriatelor, atât în plan naţional, cât şi internaţional. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – obiectivele programului de formare profesională sunt corelate 
cu strategia și politicile instituționale de asigurare și îmbunătățire 
continuă a calității, care sunt asumate și comunicate tuturor părților 
interesate. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

 

Puncte tari − Instituția continuu implementează politici de garantare a calității atât prin intermediul 
proceselor interne adecvate, cât și prin implicarea parteneriatului extern. 

Recomandări − Modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice pentru pregătirea profesională 
adecvată prin aplicarea și dezvoltarea tehnologiilor educaţionale avansate în baza utilizării TIC 
moderne.  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională  

Instituțiile dispun de procese de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională. Programele de 
formare profesională sunt proiectate în așa fel, încât să atingă obiectivele pentru care au fost create incluzând 
rezultatele învățării. Calificările rezultate în urma unui program de formare profesională sunt specificate clar făcând 
referire la nivelul corespunzător din Cadrul Național al Calificărilor, respectiv, din Cadrul European al Calificărilor. 

Criteriul 2.1. Proiectarea și aprobarea programului de formare profesională  

2.1.1. Cadrul general de proiectare și aprobare a programului de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 

• Planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, nr. 68/SC din 12.09.2014; 

• Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 1205 din 16.12.2015; 
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învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul 

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 1205 din 16.12.2015; 

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, HG nr. 853 din 

14.12.2015; 

• Planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, înregistrat pe 12.09.2014 sub 

nr. 68/SC; 

• Planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, înregistrat pe 15.08.2016 sub 

numărul SC-97/16; 

• Curricula pe unități de curs; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Programul de formare profesională 104110 Traficul auto este elaborat în conformitate cu: 
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar-nonterţiar; Clasificatorul 
ocupaţiilor din Republica Moldova; Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, 
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 1205 din 16.12.2015; 
Descrierea calificării Agent transporturi pentru specialitatea Traficul auto, elaborat în coordonare 
cu partenerii sociali, aprobat pe 24.12.2015 de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 
Comisia de evaluare şi validare a emis aviz pozitiv de validare a calificării profesionale pe data 
de 17.12.2015. 
Conţinutul programului de formare profesională 104110 Traficul auto a fost elaborat în 
concordanţă cu cerinţele de proiectare ale cadrului legal existent: Nomenclatorul domeniilor de 
formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar; Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; 
Cadrul naţional al calificărilor; Descrierea calificării Agent transporturi; Planul-cadru pentru 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 
Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 
nr. 1205 din 16.12.2015.  
Programul de formare profesională se realizează în baza: 
- Planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, înregistrat pe 12.09.2014 sub 
nr. 68/SC şi a programelor analitice aprobate la şedinţa Consiliului metodic al Colegiului de 
Transporturi din Chişinău, care se păstrează la directorul adjunct pentru instruire şi educaţie, la 
catedrele de profil şi profesori. Planul respectiv este valabil doar pentru anul IV de studii, 
promoţia anului 2019; 
- Planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, înregistrat pe 15.08.2016 sub 
numărul SC-97/16 şi curricula pe unităţi de curs, care se păstrează la directorul adjunct pentru 
instruire şi educaţie, la catedrele de profil, profesori şi pot fi accesate pe pagina web a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 
Conţinutul programului de formare profesională a fost consultat şi coordonat cu: Asociaţia 
expeditorilor şi brokerilor vamali din RM; Î.M. Parcul Urban de Autobuze; profesori de discipline 
speciale, Centrul de Excelenţă în Transporturi; expert în descrierea calificărilor; SRL „Ribes 
Trans”; SC „VLADMAR” SRL; Agenţia de Transport „MICROBUZ” SRL, ceea ce este autentificat 
prin semnături. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională este proiectat și aprobat în 
conformitate cu cerințele cadrului normativ.  
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Programul de formare profesională este proiectat și aprobat în 
conformitate cu cerințele cadrului normativ. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari - Programul de formare profesională este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele 
cadrului normativ, iar procesul educaţional este orientat spre controlul şi asigurarea calităţii 
care se bazează pe motivarea elevilor în dobândirea competenţelor profesionale.   

Recomandări  
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Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

2.1.2. Racordarea programului de formare profesională la Cadrul Național al Calificărilor  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Cadrul Naţional al Calificărilor; 

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, HG nr. 853 din 

14.12.2015; 

• Planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, nr. 68/SC din 12.09.2014; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Analiza documentelor. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Programul de formare profesională este racordat la Cadrul Naţional al Calificărilor. Astfel, 
descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova 
pentru nivelul IV sunt cunoştinţele (descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice); abilităţile (descrise 
ca fiind cognitive, implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative sau practice, implicând 
dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente); competenţele 
(descrise din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei, nevoii de dezvoltare personală şi 
profesională). Analiza descriptorilor este indicată în anexa nr. 1 a CNC. 
Evaluarea finalităţilor de studii se realizează prin Examen de calificare şi/sau lucrare de diplomă; 
susţinerea benevolă a examenului naţional de bacalaureat, eliberându-se actul de finalitate: 
diplomă de studii profesionale şi supliment descriptiv al diplomei; diplomă de bacalaureat (la 
solicitare). 
Programul de formare profesională este racordat şi la Nomenclatorul domeniilor de formare 
profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar 
şi postsecundar nonterţiar aprobat de Guvernul Republicii Moldova. 
Domeniul de formare profesională a programului de studii la specialitatea Traficul auto: Domeniul 
general – 10 Servicii; Domeniul de educaţie - 104 Servicii transport; Domeniul de Formare 
profesională - 1041 Servicii transport; Program de studii - Traficul Auto; Codul specialităţii – 
104110; Calificarea obţinută – 432305 Agent transporturi; Nr. de credite – 120. 
Programul de formare profesională este racordat şi la Descrierea calificării (care conţine şi 
standardul ocupaţional), cerinţele pieţei muncii, fiind coordonat cu agenţii economici care s-au 
implicat în elaborarea conţinuturilor descrierii calificării, CNC, planului de învăţământ etc. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională este racordat în totalitate la 
standardul ocupațional, Cadrul Național al Calificărilor pentru 
învățământul profesional tehnic/Cadrul European al Calificărilor. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 2.2. Conținutul programului de formare profesională  

2.2.1. Misiunea, obiectivele și planul de învățământ la programul de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020 aprobat pe 25.11.2015 de Consiliul profesoral, 
proces-verbal nr. 2; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a IP Centrul de Excelenţă în Transporturi (proces-
verbal nr. 3 din 03.02.2016); 

• Regulamentul de organizare a studiilor în IP Centrul de Excelenţă în Transporturi în baza 
Sistemului de Credite de Studii Transferabile (proces-verbal nr. 1 din 28.09.2016); 

• Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile,  aprobat prin ordinul ME al RM nr. 1205 
din 16.12.2015; 

• Statutul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi avizat de Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova (în continuare ME al RM) pe data de 07.08.2015 şi înregistrat de 
Ministerul Justiţiei al RM nr. 7323 din 11.09.2015; 

• Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic; 
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• Planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei al RM, înregistrat pe 12.09.2014 sub 
nr. 68/SC; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• Discuții cu elevii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Misiunea şi obiectivele programului de formare profesională 104110 Traficul auto sunt racordate 
la legislaţia în vigoare: Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 
2020”; Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pentru anii 2013-2020; Planul 
de dezvoltare al IPCET pentru perioada 2015-2020; Cadrul Naţional al Calificărilor pentru 
învăţământul profesional tehnic; Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile; 
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de studii Transferabile; Cadrul de referinţă 
a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, alte acte normative ale MECC. 
Misiunea planului de învăţământ la programul de formare profesională 104110 Traficul auto este 
formarea unei personalităţi integre cu competenţe profesionale dezvoltate, pentru a face faţă 
cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale. 
Obiectivul de bază al programului de formare profesională este ca, până în anul 2020, să 
implementeze un învăţământ profesional tehnic atractiv, de calitate, relevant cerinţelor pieţei 
muncii, accesibil, orientat pe cariera profesională, flexibil, realizând mobilitatea reală în spaţiul 
european în conformitate cu prevederile Procesului de la Copenhaga şi ale Comunicatului de la 
Bruges. 
Finalităţile programului de studiu corespund celor indicate în Cadrul Naţional al Calificărilor 
pentru specialitatea 104110 Traficul auto şi se regăsesc în Descrierea calificării, se realizează 
prin planul de învăţământ şi conţinuturile unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a 
activităţilor de predare-învăţare-evaluare. 
Strategiile naționale, realitățile și tendințele din domeniul programului de formare profesională 
sunt prezentate în Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020. 
Finalităţile programului de formare profesională 104110 Traficul auto sunt racordate la Cadrul 
Naţional al Calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic, implicit Cadrul European al 
Calificărilor, Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”; Strategia 
de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pentru anii 2013-2020; Planul-cadru pentru 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 
Credite de Studii Transferabile; Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonsecundar în baza Sistemului de Credite de 
Studii Transferabile; Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 
etc. 
Misiunile și obiectivele programului de formare profesională 104110 Traficul auto sunt racordate 
la Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020. 
În funcţie de rolul pe care îl au în formarea profesională iniţială, în dobândirea de competențe 
generale şi competenţe specifice, unitățile de curs din cadrul planului de învăţământ la programul 
de formare profesională 104110 Traficul auto, sunt structurate în: 
a) componenta de formare a competenţelor profesionale generale – cu 270 ore (9 credite de 
studii); 
b) componenta de orientare socio-umanistică – cu 330 ore (11 credite de studii); 
c) componenta fundamentală – cu 930 de ore (31 credite de studii); 
d) componenta de specialitate – cu 960 ore (32 credite de studii); 
e) stagiile de practică – cu 600 ore (20 credite); 
f) componenta opţională de specialitate –cu 360 ore (12 credite de studii); 
g) componenta la libera alegere –cu 180 ore (6 credite de studii). 
Disciplinele din planul de învăţământ, fiind structurate în discipline obligatorii (cod O), discipline 
opţionale (cod A) şi la libera alegere (L), asigură formarea competenţelor generale şi 
profesionale. Disciplinele opţionale oferă elevului posibilitatea de a urma anumite trasee 
individuale de formare profesională, în funcţie de năzuinţele de dezvoltare profesională şi de 
perspectivele de angajare în câmpul muncii, iar disciplinele la libera alegere îl ajută la definirea 
opţiunii în pregătirea profesională. 
Raportul dintre orele teoretice, practice, lucrul individual corespunde exigenţelor formale şi 
formative ale Planului-cadru. Numărul total de ore este de 3450. Corelaţia dintre orele de contact 
direct şi orele de studiu individual este de 2186 (62,82%) la 1294 (37,18%). 
Unităţile de curs la libera alegere (cod L) sunt suplimentar celor 120 de credite din planul de 
învăţământ. 
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Sunt respectate normele metodologice ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru 
elaborarea planului de învățământ de formare profesională. 
Planul de învăţământ corespunde prevederilor Planului-cadru aprobat prin ordinul Ministerului 
Educaţie al RM nr. 1205 din 16.12.2015. Structura şi componentele planului de învăţământ sunt 
aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM şi instituţiile care oferă programe 
similare (Consiliul Profesoral al Centrului de Excelenţă în Transporturi şi Consiliul profesoral al 
Colegiului Tehnic Feroviar din Bălţi), fiind coordonat cu: Asociaţia Internaţională a 
Transportatorilor Auto din Moldova; ÎM „Parcul Urban de Autobuze”; Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Departamentul „Transporturi”; Direcţia învăţământ secundar profesional şi mediu de 
specialitate. 
Îmbunătăţirea programului de formare profesională se realizează în urma analizelor făcute în 
procesul de formare a competenţelor profesionale, după finalizarea unui ciclu deplin. 
Stabilirea legăturilor logice în planul de învăţământ se face prin prisma consecutivităţii 
conţinuturilor şi a unor repere metodologice care permit o anticipare concretă a direcţiilor de 
evoluţie şi dezvoltare în domeniul activităţii instructiv-educative. Planul de învăţământ al 
programului de formare profesională se modernizează şi se îmbunătăţeşte prin analiza pieţei 
muncii, prin chestionarea agenţilor economici vizând solicitările acestora privind competenţele 
necesare pentru nivelul de calificare respectiv. În scopul îmbunătăţirii aspectelor slabe, 
identificate în rezultatul analizei, preşedintele comisiei de evaluare finală (reprezentant al unui 
agent economic, din domeniul calificărilor profesionale certificate) vine cu propuneri de 
optimizare a programului de formare profesională. Cu propuneri de îmbunătăţire a planului de 
studii vine și CEIAC în urma evaluării programului de formare profesională.  
Totodată, în cadrul IPCET a fost inițiată procedura de implementare a programului de urmărire 
a traseului profesional al absolvenţilor prin diverse chestionare. În acest context, modernizarea 
planurilor de învăţământ şi a curricula este parte componentă a colaborării cu Comitetul sectorial 
în Transporturi, care este partenerul CET în elaborarea şi implementarea planurilor de 
învăţământ şi a curricula. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – misiunea, obiectivele și finalitățile programului de formare 
profesională sunt racordate la strategiile naționale, realitățile și 
tendințele din domeniu și la planul de dezvoltare strategică a 
instituției. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

1,0 – planul de învățământ al programul de formare profesională 
corespunde cu cerințele Planului-cadru pentru învățământul 
profesional tehnic, este aprobat de către Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării/ ministerele de resort. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Planul de învățământ al programul de formare profesională 
corespunde cu cerințele Planului-cadru pentru învățământul 
profesional tehnic și este aprobat de către Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării/ ministerele de resort. 

 
3,0 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări - Acordarea atenției sporite formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare a elevilor 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

2.2.2. Curricula pe discipline 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Ghidul practic de elaborare a Curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat de ME al RM ordin nr. 296 din 21.04.2016; 

• Curricula pe discipline; 

• Proces-verbal al ședinței Consiliului metodico-științific din 27.12.2016, proces-verbal nr. 3; 

• Discuții cu cadrele didactice;. 

• Discuții cu elevii; 

• Analiza documentelor; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Pentru toate unităţile de curs obligatorii şi opţionale din componenta disciplinelor fundamentale, 
de specialitate, de formare a competenţelor profesionale generale, socio-umanistice din planul 
de învăţământ sunt elaborate curricula disciplinare/modulare, ce corespund Cadrului naţional de 
referinţă pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi Ghidului practic de elaborare a 
Curriculumului. Curricula sunt discutate iniţial la catedre, apoi aprobate la Consiliul metodico-
ştiinţific al IPCET şi de către directorul instituţiei. Originalul curricula se păstrează la directorul 



 

RAPORT DE EVALUARE EXTERNĂ Codul dosarului 
 

ÎPT.ACR.PFP – 80 

 

- 10 - 
 

adjunct pentru instruire şi educaţie, iar copiile se păstrează la catedre şi profesorul de profil. 
Totodată, curricula pentru specialitatea Traficul auto, calificarea Agent transporturi, cod 104110, 
sunt plasate pe pagina web a MECC. Fiecare curriculum include atât conţinuturi tematice pentru 
contactul direct, cât şi sarcini individuale pentru studiul individual. 
La programul de formare profesională Traficul Auto sunt elaborate 13 curricula disciplinare şi 9 
curricula modulare la unităţi de curs obligatorii. La unităţile de curs opţionale sunt elaborate 3 
curricula disciplinare şi 3 curricula modulare. La unităţile de curs la libera alegere sunt elaborate 
4 curricula disciplinare și 2 modulare, inclusiv sunt elaborate 7 curricula modulare la stagiul de 
practică. 
Toate curricula pe discipline sunt corespunzătoare exigenţelor. În formarea competenţelor s-a 
ţinut cont de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, indicate în cadrul Naţional al Calificărilor pentru 
nivelul IV ISCED. 
În elaborarea curriculumului s-a asigurat legătura strânsă dintre necesităţile pieţii muncii şi 
conţinutul curriculumului. 
Obiectivele disciplinelor sunt clar formulate, comunicate și cunoscute de către elevi. Curricula 
sunt plasate pe pagina web a IPCET şi cea a MECC. 
Finalităţile de studii incluse în Descrierea calificării sunt în concordanţă cu obiectivele 
programului de studii. Finalitățile de studii sunt clar formulate, comunicate și cunoscute de către 
elevi. 
Sursele bibliografice recomandate sunt actuale. Majoritatea editate în perioada anilor 2000 – 
2018. 
Conținutul disciplinelor este actual. Se ține cont de tendințele dezvoltării în domeniu. Curricula 
au fost concepute în scopul dezvoltării abilităţilor necesare tinerilor pentru ocuparea unui loc de 
muncă, asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot 
parcursul vieţii. 
Pentru acces prealabil la discipline, în curricula este prevăzut studierea anumitor cursuri. 
Curriculumul la orice unitate de curs poate fi consultat de către toţi elevii şi profesorii interesaţi 
la catedra de profil, în sala de lectură a bibliotecii IPCET, pe site-ul instituţiei sau a ministerului 
de resort. 
În curricula sunt specificate clar condițiile de acces prealabile la discipline. Sunt sugestii 
metodologice, studii individuale ale elevilor. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – 100% din curricula pe discipline corespund cu prevederile 
metodologice ale teoriei curriculare și duc la formarea competențelor 
scontate prevăzute în standardul ocupațional și Cadrul Național al 
Calificărilor pentru învățământul profesional tehnic/ Cadrul European 
al Calificării. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari - Se respectă totalmente prevederile metodologice ale teoriei curriculare și corespunderea 
cu Ghidul practic de elaborare a Curriculumului. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

2.2.3. Relevanța programului de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Codul transporturilor rutiere, COD Nr. 150 din 17.07.2014; 

• Dinamica volumului de mărfuri transportate; 

• Dinamica transportului de călători 
 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Calificarea obţinută după absolvirea programului de formare profesională 104110 Traficul Auto 
este relevantă pentru piaţa muncii şi permite absolvenţilor să ocupe posturi conform 
Clasificatorului ocupaţiilor al Republicii Moldova. Conform Nomenclatorului domeniilor de 
formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin HG nr. 853, din 14.12.2015, calificarea 
acordată absolvenţilor programului de formare profesională 104110 Traficul Auto este cea de 
Agent transporturi. Agentul transporturi în domeniul servicii transport rutier asigură gestionarea 
managerială şi organizarea operaţiunilor de transportare şi alte tehnologii logistice a persoanelor 
sau mărfurilor în trafic naţional sau internaţional respectând normele şi regulile naţionale şi 
internaţionale. Pentru planificarea programului de formare profesională 104110 Traficul auto s-
a ţinut cont atât de necesităţile actuale ale mediului de afaceri, cât şi de perspectivele de 
dezvoltare ale domeniului pentru elaborarea unui set unic de competenţe, exprimat în termeni 
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de abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru coordonarea cu succes a tehnologiilor 
aplicate în cadrul întreprinderilor de transport auto, gările şi staţiile auto, companii de logistică 
ş.a. 
În aspect economic este de meţionat creşterea necesităţilor de specialişti în domeniul traficului 
auto prin diversificarea serviciilor oferite și prin creşterea volumelor de mărfuri importate şi 
exportate, precum şi a numărului de pasageri tur-retur, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 
Rata angajării pe specialitate în anul 2017 constituie – 2,17%, în anul 2018 – 27,47%. Au hotărât 
să-și continue studiile în domeniul de profil: în anul 2017 – 41,31%, în anul 2018 – 19,78%. 
Absolvenţii programului de formare profesională 104110 Traficul auto care obţin calificarea 
profesională Agent Transporturi, se pot angaja în câmpul muncii în cadrul întreprinderilor de 
transport auto, gările şi staţiile auto, companii de expediţii, logistică, comerţ ş.a. în calitate de: 
dispecer rutier, dispecer staţie, dispecer transport auto, expeditor transportarea încărcăturilor, 
agent de trafic după comandă, agent de transport extern, agent de transport intern, agent de 
căutare a încărcăturilor şi bagajelor, agent înregistrare pasageri şi bagaje, agent transporturi, 
expeditor internaţional, operator la prelucrarea documentelor de transport, operator pe lângă 
funcţionarul de serviciu la staţie, referent de specialitate TIR şi tranzite, şef agenţie colectare şi 
expediţie mărfuri, şef autogară, manager de transport rutier (conform prevederilor Codului 
transporturilor rutiere, COD nr. 150 din 17.07.2014), verificator documente expediţie ş.a. 
La proiectarea programului de formare profesională sunt luate în considerație tendințele în 
domeniul transportului de mărfuri și persoane. 
În scopul îmbunătăţirii continue a calităţii programului de formare profesională, au fost consultaţi 
agenţi economici din domeniu: Asociaţia expeditorilor şi brokerilor vamali din RM; Î.M. Parcul 
Urban de Autobuze; SRL „Ribes Trans”; SC „VL ADMAR” SRL; Agenţia de Transport 
„MICROBUZ” SRL; Asociaţia Internaţională a transportatorilor Auto din Moldova; Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Departamentul „Transporturi”. La propunerea agenţilor economici, au fost 
introduse în programul de formare profesională noi unităţi de curs: Logistica transporturilor; 
Teoria sistemelor de transport; Transportul multimodal; Transport şi expediţii; Bazele activităţii 
de turism; Reţeaua rutieră şi infrastructura drumurilor etc. S-a revizuit curricula la unitatea de 
curs Bazele legislaţiei în domeniu. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională reflectă în totalitate 
necesitățile pieței muncii și tendințele din domeniu. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari − Instituţia este deschisă pentru colaborare şi promovează parteneriatul cu instituţiile de profil 
în vederea eficientizării procesului educaţional. 

Recomandări − Adaptarea continuă a ofertei de pregătire profesională a elevilor la cerinţele progresului 
tehnic. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev 

Instituțiile asigură că programele de formare profesională sunt oferite în așa fel, încât încurajează elevii să aibă un 
rol activ în crearea proceselor de învățare, iar evaluarea elevilor reflectă această abordare. 

Criteriul 3.1. Procesul de predare-învăţare 

3.1.1. Organizarea procesului de predare-învăţare 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de învăţământ; 

• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ în baza Sistemului 

de Credite de Studii Transferabile IPCET; 

• Contract anual de studii; 

• Curricula pe unităţi de curs; 

• Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de studii Transferabile; 

• Registrul de evidență a grupei; 

• Proiecte de lungă durată; 

• Planul individual de activitate al profesorului; 

• Proiect didactic; 
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• Set de lucrări practice; 

• Orarul activităților didactice; 

• Registrele grupelor de elevi; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Formele de organizare a activităţilor didactice la programul de formare profesională 104110 
Traficul auto se realizează conform actelor normative în vigoare prin învăţământ cu frecvenţă la 
zi cu un termen de studii de 4 ani. 
Formele de organizare a procesului de predare-învăţare îmbină activităţile de contact direct şi 
orele de studiu individual, prevăzute în Planul de învăţământ. Formele primare de organizare a 
activităţilor didactice sunt: lecţii teoretice şi practice, lucrări practice şi de laborator, seminarii, 
alte forme ale învăţământului formativ. Acestea se desfăşoară în funcţie de obiectivele 
educaţionale expuse în curricula şi în concordanţă cu planul de învăţământ. 
Procesul de predare-învăţare în cadrul programului de formare profesională se divizează, anual, 
în două semestre, care includ două sesiuni de teze, examene, stagii de practică şi vacanţe.  
Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ 
în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile IPCET, elevii sunt familiarizaţi cu modul de 
organizare a studiilor, cu posibilităţile şi facilităţile oferite de acesta; structura şi modalitatea de 
organizare a procesului de învăţământ în baza creditelor de studii transferabile; posibilităţile 
oferite de instituţia de învăţământ. Anual, elevii pot opta pentru unităţile de curs din componenta 
opţională şi la libera alegere incluse în planul de învăţământ, care li se fac cunoscute, prin 
afişare, cel târziu până la data de 15 aprilie. Ulterior, aceştia încheie un contract anual de studii 
fiind îndrumaţi de dirigintele grupului academic, desemnat prin ordin şi un coordonator 
instituţional (fiind pus în sarcina şefului de secţie). Semnarea contractului se face până la 30 
iunie pentru elevii anului II-IV şi până la 15 septembrie pentru elevii anului I, dar nu înainte ca 
aceştia să depună o cerere în scris. Modificările pot fi operate până la 20 septembrie al noului 
an de studii. Semnarea contractului anual de studii se face în două exemplare, unul se eliberează 
elevului, iar cel de-al doilea se păstrează în dosarul personal al elevului. 
În cadrul programului de formare profesională 104110 Traficul auto, profesorii recurg la un 
ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mijloace şi forme complementare de organizare 
a activităţii în baza cărora elaborează un demers educaţional în vederea relizării cu eficienţă a 
predării şi învăţării. 
Din inventarul metodologic interactiv se disting următoarele metode: Prelegerea-monolog, 
Prelegerea-dialog, Dezbatere, Discuţie, Prelegerea-demonstraţie, Prelegerea de echipă, 
Prelegerea intensivă, Prelegerea frântă, Prelegerea interactivă (această modalitate de expunere 
a materiei noi poate îmbrăca diverse forme/metode cu valenţe creatoare): Brainstorming-ul sau 
Asaltul de idei; Explozia stelară (Starbursting); Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat; Jurnalul cu dublă 
intrare; SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii); Discuţia; 
Eseul de 5 minute; Ciorchinele (Clustering); Turul galeriei; Diagrama Venn; Procedeul cercetării 
(ReQuest/Interogarea încrucişată); Dezbaterea etc. 
La începutul anului de învăţământ, profesorii elaborează: 
- proiecte de lungă durată, în baza curricula, pentru fiecare unitate de curs;  
- planuri individuale de activitate a profesorului; 
- proiecte didactice pentru fiecare unitate de conţinut; 
- criterii pentru elaborarea portofoliului la unitatea de curs Firma de exerciţiu. 
La necesitate, sunt elaborate indicaţii metodice pentru realizarea diverselor lucrări. 
Elaborările enumerate sunt discutate şi aprobate la şedinţele de catedră, iar ulterior, la Consiliul 
metodico-ştiinţific. Originalul se păstrează la catedră, iar copia în biblioteca CET şi la profesor. 
Orarul activităţilor didactice este aprobat şi afişat public la loc vizibil şi pe grupul de socializare 
Viber al secţiei Traficul auto, la începutul fiecărui semestru, cu toate modificările parvenite pe 
parcurs. Acesta include: orarul lecţiilor, orarul sunetelor, orarul sesiunii, orarul stagiilor de 
practică, orarul înlocuirilor etc. 
Elevii pot consulta orarul respectiv pe site-ul IPCET. 
Orarul consultațiilor fiecărui profesor este plasat la loc public, atât pe panoul informațional, cât și 
în sălile de curs a cadrelor didactice. La disciplinele care conțin proiect de curs se oferă 
consultații individualizate. 
Activitatea didactică se desfăşoară în corespundere cu curricula pe unităţi de curs care sunt 
accesibile atât cadrului didactic, cât şi celui ce învaţă. 
Consultarea elevilor se realizează în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor în 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 
Credite de studii Transferabile, capitolul VI, care poate fi accesat pe pagina web. 
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Procesul educaţional, cu varietatea de activităţi didactice, este întregit prin consemnarea 
acestora în registrele grupelor academice conform instrucţiunilor de completare. 
Astfel, evidenţa include orele realizate, frecvenţa elevilor, notele de la evaluările curente, 
sumative, finale, notele de la stagiile de practică etc. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională respectă în totalitate 
cerințele regulamentare privind organizarea și desfășurarea 
procesului didactic. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Programul de formare profesională respectă cerințele regulamentare 
privind organizarea și desfășurarea procesului didactic. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.1.2. Centrarea pe elev a metodelor de predare-învăţare  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Chestionare aplicate cadrelor didactice şi manageriale; 

• Chestionare aplicate elevilor; 

• Chestionare aplicate părinţilor; 

• Chestionare aplicate agenţilor economici; 

• Chestionare aplicate absolvenţilor; 

• Rapoarte de activitate a catedrei; 

• Rapoarte anuale de activitate ale instituţiei; 

• Procedura operaţională privind observarea predării şi învăţării; 

• Lista activităților planificate de metodist și psiholog pentru anul de studii 2018-2019; 

• Fișa de analiză a lecției; 

• Portofoliul profesorului; 

• Graficul consultațiilor. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În scopul realizării unui demers educaţional atractiv şi de calitate, elevii din cadrul programului 
de formare profesională 104110 Traficul auto au fost consultați, fiind supuşi chestionării în 
vederea calității și importanţei activităţilor didactice. 
Rezultatele chestionării se păstrează la responsabilul CEIAC. Analiza profundă a rezultatelor 
chestionării oferă posibilitatea de a identifica atât punctele tari, cât şi punctele slabe ale 
procesului educaţional, transformându-le pe cele din urmă în direcţii de perspectivă. În acest 
context, datele obţinute permit de a proiecta activităţi de îmbunătăţire a procesului de predare-
învăţare, asigurând, astfel, calitatea instruirii. Măsurile luate pentru optimizarea demersului 
educaţional se regăsesc în Rapoartele de activitate ale catedrelor, rapoartele anuale de activitate 
ale instituţiei. 
La programul de formare profesională 104110 Traficul auto nu sunt elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale, iar educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu reţineri în 
dezvoltarea psiho-emoţională care necesită o atitudine aparte cu acordarea posibilităţilor de 
integrare. 
În scopul evaluării metodelor de predare-învăţare centrate pe elev în cadrul programului de 
formare profesională 104110 Traficul auto, în cadrul IPCET este iniţiată procedura operaţională 
privind observarea predării şi învăţării de către Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a 
Calităţii din cadrul instituţiei. Scopul acestei proceduri este de a defini modul şi mijloacele de 
realizare a activităţilor de asistenţă la ore. Obiectivul fundamental este centrarea pe elev a 
procesului de predare-invăţare. Asistarea la ore reprezintă un instrument de evaluare, prevenire 
şi corectare a disfuncţionalităţilor care pot apărea în procesul de predare – învăţare – evaluare. 
Centrul metodico-ştiinţific, anual, desfăşoară activităţi metodice de promovare şi aplicare a 
metodelor de predare-învăţare-evaluare centrate pe elev, care sunt incluse în planul de 
activitate. 
Observarea activităţilor curriculare şi extracurriculare include: verificarea documentelor de 
proiectare didactică; pregătirea pentru lecţie; evaluarea activităţii cadrului didactic; evaluarea 
activităţii elevului; autoevaluarea cadrului didactic, lista de strategii/materiale. 
În baza evaluării se completează fişa de analiză a lecţiei, precizând punctele tari, slabe, 
calificativul dat cadrului didactic asistat. În procesul de evaluare se verifică portofoliul 
profesorului, urmărindu-se prezenţa documentaţiei didactice şi curriculare necesare. 
Suportul individual se acordă elevilor înscrişi la programul de formare profesională prin 
consultaţii la necesitate, inclusiv şi în perioada sesiunii de examinare şi de susţinere a 
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examenului de bacalaureat. Orarul consultaţiilor este aprobat în cadrul fiecărei catedre și este 
afișat la loc vizibil, inclusiv, pentru accesibilitate mai ușoară, este plasat și pe grupul de 
socializare Traficul auto de pe Viber. 
Elevii apelează la sprijinul cadrelor didactice în perioada elaborării lucrărilor de curs, de 
laborator, practice şi a proiectelor de diplomă prin explicare individualizată, în funcţie de cerinţele 
fiecărui conţinut tematic. 
Consultarea elevilor la unităţile de curs la componenta de formare a competenţelor profesionale 
generale, componenta de orientare socio-umanistă (componenta fundamentală, componenta de 
specialitate) componenta opţională de specialitate şi componenta la libera alegere, se realizează 
conform orarului. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – metodele de predare-învățare utilizate în cadrul programului de 
formare profesională sunt preponderent centrate pe elev. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari − Aplicarea metodelor interactive de către majoritatea cadrelor didactice 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.1.3. Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul de organizare a studiilor în IP Centrul de Excelenţă în Transporturi în baza 
Sistemului de Credite de Studii Transferabile (proces-verbal nr. 1 din 28.09.2016); 

• Standarde minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC din învăţământul profesional tehnic; 

• Suport tehnic Desen tehnic asistat la calculator; 

• Factură fiscală de procurarea IM 1058754 din 21.12.2018, IV1571692 din 21.12.2018; 

• Rezultate ale vizitării spațiilor educaționale; 

• Rezultatele chestionărilor elevilor; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• Discuții cu elevii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În cadrul programului de formare profesională, dotarea cu mijloace TIC corespunde Standardelor 
minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC din învăţământul profesional tehnic. Instituţia 
dispune de 8 săli de calculatoare, dotate cu computere, care au acces la Internet. De asemenea, 
în cadrul activităţilor teoretice şi practice sau de laborator, se recurge, pe larg, la utilizarea 
proiectoarelor. IPCET dispune de 139 calculatoare, 16 notebook-uri, 18 proiectoare și 2 scanere. 
Instrumentele software: MS Word; MS Excel; MS Power Point; Arhivator WinRAR; SO Windows, 
AutoCAD, Tech Doc, Autodata etc. 
Utilizarea instrumentelor TIC deţine următoarele avantaje: Stimularea capacităţii de învăţare 
inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; Conştientizarea faptului că 
noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
Formarea deprinderilor practice utile; Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având 
posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; Facilităţi de prelucrare 
rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de 
tabele; Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 
(educaţia de-a lungul întregii vieţi); Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de 
învăţământ la care este utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale 
societăţii. 
La unitatea de curs Transport multimodal, Evidenţa contabilă, Firma de Exerciţiu, Bazele 
antreprenoriatului, profesorii practică transmiterea informaţiei necesară cursului şi prin 
intermediul email-ului, ceea ce optimizează timpul alocat pentru procesul de predare-învăţare. 
Unităţile de curs Firma în exerciţiu, Desen tehnic asistat la calculator, Informatica aplicată, mai 
mult din 50 la sută din curs se desfăşoară la calculator, pentru aceasta asigurându-se săli de 
curs specializate, conectate la reţeaua Internet. 
Pentru evaluarea finalităţilor de curs la unităţile de curs Bazele antreprenoriatului, Economia 
aplicată, elevii susţin lucrarea de curs prin prezentarea acesteia în format PPT, cu argumentarea 
competenţelor obţinute. La evaluarea competenţelor formate la unităţile de curs Desen tehnic 
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asistat la calculator şi informatica aplicativă, elevii sunt asiguraţi cu loc individual de lucru la 
calculator pentru a realiza sarcina personalizată conform prevederilor din curricula. 
Utilizarea mijloacelor și instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare vizează 
următoarele obiective: creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; dezvoltarea competenţelor de 
comunicare şi studiu individual. 
Elevilor programului de formare profesională 104110 Traficul auto li s-a aplicat Chestionarul cu 
privire la utilizarea TIC în procesul educaţional. La chestionare au participat peste una sută elevi. 
Rezultatele chestionării demonstrează că utilizarea TIC permite elevilor o mai bună înţelegere a 
informaţiei (67 elevi), lecţia este mai atractivă (89 elevi), comunicarea elev-profesor este mai 
eficientă (92). Chestionarele se păstrează la Secţia asigurarea calităţii. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instrumentele TIC se utilizează în procesul de predare-
învăţare-evaluare la peste 60% dintre disciplinele programului de 
formare profesională. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice pentru pregătirea profesională 
adecvată prin aplicarea și dezvoltarea tehnologiilor educaţionale avansate în baza utilizării 
TIC moderne. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 3.2. Stagii de practică 

3.2.1. Organizarea stagiilor de practică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de învăţământ; 

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar; 

• Regulamentul intern privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică; 

• Calendarul procesului educațional; 

• Ordinul de delegarea elevilor grupelor de promoție la stagiul de practică tehnologică (Ordin 

nr. 3-429 din 24.09.2018); 

• Curricula stagiilor de practică; 

• Agenda formării profesionale; 

• Desfăşurarea instructajului privind tehnica securităţii şi protecţia muncii; 

• Contract privind efectuarea stagiului de practică; 

• Acorduri de colaborare pentru desfășurarea stagiului de practică. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul programului 
de formare profesională 104110 Traficul auto se efectuează în corespundere cu Planul de 
învăţământ şi în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică 
în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar precum şi a 
Regulamentului intern privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică. 
Conform anexei IV a planului de învăţământ, la programul de formare profesională evaluat, sunt 
preconizate mai multe tipuri de stagii de practică: de iniţiere în specialitate, de instruire în 
specialitate, practica tehnologică şi practica care anticipează probele de absolvire. Stagiile de 
practică au o pondere de 16,67 la sută (20 credite de studii) din totalul 120 de credite necesare 
pentru asigurarea formării profesionale. Toate stagiile de practică se desfăşoară conform 
calendarului procesului educaţional, aprobat anual. 
Stagiile de practică sunt prevăzute în orarul procesului de instruire, aprobat la începutul fiecărui 
an de studii de către directorul adjunct pentru instruire şi producţie, iar graficul desfăşurării 
acestora este afişat la loc vizibil pe avizierul instituţiei, în cadrul secţiilor şi este plasat pe site-ul 
instituţiei. De asemenea, acesta este repartizat şefilor de secţie, şefilor de catedră, iar ulterior 
mentorilor de grupă, respectiv, adus la cunoştinţa elevilor. Delegarea elevilor la stagiile de 
practică este anticipată de informarea acestora cu privire la tipul, locul efectuării stagiului de 
practică, normele şi cerinţele securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi alte aspecte 
organizatorice. Elevii sunt informaţi cu: Ordinul de repartizare la stagiul de practică şi Curricula 
stagiului de practică. 
Elevii admişi la practică primesc agenda formării profesionale, care reprezintă un instrument de 
înregistrare şi monitorizare a activităţilor realizate de către elevi la locul de desfăşurare a stagiului 
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de practică şi sunt informaţi contra semnătură cu normele de securitate şi protecţie a muncii la 
locul practicii. Dovada desfăşurării instructajului privind tehnica securităţii şi protecţia muncii se 
păstrează la directorul adjunct pentru practică şi producere. 
Promovarea stagiilor de practică constituie una dintre condiţiile de promovare şi admitere la 
probele de absolvire/calificare. Atelierele specializate pentru desfăşurarea stagiilor de practică 
din cadrul instituţiei sunt asigurate cu documente normative, dotate cu materiale ilustrative, fişe, 
tabele, literatură de specialitate, ghiduri metodice, standuri informaţionale, instrumente, utilaj 
tehnic, computere, instrucţiuni privind standardele de stat în domeniu, expoziţii ale celor mai 
reuşite lucrări ale elevilor-practicanţi, planşe despre tehnica securităţii, registre de instructaj 
privind securitatea muncii, truse medicale, instrucţiuni, recomandări, indicaţii metodologice 
privind elaborarea lucrărilor de curs etc. Conţinutul stagiilor de practică corespunde finalităţilor 
de studiu indicate în descrierea calificării pentru calificarea Agent transporturi şi este confirmat 
prin conţinutul curricula. 
Stagiile de practică efectuate în cadrul unităţilor economice se organizează şi se desfăşoară în 
baza Contractului privind efectuarea stagiului de practică şi/sau a Acordului de colaborare. 
Evaluarea stagiului de practică se realizează atât în perioada de desfăşurare, cât şi la finalizarea 
acestei activităţi, prin respectarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 
de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. Criteriile 
de evaluare a stagiilor de practică sunt prevăzute în curriculumul fiecărei practici. 
Rezultatele stagiilor de practică sunt discutate în cadrul ședințelor Catedrei, secției și Consiliului 
metodic. Procedurile de îmbunătățire continuă a calității stagiilor de practică sunt introduse în 
Planul anual de activitate a catedrei. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – stagiile de practică corespund în totalitate finalităților 
programului de formare profesională. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic asigură acumularea 
abilităților practice ale elevilor/studenților înscriși la programul de 
formare profesională prin realizarea activităților practice și 
organizarea stagiilor de practică în cadrul instituțiilor - baze de 
practică cu care aceasta are încheiate contracte sau acorduri de 
colaborare. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari - IPCET asigură în totalitate repartizarea elevilor la stagiile de practică prin acordurile de 
colaborare și contractele încheiate cu agenții economici din domeniu. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.2.2. Existența relațiilor de colaborare cu instituțiile-baze de practică.  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de învăţământ; 

• Curricula stagiilor de practică; 

• Acord de colaborare pentru desfășurarea practicii; 

• Contract privind elaborarea stagiului de practică; 

• Desfăşurarea instructajului privind tehnica securităţii şi protecţia muncii; 

• Calendarul procesului de studii pentru anul 2018-2019; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• Discuții cu angajatori; 

• Discuții cu elevii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Bazele de practică sunt selectate reieşind din necesitatea de realizare a finalităţilor de studii a 
programului de formare profesională 104110 Traficul Auto, care sunt indicate în Descrierea 
calificării Agent transporturi, inclusiv compartimentul Descrierea finalităţilor de studiu şi a 
competenţelor (anexa nr. 5, pct. 3 a Planului de învăţământ) şi în corespundere cu curricula 
pentru stagiile de practică. 
Astfel, pentru stagiile de practică de specialitate şi stagiul de practică ce anticipează probele de 
absolvire sunt selectați agenţi economici (ÎM „Parcul Urban de Autobuze”, „Parcul de Autobuze 
nr. 1”, ÎM „Regia Transport Electric”, Î.M. „EXDRUPO” etc.) care asigură formarea, 
perfecţionarea mai multor competenţe, după cum urmează: Calcularea eficienţei indicatorilor 
tehnico-economici a transportărilor pe rutele analizate; Executarea procedurilor pentru prestarea 
serviciilor la traficul auto naţional/internaţional de persoane/marfă; Realizarea evidenţei 
persoanelor transportate; Programarea rutelor (liniilor) de transportare etc. Toate competențele 
sunt indicate în curricula de practică. 
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IPCET are stabilite relaţii şi încheiate acorduri de colaborare pentru instruirea practică a elevilor 
de la programul de formare profesională 104110 Traficul auto cu agenţii economici, care au baza 
tehnico-matrială şi mentenanța să asigure realizarea obiectivelor programului de formare 
profesională indicat. Acestea sunt: ÎM „Regia Transport Electric”; ÎS „Gările şi Staţiile Auto”; ÎM 
„Parcul Urban de Autobuze”; SRL „COJOCARU AUTOTRANS”; S.A. „EXIMOTOR”; SRL 
„TRANS AGER”; S.A. „LUSMECON”; S.A. „P.A. nr. 1”; Î.M. „EXDRUPO”; „AUTO MALL” S.R.L. 
etc. 
Acestea sunt capabile să asigure acoperirea locurilor de practică pentru elevii care fac studiile 
la programul de formare profesională 104110 Traficul Auto, graficul practicilor elaborându-se 
astfel, încât elevii să fie repartizaţi eşalonat la stagiile de practică. Totodată, întreprinderile de 
transport urban şi electric au un număr mare de rute de transport care pot asigura elevii cu sarcini 
individualizate (aceştia având posibilitatea să facă analiza fluxului de pasageri la rută, să 
studieze modalitatea de evidenţă documentală etc.). Elevii care selectează independent locuri 
pentru desfăşurarea stagiilor de practică, încheie contracte individuale între întreprinderile de 
profil şi IPCET. Un exemplar al contractului se păstrează la directorul adjunct pentru instruirea 
practică. 
Bazele de practică corespund cerințelor de protecție la locul de muncă și asigură siguranța 
elevilor, dovada desfăşurării instructajului privind tehnica securităţii şi protecţia muncii se 
păstrează la directorul adjunct pentru practică şi producere. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – numărul de locuri de stagii de practică stabilita în acorduri de 
colaborare/oferite de bazele de practică ale instituției de învățământ 
profesional tehnic acoperă în proporție de 100% necesarul instituției 
și corespund în totalitate realizării obiectivelor programului de 
formare profesională. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări − Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu agenții economici și crearea unor noi 
relații cu instituții-baze de practică, cu tehnologii moderne în exploatarea autovehiculelor, 
pentru desfășurarea efectivă a stagiilor de practică și creșterea ratei de angajare a 
absolvenților în câmpul muncii. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 3.3. Evaluarea rezultatelor învățării 

3.3.1. Organizarea procesului de evaluare a rezultatelor învățării 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul 
de Excelenţă în Transporturi; 

• Matricea de specificații la disciplina Transportul auto de călători (proces-verbal nr. 4 din 
23.11.2018); 

• Criterii de apreciere a rezultatelor la examen (proces-verbal nr. 4 din 15.11.2017); 

• Criteriile de apreciere a planului de afaceri (proces-verbal nr. 4 din 23.11.2018); 

• Borderouri de notare; 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul 
de Excelenţă în Transporturi; 

• Procedura de organizare a evaluărilor curente şi finale; 

• Raportul președintelui Comisiei de evaluare a examenului de finalizare a studiilor; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Procedura de organizare a evaluării activităţii de învăţare se realizează conform Regulamentului 
privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul de Excelenţă în 
Transporturi. 
În scopul evaluării obiective, profesorii elaborează matricea de specificaţie, bareme de corectare, 
schema de convertire a punctajului în note – toate fiind discutate şi aprobate la şedinţele 
catedrelor de profil, iar ulterior, avizate de directorul adjunct pentru instruire şi educaţie. 
Evaluarea finală se realizează prin examen (oral/scris/asistat de calculator) sau prin susţinerea 
unui proiect de diplomă. 
La unitatea de curs Bazele antreprenoriatului evaluarea finală se realizează prin susţinerea 
business-planului cu prezentarea PPT, iar la unitatea de curs Firma de exerciţiu – prin 
prezentarea portofoliului. Evaluările la unităţile de curs indicate se realizează în baza criteriilor 
prestabilite. Evaluările asistate la calculator se organizează cu condiţia că numărul 
calculatoarelor utilizate la examen este echivalent cu numărul elevilor evaluaţi. 
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Orarul desfăşurării examenelor se determină de directorul adjunct pentru instruire şi educaţie 
prin coordonare cu şeful de secţie. Examenele centralizate se desfăşoară conform listelor în 
ordine alfabetică, pe unitate de curs, la toate grupele academice. 
Listele şi data desfăşurării examenelor/tezelor sunt plasate pe site-ul instituţiei, pe panoul de 
informaţii şi pe grupul Traficul auto de pe Viber. Rezultatele evaluării sunt asigurate conform 
Regulamentului privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul 
de Excelenţă în Transporturi. 
În scopul prevenirii fraudelor academice, directorul IPCET emite ordine cu privire la interzicerea 
colectării ilicite de bani, acesta este adus la cunoştinţa cadrelor didactice, prin semnătură. 
Elevul poate contesta nota primită la examenele susţinute în scris în curs de 24 de ore din 
momentul comunicării notei, prin depunerea unei cereri adresate directorului. Directorul instituţiei 
de învăţământ aprobă reexaminarea, la cel mult două discipline din acelaşi an de studii. 
Dacă elevul nu este apreciat cu o notă mai mare, rămâne în vigoare nota primită anterior. 
Comisia care reevaluează cunoştinţele elevului respectiv este constituită din cadre didactice care 
predau cursuldat. 
Rezultatele evaluărilor în cadrul programului de formare profesională se documentează conform 
Regulamentului privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul 
de Excelenţă în Transporturi, capitolul (e), pct. 93, în borderouri de notare pentru examene/teze, 
unde sunt incluse notele din sesiunea de bază şi sesiunile repetate şi în registrul grupei. 
Recomandările președinților comisiilor de evaluare a examenului de finalizare a studiilor de 
formare profesională sunt luate în considerare și implementate. Aceste propuneri sunt discutate 
și analizate la ședințele Catedrelor, Secțiilor și Consiliului profesoral. În baza acestor propuneri 
sunt elaborate măsuri concrete de îmbunătățire a procesului de studii care sunt introduse în 
Planul de activități al Catedrei sau al Secției. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – procesul și formele de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul 
programului de formare profesională se realizează în strictă 
conformitate cu cadrul normativ-reglator în vigoare și este 
transparent. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Procesul de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul programului de 
formare profesională se realizează în conformitate cu cadrul 
normativ-reglator în vigoare. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.3.2. Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat de Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova prin ordinul nr. 1086 din 29.12.2016; 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 
Centrul de Excelenţă în Transporturi; 

• Agenda formării profesionale; 

• Curriculumul stagiului de practică; 

• Borderou de notare a practicii; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Evaluarea stagiului de practică se realizează atât în perioada de desfăşurare, cât şi la finalizarea 
acestei activităţi, prin respectarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 
de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat 
de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova prin ordinul nr. 1086 din 29.12.2016 şi a 
Regulamentului privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul 
de Excelenţă în Transporturi, capitolul (f). 
Criteriile de evaluare a stagiilor de practică sunt prevăzute în curriculumul fiecărei practici. Elevul, 
la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituţiei de 
învăţământ/ comisiei de evaluare Agenda formării profesionale şi susţine Raportul stagiului de 
practică. 
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Activitățile de monitorizare a stagiilor de practică sunt planificate și comunicate în timp util 
beneficiarilor. 
Reprezentanţii bazelor de practică, la finalizarea stagiului de practică, fac concluzia din partea 
unităţii economice şi aplică nota propusă de unitatea în care s-a desfăşurat stagiul de practică, 
astfel, nota include media notelor din partea unităţii economice și din partea instituţiei de 
învăţământ. 
Elevul poate contesta nota primită în curs de 24 de ore din momentul comunicării notei, prin 
depunerea unei cereri adresate directorului. 
Modalitatea de evaluare a stagiului de practică şi de susţinere a Raportului este prevăzută în 
curriculumul stagiului de practică. 
Agenda formării profesionale, după susţinerea practicii, se ataşează la dosarul personal al 
elevului. După absolvirea instituţiei, dosarul personal se transmite în arhivă. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – procesul și formele de evaluare a stagiilor de practică în cadrul 
programului de formare profesională se realizează în strictă 
conformitate cu cadrul normativ-reglator în vigoare și este 
transparent. 
  

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi 

Instituțiile aplică, în mod consecvent, reglementările definite și publicate în prealabil, acoperind toate fazele ”ciclului 
vieții” de elev, cum ar fi: admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări. 

Criteriul 4.1. Admiterea la studii 

4.1.1. Recrutarea și admiterea elevilor la programul de formare profesională 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Materiale publicitare (pliante, postere);  

• Ordine privind Componența Comisiei de admitere (Ordin nr. 1-114 din 12.07.2017, Ordin 
nr. 1-115 din 12.07.2017, Ordin nr. 1-159 din 12.07.2018);  

• Ordine de înmatriculare la învățământul mediu de specialitate cu finanțare bugetară (Ordin 
nr. 3-318 din 01.08.2014, Ordin nr. 3-498 din 08.08.2016); 

• Ordine de înmatriculare la învățământul mediu de specialitate cu achitarea taxei pentru 
studii (contract), absolvenți ai gimnaziului, (9 clase) (Ordin nr. 3-323 din 01.08.2014, Ordin 
nr. 3-504 din 08.08.2016);  

• Ordin nr. 555 din 12.06.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din 
Republica Moldova); 

• Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ 
profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova (Anexa la Ordinul Ministerului 
Educației nr. 555 din 12 iunie 2015); 

• Fișa de înscriere la concursul de admitere; 

• Recipisă; 

• Contracte anuale de studii; 

• Planul de înmatriculare la locurile cu finanțare de la buget și cereri depuse de absolvenții 
de gimnaziu; 

• Ordin Cu privire la aprobarea planurilor de înmatriculare la programe de formare 
profesională tehnică secundară (Ordin nr. 674 din 13.07.2016, Ordin nr. 1088 din 
13.07.2018); 

• Ordin nr. 1211 din 13.08.18 cu privire la redistribuirea locurilor în Planul de înmatriculare 
pentru anul de studii 2018-2019; 

• Rapoartele privind rezultatele admiterii (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019); 

• Discuții cu managementul instituției. 

Constatări făcute 
în timpul vizitei 
de evaluare 
externă 

În scopul promovării programului de formare profesională, CET utilizează mai multe metode: 
editarea și repartizarea pliantelor, publicații în ziare, reclamă la TV/radio/Internet etc. Se practică 
și transmiterea informației despre studiile la CET de către elevii instituției la locurile lor de baștină 
în timpul vacanței. 
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Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în baza Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din Republica Moldova 
şi în baza ordinului cu privire la aprobarea planurilor de înmatriculare la programele de formare 
profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară emis de Ministerul de resort. 
În procesul de admitere sunt implicați membrii comisiei de admitere, conform ordinului emis de 
directorul IP CET. 
Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în limitele planului aprobat. Membrii 
comisiei de admitere asigură consilierea candidaţilor în procesul admiterii. Candidaţii care depun 
cererea de participare la concurs sunt înscrişi în registrul de admitere (care, după finalizarea 
admiterii, se păstrează în arhiva IPCET) la prezentarea actelor conform cerinţelor, li se 
calculează media de concurs după criterii determinate prealabil conform Regulamentului. 
La finele perioadei de înscriere a candidaţilor la concurs, Comisia de admitere desfăşoară 
concursul pentru înmatricularea elevilor. În etapa ulterioară, candidaţii care au trecut pragul de 
admitere, încheie contractul individual de studii pentru forma de studii cu finanţare de la buget 
sau cu achitarea taxei de studii, în cazul în care elevii nu au trecut pragul de admitere la buget. 
Criteriile și procedurile de admitere la programul de formare profesională sunt transparente și 
pot fi regăsite pe site-ul instituției. 
Rezultatele admiterii sunt plasate atât pe pagina web a instituţiei, cât şi pe avizierul din hol, 
totodată, candidaţilor, la depunerea cererilor, li se eliberează recipisa de depunere a actelor, 
unde este indicată data afişării rezultatelor admiterii, tot pe recipisă este indicată media de 
participare la concurs. 
Comisia de admitere a IPCET întocmeşte raportul privind rezultatele admiterii şi îl prezintă 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, la consiliul profesoral de la 
începutul anului de studii. Membrii consiliului sunt informaţi cu privire la rezultatele admiterii 
pentru anul de studii respectiv. 
IPCET a activat în strictă conformitate cu Planul de înmatriculare și termenii de admitere stabiliți 
de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 
Criteriile și procedurile de înscriere la instituția de învățământ corespund reglementărilor 
naționale. În scopul îmbunătăţirii procesului de recrutare şi asigurare a transparenţei, evidenţa 
cererilor depuse este plasată pe pagina web a instituţiei. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – recrutarea și admiterea elevilor la programul de formare 
profesională se realizează în strictă conformitate cu actele 
normatv-reglatorii în vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Recrutarea și admiterea elevilor la programul de formare 
profesională este în conformitate cu actele normatv-reglatorii. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Propagarea intensivă în mass-media a relevanței acestei meserii, conlucrarea prin 
parteneriat cu agenții economici în vederea recrutării elevilor.  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

4.1.2. Accesul grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu cerințe educaționale speciale  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ 

profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova; 

• Cereri de înscriere din partea grupurilor dezavantajate la programele de formare 

profesională;  

• Rezultate ale vizitării spațiilor educaționale; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Pe parcursul anilor 2014-2018, la CET nu au fost înscriși elevi cu CES.  

Conform cotei de 15 %, pe parcursul perioadei de referință au fost înmatriculați: 2014 – 7 elevi; 
2015 – 5 elevi; 2016 – 5 elevi; 2017 – 3 elevi; 2018 – 2 elevi. 
Accesul la studii a persoanelor din grupurile dezavantajate şi a celor cu cerințe educaționale 
speciale la programului de formare profesională în învățământul profesional tehnic se realizează 
în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de 
învățământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova. 
Grupurile dezavantajate sunt înmatriculate conform Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din Republica Moldova, 
la cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare 
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bugetară. La înmatriculare se acordă prioritate copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea 
părinţilor, cu statut de copil orfan. 
În perioada ultimilor cinci ani de activitate, numărul de elevi admişi conform cotei de 15 la sută 
constituie o diminuare din cauza micșorării planului de admitere. 
Pentru a favoriza deplasarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin spaţiile instituţiei, este 
instalat un ascensor (la momentul efectuării vizitei comisiei de evaluare externă, nu e funcționabil 
din motivul aflării clădirii CET în proces de reparație și activării în baza procesului-verbal 
provizoriu), iar intrarea în instituţia de învăţământ este asigurată cu rampă suplimentară. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – recrutarea și admiterea elevilor din grupurile dezavantajate/cu 
cerințe educaționale special la programul de formare profesională se 
realizează în strictă conformitate cu actele normatv-reglatorii în 
vigoare. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 4.2. Progresul elevilor 

4.2.1. Promovabilitatea elevilor 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 

Centrul de Excelenţă în Transporturi; 

• Ordine cu privire la promovare; 

• Ordin nr. 3-574 din 29.10.18 privind Lichidarea restanțelor academice (etapa III), semestrul 

II, anul de studii 2017-2018; 

• Registrul frecvenței la ore; 

• Borderouri; 

• Documente interne privind procedura de finalizare a programelor de formare profesională; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții. 

Constatări făcute 
în timpul vizitei 
de evaluare 
externă 

În perioada de referință au finalizat cu succes programul de formare profesională: 2014 – 93 
elevi; 2015 – 89 elevi; 2016 – 84 elevi; 2017 – 92 elevi; 2018 – 91 elevi. 
Promovarea este procedura anuală, prin care este menţinută calitatea de elev, dobândită prin 
înmatriculare, care confirmă realizarea integrală a prevederilor Contractului anual de studii. 
Pentru elevii admişi la studii, promovarea anului de studiu este condiţionată de obţinerea 
creditelor prevăzute de planul de învăţământ. 
Promovarea elevilor se face conform Regulamentului privind evaluarea, notarea rezultatelor 
şcolare şi promovarea elevilor în Centrul de Excelenţă în Transporturi. Promovarea elevilor se 
face prin ordinul emis de director, în baza deciziei Consiliului profesoral. Elevii apreciaţi cu note 
sub „5” sau calificativul „respins” la cel mult 3 discipline sunt declaraţi repetenţi şi sunt promovaţi 
condiţionat, pentru aceşti elevi organizându-se sesiunea suplimentară de lichidare a restanţelor. 
Conform analizei, se constată o rată pozitivă de absolvire, aceasta constituind mai mult de 70%. 
Cerințele de finalizare a programului de studiu sunt comunicate elevilor la începutul studiilor și 
sunt stipulate în contract. 
Examenele de finalizare se realizează conform cerințelor în vigoare. 
În majoritatea cazurilor, motive ale abandonului programului de formare profesională și/sau al 
insuccesului elevilor sunt nereușita lor și plecarea peste hotare. 
În urma analizei, s-a constat că majoritatea elevilor exmatriculați se restabilesc în următorul an 
de studii, ceea ce contribuie esențial la diminuarea ratei de abandon. Circa 8% din exmatriculați 
nu se restabilesc. În cele mai frecvente cazuri, acești elevi plecă cu traiul peste hotare sau, în 
foarte rare cazuri, elevii revin la studii în liceu. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – elevii programului de formare profesională sunt promovați la 
următorul an de studiu în strictă conformitate cu prevederile 
regulamentare. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

 

Puncte tari  

Recomandări - Intensificarea lucrului educațional explicativ cu elevii anului I, pentru a reduce numărul celor 
exmatriculați (abandonul). 
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Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

4.2.2. Mobilitatea academică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Acorduri de parteneriat;  

• Planul de Elemente de mobilitate academică a elevilor și cadrelor didactice de la programul 

de formare profesională; 

• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, 

angajatorii; 

• Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În scopul promovării mobilităţilor academice, IPCET a încheiat convenții și acorduri de 
parteneriat cu Liceul „Marcel Callo”, Redon, Franţa; Colegiul de Transporturi din Costroma, 
Federația Rusă; Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Galaţi, România; Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Balş”, Adjud, jud. Vrancea, România; Acord de colaborare cu Tadeusz Tanski Group of 
Automotive Technical High Schools in Poznan, Poland. 
A fost prezentat planul de Elemente de mobilitate academică a elevilor și cadrelor didactice de 
la programul de formare profesională, unde se reflectă recomandările Ministerului de resort 
privind mobilitatea academică. 
Actele ce demonstrează încercări de asigurare a mobilităţii academice sunt contractele și 
acordurile semnate cu instituții de peste hotare. 
Din discuțiile cu managementul instituției, partenerii din Franța și Federația Rusă nu recunosc 
sistemul de credite, ce face imposibilă eliberarea documentelor de confirmare de mobilitate 
academică. 
La programul de formare profesională Traficul auto în perioada anilor 2013-2018, nu s-au 
înregistrat cereri de mobilitate. 
În perioada de referință, la acest program nu și-au făcut studiile elevi străini. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – mobilitatea academică a elevilor la programul de formare 
profesională se realizează în conformitate strictă cu cerințele 
normative. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
1,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
1,0 

 

Puncte tari − IPCET deține numeroase convenții și acorduri de parteneriat cu instituții din republică și de 
peste hotare. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 4.3 Recunoașterea și dobândirea certificării 

4.3.1. Conferirea calificării și eliberarea diplomei de studii/certificatului de calificare și a suplimentului 
descriptiv.  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare nr. 1127 din 
23.07.2018; 

• Ordine de conferire a calificărilor; 

• Diplome de absolvire aprobate de MECC; 

• Registrul eliberării diplomelor; 

• Rezultate ale interviului cu managementul instituției, absolvenții. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Elevii care au realizat Planul de învăţământ sunt admişi la susţinerea examenului de calificare 
şi/sau a lucrării de diplomă prin ordinul directorului, în baza deciziei Consiliului Profesoral. 
Examenul de absolvire/susţinerea proiectului de diplomă se organizează în conformitate cu 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare nr. 1127 din 23.07.2018. 
Absolvenţilor programului de formare profesională Traficul auto, ce obţin calificarea Agent 
transporturi li se eliberează Diploma de studii profesionale cu suplimentul descriptiv al Diplomei 
conform modelului aprobat, dar nu înainte de emiterea ordinului cu privire la conferirea calificării. 
Documentele de absolvire sunt eliberate elevilor sub semnătură. 
Instituția ține evidența actelor de studii eliberate. 
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Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – conferirea calificării și eliberarea diplomei de studii/certificatului 
de calificare și a suplimentului descriptiv la programul de formare 
profesională este realizată în strictă conformitate cu cerințele 
normative. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Conferirea calificării și eliberarea diplomei de studii/certificatului de 
calificare și a suplimentului descriptiv la programul de formare 
profesională este realizată în conformitate cu cerințele normative. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 5. Personalul didactic  

Instituțiile se asigură de competența cadrelor didactice, aplică procese corecte și transparente de recrutare și 
dezvoltare a personalului didactic. 

Criteriul 5.1. Recrutarea personalului didactic 

5.1.1. Planificarea și recrutarea personalului didactic pentru programul de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020 aprobat 25.11.2015 de Consiliul profesoral, 

proces-verbal nr. 2; 

• Ordin privind angajarea cadrului didactic nr. 4-61 din 08.06.2017; 

• Contracte individuale de muncă; 

• Fișe de post; 

• Rezultatele interviului cu administrația IPCET și cadrele didactice. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În cadrul IPCET, planificarea necesarului de personal didactic se realizează în funcţie de unităţile 
de curs prevăzute în planul de învăţământ şi numărul de grupe formate conform ordinului emis 
de directorul instituţiei. Cadrele didactice sunt angajate prin ordin, în baza actului de studii. Cu 
personalul angajat se încheie contract individual de muncă. Atribuțiile personalului didactic sunt 
specificate în fișa postului. 
În cadrul programului de formare profesională, în anul de studii 2018-2019, activează 68 cadre 
didactice care instruiesc 250 elevi, ceea ce rezultă că în mediu pentru un cadru didactic revin 
3,67 elevi. La programul de formare profesională nominalizat circa 85,3% din statele de funcţii 
sunt acoperite de personalul titular cu norma de bază şi în jur de 11,8% sunt acoperite de cadre 
didactice, ce activează prin cumul intern și 2,9% extern. Vârsta personalului didactic: 21 
persoane de vârsta până la 35 ani, 44 - între 35 - 63 ani, iar 3 - peste 63 ani. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – planificarea, recrutarea și administrarea personalului 
didactic/științific este în strictă conformitate cu cadrul normativ în 
vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Planificarea, recrutarea și administrarea personalului 
didactic/științific la programul de formare profesională este în 
conformitate cu cadrul normativ în vigoare. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

1,0 – mai mult de 80% din statele de funcții ale cadrelor 
didactice/științifice la programul de formare profesională sunt 
acoperite de personal titular cu norma de bază și prin cumul intern, 
în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Programul de formare profesională asigură o rată a cadrelor 
didactice/științifice titulare cu norma de bază și prin cumul intern în 
instituție nu mai mică de 60%.  

 
 

3,0 

 
 

3,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 
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5.1.2. Calificarea profesională a personalului didactic 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Diploma de licență; 

• Diploma de master; 

• Certificat de perfecționare profesională; 

• Dosarele personale ale cadrelor didactice;  

• Rezultatele interviului cu administrația IPCET și cadrele didactice. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Calificarea profesională a cadrelor didactice corespunde cerinţelor pentru ocuparea funcţiilor 
didactice şi programului de formare profesională evaluat. Structurarea personalului didactic 
corespunde standardelor, astfel că din totalul cadrelor didactice titulare, implicate în procesul 
didactic, 6% sunt profesori cu grad didactic superior, 31% sunt profesori cu grad didactic I şi 26% 
sunt profesori cu grad didactic II. 
Toate cadrele didactice la programul de formare profesională dețin studii superioare în domeniile 
disciplinelor predate, iar 15 – studii de masterat. Rata cadrelor didactice cu calificarea licență – 
100%, masterat – 37%. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – calificarea profesională a personalului didactic/științific este 
conformă programului de formare profesională în care este implicat 
în proporție mai mare de 90%. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Rata cadrelor didactice/științifice cu calificare de cel puțin, nivelul  6 
ISCED (studii superioare de licență) conform programului de formare 
profesională în care sunt implicate este de 80%. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari - Calificarea profesională a cadrelor didactice este de nivel înalt. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 5.2. Dezvoltarea personalului didactic 

5.2.1. Strategii/politici/măsuri de dezvoltare a personalului didactic 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020 aprobat pe 25.11.2015 de Consiliul profesoral, 

proces-verbal nr. 2; 

• Planul de activitate a Centrului metodic, aprobat pe 17.09.2018; 

• Planul de activitate „Școala tânărului profesor” anul de studii 2018-2019, aprobat pe 

17.09.2018; 

• Planul de Formare continuă a cadrelor didactice pentru anul de studii 2018-2019, aprobat pe 

17.09.2018; 

• Planul individual al profesorului; 

• Regulamentul pentru evaluarea performanțelor cadrelor didactice, aprobat la ședința 

Consiliului profesoral din 30.05.2012, proces-verbal nr. 6; 

• Lista activităţilor planificate de metodist şi psiholog pentru anul de studii 2018-2019; 

• Ordin de delegare la cursuri de perfecționare nr. 2-18 din 17.02.2015; 

• Ordin de acordare a premiilor nr. 2-210 din 07.09.2016; 

• Certificat de perfecționare CRP 000030215; 

• Certificat de perfecționare managerială CDMÎ 000002461; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Rezultatele interviului cu administrația IPCET și cadrele didactice. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice se realizează în conformitate cu Planul 
strategic de dezvoltare a instituţiei prin cursuri organizate în instituţii educaţionale specializate 
de formare continuă, universităţi şi alte tipuri de instituţii de învăţământ, precum şi organizaţii 
prestatoare de servicii de formare continuă. Centrul metodico-ştiinţific al IPCET dirijează și 
monitorizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice conform unui plan strategic, întocmit 
şi aprobat în fiecare an la Consiliul metodico-ştiinţific al instituţiei. Planul de dezvoltare a 
personalului didactic pentru perioada 2014 – 2019 este realizat integral. Realizările sunt 
discutate la ședințele Catedrelor și secțiilor. 
Instituţia depune eforturi deosebite în crearea condiţiilor pentru mobilitatea academică a cadrelor 
didactice la nivel local sau internaţional. Cadrele didactice sunt delegate la cursuri de formare 
continuă profesionale sau psihopedagogice, sesiuni de formare, stagii, trening-uri, conferinţe, 
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seminare, alte activităţi de formare continuă atât în instituţiile specializate de formare continuă la 
nivel naţional, cât şi internațional (Franța, Germania, România). Cheltuielile sunt suportate parțial 
sau integral de IPCET. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic are strategii/politici 
de dezvoltare a personalului didactic/științific și le realizează  
integral.  

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari - Participarea unui număr sporit de cadre didactice la cursuri de formare continuă la nivel 
naţional, cât şi internațional. 

Recomandări - Promovarea continuă a cadrelor didactice tinere în vederea obținerii gradelor didactice și 
științifice  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

5.2.2. Planificarea și realizarea activității metodice a personalului didactic 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de dezvoltare al IPCET 2015-2020 aprobat pe 25.11.2015 de Consiliul profesoral, 
proces-verbal nr. 2; 

• Regulamentul de activitate a Consiliului metodico-ştiinţific (proces-verbal nr. 11 din 
22.11.2017); 

• Planul de activitate a Centrului metodic, aprobat pe 17.09.2018; 

• Proces-verbal al ședinței Consiliului metodico-științific nr. 2 din 24.11.2016; 

• Elaborări metodice realizate în anii de studii 2014-2018. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

IPCET deţine mecanisme de planificare, realizare şi susţinere a activităţii metodice a 
personalului didactic şi asigură integral realizarea acestora. Activitatea metodică se planifică şi 
se realizează în conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului metodico-ştiinţific, cu 
planul strategic, planul anual/semestrial de activitate a Centrului metodico-ştiinţific, ţinând cont 
de prevederile Regulamentului de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific. 
Sunt elaborate și editate îndrumări metodice, suporturile de curs, ghidurile privind realizarea 
diverselor lucrări la unităţile de curs de specialitate sau discipline liceale care se păstrează la 
catedrele de profil, la bibliotecă. Materialele didactice elaborate de profesori sunt utilizate la ore 
şi sunt accesibile elevilor în format electronic sau pe suport de hârtie. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic are mecanisme de 
planificare, realizare și susținere a activității metodice a personalului 
didactic/științific și asigură integral realizarea acestora. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Menținerea și intensificarea activității profesorilor ce ține de elaborarea suporturilor 
didactice, manualelor și îndrumărilor metodice, înnoirea testelor de verificare a 
cunoștințelor. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru elevi 

Instituțiile finanțează în mod corespunzător activitățile de învățare și predare. Instituțiile asigură elevii cu resurse de 
învățare și servicii de suport adecvate și ușor accesibile. 

Criteriul 6.1. Resurse materiale și de învățare 

6.1.1. Existența și utilizarea spațiilor educaționale 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul geometric al bunului imobil al IPCET cu nr. cadastral – 0100108223; 

• Instrucţiunea de securitate şi securitate în muncă nr. 4; 

• Instrucţiunea nr. 2 privind Măsurile de asigurare a securităţii împotriva incendiilor în 
laboratoarele şi încăperile corpurilor de studii al CTC nr. 2;  

• Autorizația sanitară de funcţionare valabilă pentru toate spațiile de studii și de desfășurare 
a activității practice, nr. 229 din 28.01.2019 până la 20.01.2020; 

• Vizitarea tuturor spațiilor educaționale și de desfășurare a activității practice; 

• Interviu cu managementul instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 
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Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În timpul vizitei, s-a constatat că instituția deține spaţii proprii adecvate pentru realizarea 

programului de formare profesională în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

(nr. 186-XVI – din 10.07.2008), care prevede nu mai puţin de 2 m2 pentru un elev, Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 353 din 05.05.2010. 

Instituția deține spații educaționale (săli de curs, laboratoare, ateliere, cabinete specializate,) 

suficiente și corespunzătoare cerințelor de realizare a programului de formare profesională. 

Numărul total și pe categorii a spațiilor utilizate în procesul educațional: 57 săli de curs; 11 

laboratoare; 3 ateliere.  

Suprafața totală și pe categorii a spațiilor utilizate în procesul educațional, în medie, constituie: 

50 m2 - săli de curs; 60 m2 – săli de seminar; 65 m2 – laboratoare; 80 m2 – biblioteca . 

Spațiile educaționale (săli de curs, laboratoare, ateliere, cabinete specializate) corespund 

cerințelor de securitate, sănătate și de apărare împotriva incendiilor.  

În mediu, unui elev îi revine suprafața de: 2.5 m2- sală de curs; 3 m2 – sală de seminar; 3 m2 – 

laborator. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic asigură în totalitate 
spații adecvate pentru realizarea programului de formare 
profesională. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic asigură procesul de studii 
cu spații proprii sau închiriate, adecvate programului de formare 
profesională pentru realizarea programului de formare profesională, 
care corespund cu cerințele de securitate şi sănătate și de apărare 
împotriva incendiilor. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic asigură suprafețe ce 
revin unui elev din cadrul programului de formare profesională, după 
cum urmează: 

• săli de curs – nu mai puțin de 2,0 m2; 

• săli de seminar – nu mai puțin de 2,0 m2; 

• laboratoare – nu mai puțin de 3,0 m2. 
Standard de evaluare minim obligatoriu:  
Instituția de învățământ profesional tehnic asigură suprafețe minime 
ce revin unui elev din cadrul programului de formare profesională, 
după cum urmează: 

• săli de curs – 1,0 m2; 

• săli de seminar – 1,4 m2; 

• laboratoare – 2,0 m2 

 
2,0 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Înnoirea și conformarea continuă a laboratoarelor specializate, cu utilaje şi aparataj 
modern. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

6.1.2. Dotarea și accesibilitatea spațiilor educaționale 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Vizitarea spațiilor educaționale și de desfășurare a activității practice; 

• Rezultate ale interviului cu managementul instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, 

absolvenții, angajatorii; 

• Raport privind executarea bugetului în perioada trimestrului 4-2018 (cu privire la donaţii 

voluntare din cadrul întreprinderilor partenere); 

• Raport cu privire la circulaţia Mijloacelor Fixe la Colegiul de Transporturi în perioada 

01.01.2016-31.12.2016; 

• Fişă de mijloace fixe 2018. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Inspectarea spațiilor educaționale arată că baza tehnico-materială destinată instruirii elevilor de 
la programul de formare profesională 104110 Traficul auto este în corespundere cu cerinţele 
necesare formării profesionale a elevilor și realizării finalităţilor de studii. 
În ultimii 5 ani, la programul de formare profesională au fost procurate 545 exemplare de 
documente (titluri - 46), din care 485 exemplare în limba română, 545 manuale (titluri - 41). 
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Biblioteca este abonată la 27 ediţii periodice, dintre ele 7 exemplare de formare profesională 
(AutoBild, Moto, Clacson, Autoreviu, За рулём, Vama, Auto Motor).  
Sala de lectură este completată cu literatură, conform cerinţelor de program a anului de studii. 
Sălile de curs la disciplinele liceale sunt dotate în conformitate cu cerinţele curriculumului 
naţional pe discipline. 
Dotarea sălilor de curs, a laboratoarelor şi atelierelor, pentru disciplinele fundamentale şi de 
specialitate, este în corespundere cu curricula. 
Accesul în spaţiile educaţionale este asigurat pentru elevii programului de formare profesională 
conform orarului stabilit pentru ore teoretice şi practice și lucrul individual sau alte activități 
didactice şi extracurriculare.  
Blocurile de studii, căminele, atelierele şi laboratoarele sunt dotate cu inventarul necesar.  
Pe parcursul ultimilor cinci ani, instituţia de învăţământ a investit în procurarea resurselor de 
învăţare, a utilajului, mecanismelor, consumabilelor suma de 2 048 227 lei. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic are o dotare a 
spațiilor educaționale care asigură în totalitate realizarea finalităţilor 
de studiu/rezultatelor învățării ale programului de formare 
profesională. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic are o dotare a spațiilor 
educaționale care asigură realizarea finalităţilor de 
studiu/rezultatelor învățării ale programului de formare profesională. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

6.1.3. Dotarea, dezvoltarea și accesibilitatea fondului bibliotecii instituției 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii IPCET din 10 noiembrie 2016, 
modificat 17 octombrie 2018; 

• Planuri de dezvoltare în perspectiva, referitoare la asigurarea cu carte;  

• Vizitarea tuturor spațiilor și bibliotecii; 

• Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Colecțiile bibliotecii se constituie și se dezvoltă prin achiziții, abonare în sala de lectură la ziare 
și reviste, schimb inter bibliotecar, donații și acces la colecțiile bibliotecii. Colecțiile de bază se 
constituie din enciclopedii, dicționare, ghiduri, atlase, lucrări metodice, periodice și alte 
documente deținute în sala de lectură. Literatura de specialitate existentă reflectă necesităţile de 
învăţare ale elevilor conform planurilor de învățământ, curricula şi programelor analitice la toate 
unitățile de curs. Biblioteca dispune de colecții uzuale constituite din manuale și alte documente 
care sunt destinate împrumutului la domiciliu. Completarea fondului de carte/ediţii al bibliotecii 
se realizează periodic. Accesul la fondul de carte se realizează prin diverse modalităţi (împrumut 
la domiciliu pe tot parcursul anului de studii). 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – fondul bibliotecii destinat programului de formare profesională 
este dotat corespunzător, dezvoltat periodic și accesibil. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari - Bibliotecă cu un fond bibliografic de peste 95296 exemplare. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

6.1.4. Asigurarea și accesul elevilor la suportul curricular 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulament de activitate al Consiliului profesoral în CET; 

• Proces-verbal nr. 3 al şedinţei Consiliului metodico-ştiinţific al IPCET din 08 decembrie 2015; 

• Proces-verbal nr. 3 al şedinţei Consiliului metodico-ştiinţific al IPCET din 07 aprilie 2016; 

• Vizitarea tuturor spațiilor bibliotecii; 

• Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 
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Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Elevii beneficiază de suporturile didactice la elaborarea lucrărilor practice/de curs/de laborator, 
pe care le pot obţine de la profesorii care predau unitatea de curs în cauză. Profesorii pun la 
dispoziţia elevilor îndrumările metodice, care sunt aprobate la şedinţa catedrei de profil şi, 
ulterior, la Consiliul metodico-ştiinţific.  
Suporturile didactice elaborate de profesori se păstrează la bibliotecă şi la catedrele de profil, iar 
elevii pot avea acces la ele, conform necesităţii. 
Activitatea de editare a suportului curricular este planificată și realizată în cadrul şedinţelor 
efectuate de către Consiliul metodico-ştiinţific al IPCET. 
Elevii şi cadrele didactice au acces la suportul curricular, prin intermediul site-ului instituţiei, a 
bibliotecii sau catedrelor de profil. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională este asigurat în proporție 
de cel puțin 90% cu suport curricular adecvat formării competenților 
planificate și este accesibil. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Menținerea și intensificarea activității profesorilor ce ține de elaborarea suporturilor 
didactice, manualelor și îndrumărilor metodice, înnoirea testelor de verificare a 
cunoștințelor.  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 6.2. Resurse financiare 

6.2.1. Finanțarea procesului educațional în cadrul programului de formare profesională 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Raport privind executarea bugetului în perioada trimestrului 4-2018; 

• Raport cu privire la circulaţia Mijloacelor Fixe la Colegiul de Transporturi în perioada 

01.01.2016-31.12.2016; 

• Fişă de Mijloace fixe 2018; 

• Calculul Taxei de studii reieşind din cheltuielile efective pentru instruirea unui elev în 

Colegiul de Transporturi din Chișinău; 

• Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii; 

• Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anii 2013 – 2018.  

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Finanţarea procesului educaţional se realizează atât de la Bugetul de stat, cât şi din mijloacele 

colectate de către Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi: contractele de studii, 

darea în arendă a spaţiilor şi utilajului, finanţare prin proiecte. 

În ultimii 5 ani de studii, IPCET a participat la diferite granturi şi proiecte la nivel naţional şi 

internaţional (Proiectul de asistenţă tehnică al UE - Programul de suport al implementării reformei 

învăţământului vocaţional-tehnic din Republica Moldova).  

Taxele de studii se stabilesc conform Metodologiei de calcul a taxelor de studii. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – mijloacele financiare destinate procesului educațional sunt 
alocate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și sunt 
suficiente pentru realizarea programului de formare profesională. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari − Surse de finanţare bugetare şi extrabugetare formate din taxa de studii, cursuri de 
perfecţionare, surse provenite din achitarea taxelor de cazare în cămine, arenda unor spaţii 
neatribuite procesului de studii, pregătirea şi realizarea bucatelor în ospătărie şi bufet. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 6.3. Asigurarea socială a elevilor 

6.3.1. Asigurarea elevilor cu cămin 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 

• Proces-verbal nr. 12 din 07.16.18 al ședinței comisiei de examinare a cererilor vizând cazarea 

elevilor în căminele instituției de învățământ pentru anul 2018-2019; 
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învățământ 
profesional 
tehnic 

• Sistemul de management al calității IPCET pus în aplicare prin Ordinul nr. 1-31 din 

04.02.2019; 

• Regulamentul privind funcționarea căminelor IPCET (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

74 din 25.01.2007); 

• Plan de activitate educativă în căminele CET pentru anul de studii 2017-2018; 

• Ordin de cazare a elevilor în căminul nr. 1, 2, 3 pentru semestrul I, II pentru anul de studii 

2018-2019 nr. 3-40 din 24.09.2018; 

• Contract 052CODT18 de cazare a elevului în căminul IPCET; 

• Regulamente referitoare la condițiile de trai în cămin; 

• Norme de folosire a spațiului și obiectelor din cămin; 

• Autorizația anti-incendii;  

• Autorizația sanitară de funcționare din 28.01.2019 nr. 229 valabilă 12 luni; 

• Instrucțiunea de Securitate și Sănătate în Muncă nr. 4 din 21.02.2018; 

• Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Asigurarea cu cămin satisface cerinţele elevilor de la programul de formare profesională în 
proporții de 100%.  
Comisia de repartizare a căminului, aprobată prin ordinul directorului, examinează cererile şi ia 
decizia privind cazarea elevului, în temeiul ordinului de cazare. Instituţia oferă burse de merit și 
burse sociale.  

În incinta instituției sunt două bufete în care elevii se pot alimenta în timpul 

pauzelor. Instituția dispune de centru medical,3 cămine proprii, inclusiv Căminul nr. 

3 care este predestinat cazării elevilor de la programul de formare profesională Traficul auto. 
Căminele și centrul medical corespund normelor igienico-sanitare și anti-incendiare. 
Cazarea se efectuează conform taxei de cazare, calculată de contabilitatea CET, care este 
coordonată și aprobată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 
Taxele sunt percepute semestrial. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – elevii programului de formare profesională sunt asigurați cu 
facilități de cazare corespunzătoare normelor în vigoare în proporție 
mai mare de 50%. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari - Două terenuri de sport amenajate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică în perioada 
caldă a anului şcolar. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 7. Managementul informației 

Instituțiile se asigură că sunt colectate, analizate și utilizate informații relevante pentru gestionarea eficientă a 
programelor lor și a altor activități. 

Criteriul 7.1. Sistemul informațional 

7.1.1. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Dosarele personale ale elevilor; 

• Borderouri privind susținerea tezelor și examenelor; 

• Ordinele directorului instituției de învăţământ vizând activitatea de bază; 

• Informații și documente explicative despre motivele de absență de la ore ale elevilor; 

• Documente (memorii și note explicative, ordine, informații, corespondență) privind 
restabilirea, transferarea, exmatricularea elevilor; 

• Registre de evidență ale consultațiilor;  

• Registrul de înregistrare și eliberare a carnetelor de elev și note; 

• Registrul de înregistrare și eliberare a certificatelor academice, certificatelor și 
adeverințelor; 

• Registrul de evidență a convorbirilor desfășurate cu părinții elevilor; 

• Registrul de evidență a convorbirilor desfășurate cu elevii; 
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• Registrul de evidență a convorbirilor desfășurate cu profesorii; 

• Registrul evidenței actelor parvenite în instituție; 

• Registrul evidenței actelor expediate din instituție. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În cadrul IPCET, sistemul informațional cu privire la programul de formare profesională 
funcționează conform Nomenclatorului Dosarelor al IPCET, aprobat de directorul instituției de 
învățământ. În funcție de informație, la secție sunt registre în care se ține evidența 
corespondenței, eliberării certificatelor, convorbirilor cu părinții, elevii, profesorii, baze de date 
electronice/registre. Comunicarea externă se realizează între IPCET și Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, autoritățile administraţiei centrale şi locale, furnizori de servicii, parteneri şi 
invers. Astfel de informaţie este emisă în scris, semnată, ştampilată şi înregistrată în Registrul 
corespondenţei de ieşire la secretariat. Informaţia de interes public se comunică exterior de către 
secretarul instituţiei, în formă scrisă sau electronică, prin intermediul faxului sau adresei de e-
mail a instituţiei.  
Atât secția, cât și instituția duce evidența: apelurilor efectuate; scrisorilor expediate; eliberării 
carnetelor de note și de elev; convorbirilor cu părinții și elevii; convorbirilor cu profesorii; 
înlocuirilor; orelor absentate nemotivat de elevi; sancțiunilor pentru ore nemotivate și alte tipuri 
de sancțiuni; eliberării îndreptărilor pentru lichidarea restanțelor; eliberării adeverințelor ce 
confirmă studiile; eliberării certificatelor academice; achitării contractului de studii; fluctuației 
elevilor; scrisorilor recomandate expediate de secție/mentori; scrisorilor intrate, inclusiv destinate 
secției; convorbirilor telefonice. 
La directorul adjunct pentru educație și instruire sunt păstrate următoarele: registrul convorbirilor 
cu părinții și elevii care au încălcat anumite Regulamente interne (cămin/instituție). 
Secția serviciu personal duce evidența eliberării diplomelor de BAC și diplomelor de absolvire a 
IPCET. 
Secția evidența pașapoartelor duce evidența eliberării certificatelor pentru comisariatul militar 
elevilor care își fac studiile în cadrul IPCET, evidența eliberării certificatelor pentru comisariatul 
militar privind exmatricularea elevilor, Registrul privind punerea la evidență CRIS Registru a 
elevilor cazați în cămin. 
Accesul la informaţia cu privire la cadrele didactice se realizează la secţia Serviciu personal, 
unde fiecare angajat are un dosar personal. Informaţia cu privire la elevi se păstrează la secţie 
în dosarele personale ale elevilor. Informaţia cu caracter personal se expediază în formă scrisă 
prin poştă, cu confirmarea de primire. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic dispune de un sistem 
funcțional și eficace de gestionare a informaţiei. 
 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări - Implementarea unui Sistem Informațional de Management, Sistem de gestiune a bazelor 
de date (SGBD) în IPCET pentru gestionarea eficientă a datelor. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public  

Instituțiile publică informații despre activitatea lor incluzând detalii clare, precise, obiective, actualizate și ușor 
accesibile, despre programele lor. 

Criteriul 8.1. Transparența informaţiilor de interes public 

8.1.1. Transparența informației cu privire la programul de formare profesională 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul privind organizarea şi administrarea paginii WEB (proces-verbal nr. 1 din 
26.09.2018); 

• Panouri informative; 

• Aviziere; 

• Vizitarea spațiilor; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• www.cetauto.md; 

• https://www.facebook.com/cetauto.md/ 

http://www.cetauto.md/
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Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi oferă informații de interes public, care sunt 
permanent actualizate prin intermediul paginii web a instituției, Facebook, e-mail, telefon, fax, 
aviziere, panouri informative. 
Conținutul paginii web oficiale a instituției de formare profesională este creat folosind relevanța 
informațiilor publice cu privire la programul de formare profesională. Conținutul paginii este 
actualizat la timp, este ușor accesibil. 
Este asigurată accesibilitatea informațiilor cu privire la programul de formare profesională pe 
pagina web (procesul de înscriere, predare, învățare, evaluare), dar şi prin intermediul rețelelor 
de socializare (Facebook). 
Informaţiile necesare procesului de instruire sunt afişate pe pagina web şi pe panoul 
informaţional al secției administrativ-didactice. Taxele de înscriere nu sunt afișate (se afișează 
pe perioada admiterii). 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic asigură în totalitate 
transparența informației de interes public cu privire la programul de 
formare profesională. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic asigură transparența 
informației de interes public cu privire la programul de formare 
profesională. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare 
profesională  

Instituțiile monitorizează și evaluează periodic programele pe care le oferă, pentru a se asigura că acestea își ating 
obiectivele și răspund nevoilor elevilor și ale societății. Aceste evaluări conduc la îmbunătățirea continuă a 
programelor. Orice măsură planificată sau implementată ca rezultat al evaluării este comunicată tuturor celor 
interesați. 

Criteriul 9.1. Proceduri privind, monitorizarea şi revizuirea periodică a programului de formare profesională  

9.1.1. Monitorizarea și revizuirea ofertei educaţionale şi a programului de formare profesională 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul privind monitorizarea şi evaluarea programelor de formare profesională 
(proces-verbal nr. 11 din 22.11. 2017); 

• Planul de învățământ la specialitatea 104110 Traficul auto aprobat de Ministerul Educației 
al Republicii Moldova cu nr. SC-97/16 din 15.08.2016, aprobat totodată și prin proces-
verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul profesoral al CET; 

• Programele de studii; 

• Curricula pe discipline la specialitatea 104110 Traficul auto aprobat de administrația 
instituției CET, ulterior aprobate prin ordinul Ministerului Educației, proces-verbal nr. 1085 
din 29.12.2016; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Asigurarea calităţii se realizează prin procedurile de monitorizare, verificare şi constatare a 
situaţiilor în scop de prevenire a lacunelor la programul de formare profesională, proceduri 
reflectate în Regulamentul privind monitorizarea şi evaluarea programelor de formare 
profesională. Monitorizarea ofertei educaţionale se efectuează în baza înregistrării şi analizei 
opiniilor experţilor în domeniu, solicitărilor parvenite din partea angajatorilor, preşedinţilor 
examenelor de calificare, a elevilor şi a modificărilor ce au loc pe piaţa muncii din ţară. 
În cadrul programului de formare profesională se revizuiesc periodic programele analitice, se 
elaborează curricula la discipline, care corespund actelor normative în vigoare (cadrul naţional 
al calificărilor, planul-cadru, metodologia de elaborare a curricula). 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic dispune și aplică 
proceduri eficace de monitorizare și revizuire a programului de 
formare profesională. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 
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Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

9.1.2. Monitorizarea proceselor de predare-învățare-evaluare a stagiilor de practică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnică 
postsecundară şi postsecundară nonterţiară (niveluri IV şi V ISCED) în cadrul IP Centrul 
de Excelenţă în Transporturi, aprobat la şedinţa Consiliului profesoral din 30.09.2015, 
proces-verbal nr. 1; 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 
Centrul de Excelenţă în Transporturi; 

• Planul de învăţământ; 

• Calendarul procesului de studii; 

• Orarul semestrial al lecţiilor; 

• Chestionare ale elevilor; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice; 

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Procedurile interne de asigurare a calității privind monitorizarea proceselor de predare-învățare-
evaluare și a stagiilor de practică se realizează continuu prin intermediul:  
- planurilor didactice de lungă durată la disciplinele de studii și pe unități de curs;  
- rapoartelor semestriale și anuale ale secţiei administrativ-didactice;  
- registrelor de evidență a convorbirilor desfășurate cu profesorii și elevii; 
- agendelor stagiilor de practică. 
Un impact pozitiv asupra procesului de îmbunătăţire a calității proceselor de predare-învățare-
evaluare la programul de formare profesională o constituie chestionarea elevilor din alți ani de 
studii.  
Pentru îmbunătăţirea calităţii procedurilor de predare-învăţare-evaluare şi a stagiilor de practică, 
se utilizează fişa de evaluare a lecţiilor practice, planuri de îmbunătăţire propuse de CEIAC în 
urma evaluării acestor procese, precum şi rezultatele evaluărilor efectuate de către Consiliul 
metodico-ştiinţific. 
Rezultatele chestionărilor elevilor sunt analizate, discutate la şedinţele Consiliului de 
administraţie şi diseminate la catedre, cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea procesului de 
predare-învăţare. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic dispune de proceduri 
de monitorizare și îmbunătățire continuă a calității proceselor de 
predare-învățare-evaluare și a stagiilor de practică la programul de 
formare profesională. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări - Sistematizarea și intensificarea frecvenței activităților de monitorizare a proceselor de 
predare-învățare-evaluare. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

9.1.3. Evaluarea programului de formare profesională de către elevi, absolvenţi, angajatori și alți beneficiari 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Ordin cu privire la aprobarea procedurilor operaționale nr. 1-201 din 23.10.2017; 

• Rapoarte privind auditarea internă a programului de formare profesională;  

• Chestionare ale elevilor; 

• Chestionare ale cadrelor didactice; 

• Chestionare ale părinților; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 
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Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În scopul evaluării programului de formare profesională, se aplică chestionare atât elevilor anului 
I de studii, elevilor anului de promoţie, cât şi absolvenţilor. 
Programul de formare profesională continuă este evaluat anual de CEIAC, care planifică 
activităţile de evaluare internă la nivel de catedre, secţii, alte subdiviziuni şi în ansamblu pe 
IPCET. 
Se colectează regulat feed-back-ul din partea elevilor la sfârșitul cursurilor. Asigurarea unui feed-
back permanent, dă posibilitate profesorului de a reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa 
anterioară. 
În rezultatul analizelor chestionarelor agenților economici în perioada stagiilor de practică, 
efectuate în cadrul unităţilor economice, se argumentează că stagiarii dispun de abilităţi şi 
competenţe profesionale necesare pe piaţa muncii. Totodată, angajatorii indică faptul că 
absolvenţii programului de formare profesională evaluat au şanse reale de angajare în câmpul 
muncii. 
În rezultatul analizei sondajelor efectuate, a rezultatelor chestionării beneficiarilor programului 
de formare profesională, privind calitatea instruirii şi educației, au fost întreprinse măsuri de 
înlăturare a neajunsurilor depistate şi implementate măsuri corective prin diverse forme şi 
metode de activitate educațională. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – programul de formare profesională este evaluat de toți 
beneficiarii (elevii, personal angajat, absolvenţi, angajatori) și se 
întreprind măsuri de îmbunătățire continuă a acestuia. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Programul de formare profesională este evaluat de beneficiari 
(elevi/studenți, personal angajat, absolvenţi, angajatori, ș.a.) și se 
întreprind măsuri de îmbunătățire continuă a acestuia. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări - Sistematizarea și intensificarea frecvenței activităților de monitorizare a proceselor de 
predare-învățare-evaluare. 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 9.2. Angajarea în câmpul muncii  

9.2.1. Mecanisme instituționale de evidență a angajării absolvenților programului de formare profesională 
în câmpul muncii 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Ordin cu privire la crearea Centrului de Informare și Ghidare în Carieră nr. 1-210 din 
07.11.2016; 

• Ordin cu privire la aprobarea Modulului „Dezvoltarea profesională și proiectarea carierei”, 
nr. 1-143 din 19.09.2017; 

• Raport privind organizarea stagiilor de formare profesională, training-uri; 

• Rapoarte ale ședințelor secției privind analiza angajabilității elevilor;  

• Rapoarte privind angajabilitatea/traseul profesional al elevilor; 

• Chestionare ale elevilor;  

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Anual, Centrul de Informare şi Ghidare în Carieră (CIGC) întocmeşte baza electronică de date 
ale absolvenţilor, care facilitează colectarea datelor despre traseul profesional al absolvenţilor. 
Se duce evidenţa angajării şi evoluţia profesională a absolvenţilor programului de formare 
profesională. Această evidenţă se realizează prin efectuarea, la începutul fiecărui an şcolar, a 
unor sondaje realizatede către diriginţii de grupe prin acumularea datelor, precum şi prin 
efectuarea sondajului de către directorul adjunct pentru instruirea practică. 
Centrul de Informare şi Ghidare în Carieră (CIGC) a efectuat un sondaj de urmărire a traseului 
profesional al absolvenţilor prin programul TRACER. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic dispune de proceduri 
instituționale de evidență a angajării și a evoluției profesionale a 
absolvenților programului de formare profesională în câmpul muncii. 

Ponderea 
(puncte) 

 
1,0 

Punctajul 
acordat 

 
1,0 

Puncte tari  
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Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

9.2.2. Orientarea profesională și competitivitatea absolvenților programului de formare profesională pe 
piața muncii 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Ordin cu privire la crearea Centrului de Informare și Ghidare în Carieră, nr. 1-210 din 
07.11.2016; 

• Ordin cu privire la aprobarea Modulului „Dezvoltarea profesională și proiectarea carierei”, 
nr. 1-143 din 19.09.2017; 

• Raport privind organizarea stagiilor de formare profesională, training-uri; 

• Regulament de funcționare a structurilor de orientare profesională; 

• Rezultatele chestionării în vederea corespunderii cerințelor deținute de absolvenții 
programului de formare profesională; 

• Chestionare ale angajatorilor; 

• Discuții cu administrația IPCET; 

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii; 

• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Activitatea de orientare profesională se organizează în cadrul instituţiei de învăţământ pentru 
toate programele de formare profesională din cadrul IP CET cu ajutorul cadrelor didactice, de 
asemenea, sunt repartizate pliante prin intermediul elevilor şi părinţilor.  
Rolul principal privind orientarea profesională revine Centrului de Informare și Ghidare în 
Carieră. 
IPCET dispune de baze de date electronice, iar catedrele de registre de evidenţă a angajării și 
evoluției profesionale a absolvenţilor. În cadrul IPCET se implementează programul de urmărire 
a traseului profesional al absolvenţilor prin intermediul comunicărilor cu absolvenţii prin diverse 
mijloace (telefon, poşta electronică, Viber, WhatsApp, Messenger). Informaţia privind 
continuarea traseului profesional este colectată prin intermediul mentorilor de grupă, în 
colaborare cu conducătorii de practică care precede probele de absolvire. Rezultatele 
comunicării se păstrează la directorul adjunct pentru instruirea practică și producere. 
IPCET dispune de informații cu privire la traseul profesional al absolvenţilor programului de 
formare profesională în câmpul muncii pentru ultimii 5 ani. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – procedurile de ghidare și consiliere în carieră se aplică și sunt 
eficiente. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

1,0 – rata angajării absolvenților programului de formare profesională 
în câmpul muncii conform calificării obținute constituie mai mult de 
70%. 

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic  

Instituțiile se supun ciclic proceselor de asigurare externă a calității. 

Criteriul 10.1. Asigurarea externă a calităţii 

10.1.1. Executarea dispoziţiilor şi recomandărilor Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării și a altor 
ministere de resort 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Plan de dezvoltare al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi 2015-2020, 

aprobat la Consiliul profesoral proces-verbal nr. 2 din 25 noiembrie 2015; 

• Planul activităţii educaţionale pentru anul de studii 2018-2019, aprobat la şedinţa 

Consiliului Profesoral din 26.09. 2018, proces-verbal nr. 1; 

• Interviul cu managementul instituției; 
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• Interviul cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Pentru examinarea și implementarea Dispoziţiilor şi recomandărilor Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării, primite prin intermediul poştei obişnuite sau în format electronic, acestea, 
ulterior înregistrării în Registrul de corespondenţă a secretariatului instituţiei, sunt transmise 
pentru examinare şi decizie directorului. În funcție de destinație, sunt comunicate respectiv 
angajaţilor instituţiei şi, după caz, elevilor, imediat după aprobarea acestora. Difuzarea lorare loc 
prin transmiterea în formă tipărită şi în formă electronică. Toate actele sunt aduse la cunoştinţă 
fiecărui executant contra semnătură. 
Administrația instituţiei întreprinde toate măsurile necesare în vederea realizării ordinilor, 
dispoziţiilor şi recomandărilor MECC la timp şi calitativ. Executarea dispoziţiilor şi recomandărilor 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării/ministerelor de resort cu privire la programul de 
formare profesională se realizează prin examinarea politicilor educaționale, mediului social și 
problemelor financiare ce împiedică realizarea operativă a modificărilor în procesul de instruire 
etc. Prevederile dispoziţiilor şi recomandărilor MECC, ministerelor de resort şi organelor de 
conducere a instituţiei sunt urmărite, discutate şi documentate la şedinţele Consiliului profesoral, 
Consiliului de administraţie şi Consiliului metodico-ştiinţific. 
Monitorizarea dispozițiilor şi recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării/ministerelor de resort cu privire la programul de formare profesională demonstrează 
activitățile care în permanență se planifică și se realizează în plan educațional în instituție. 
Constant se examinează tendința de evoluare a procesului didactic, resurselor umane, 
resurselor materiale şi financiare etc. În baza acestor analize, se identifică problemele și se 
determină prioritățile de dezvoltare. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic comunică, execută 
și monitorizează dispoziţiile şi recomandările Ministerului Educaţiei, 
Culturii și Cercetării și ale ministerelor de resort cu referire la 
programul de formare profesională. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic comunică, execută și 
monitorizează dispoziţiile şi recomandările Ministerului Educaţiei, 
Culturii și Cercetării și ale ministerelor de resort. 

Ponderea 
(puncte) 

 
 

2,0 

Punctajul 
acordat 

 
 

2,0 

Puncte tari  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

10.1.2. Realizarea observațiilor, recomandărilor și deciziilor formulate în baza evaluării externe de către 
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare/alte Agenții de Asigurare a Calității 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Certificat de acreditare seria AC, nr. 0139, Colegiul Ministerului, Tineretului şi Sportului nr. 
8.5.3. din 19 iulie 2007; 

• Comisia specializată, creată în baza ordinului nr. 212 din 13.04.2007 a Ministerului Educației 
și Tineretului al Republicii Moldova;  

• Prezentarea pentru evaluarea academică periodică și acreditare a specialității 2051.04 
„Organizarea traficului de mărfuri și pasageri”;  

• Planul-cadru aprobat prin ordinele Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova 
nr. 384 din 21 iulie 2003, nr. 308 din 3 august 2005; 

• Planul activităţii educaţionale pentru anul de studii 2018-2019, aprobat la şedinţa 
Consiliului Profesoral din 26.09. 2018, proces-verbal nr. 1; 

• Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Precedenta evaluare a fost efectuată de o Comisie specializată, în baza ordinului nr. 212 din 
13.04.2007 al Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova. La data evaluării, 
programul de formare profesională 104110 Traficul auto avea denumirea „Organizarea traficului 
de mărfuri și pasageri”, decizia de acreditare a fost luată de Colegiul Ministerului, Tineretului şi 
Sportului cu nr. 8.5.3. din 19 iulie 2007. 
Comisia specializată a propus examinarea posibilităților privind comasarea disciplinelor „Trafic 
auto de mărfuri” cu „Mecanizarea lucrărilor de încărcare descărcare”, implementarea 
compartimentului „Transporturi multimodale” în cadrul disciplinei „Trafic auto de mărfuri”, precum 
și revizuirea disciplinei „Legislația în ramură” în scopul studierii Acordurilor Internaționale și 
Europene. Astfel, planurile de învățământ au fost elaborate ținând cont de Planul-cadru și de 
observațiile și recomandările comisiei. 
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Pentru ridicarea nivelului educațional, s-a implementat sistemul de asigurare a calităţii. În scopul 
îmbunătățirii și dezvoltării programului de formare profesională și cunoașterii Acordurilor 
Internaționale Europene, ulterior în conținuturile unității de curs „Bazele legislației” în domeniu s-
a introdus studierea „Convenției vamale referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub 
acoperirea carnetelor T.I.R.” etc. S-a majorat ponderea aplicațiilor practice în activitățile 
didactice. 
Luând în calcul observațiile și recomandările Comisiei specializate de evaluare și acreditare, se 
constată că instituția a reușit realizarea recomandărilor, în mare măsură, în privința dezvoltării 
programului de formare profesională, dar îmbunătățirea procesului de formare profesională 
necesită o abordare continuă și constantă. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

1,0 – instituția de învățământ profesional tehnic comunică, 
examinează observațiile, recomandările și deciziile ANACEC/altor 
Agenții de Asigurare a Calității și întreprinde măsuri privind 
dezvoltarea programului de formare profesională după evaluarea 
externă. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ profesional tehnic întreprinde măsuri privind 
dezvoltarea programului de formare profesională după evaluarea 
externă a acestuia. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 

Puncte tari − Instituția continuu implementează politici de garantare a calității atât prin intermediul 
proceselor interne adecvate, cât și prin implicarea parteneriatului extern.  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

 

Concluzii generale 

Standard de acreditare 1. 
Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi (IPCET) dispune de politici pentru asigurarea calității care 
sunt publice și sunt parte a managementului lor strategic. Actorii interni dezvoltă și implementează aceste politici 
prin intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând în același timp și actori externi. 
 
Standard de acreditare 2. 
Programul de formare profesională 104110 Traficul auto este elaborat în conformitate cu: Nomenclatorul 
domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar-nonterţiar; Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Programul de formare 
profesională se modernizează continuu şi se îmbunătăţeşte prin analiza pieţei muncii, prin chestionarea agenţilor 
economici şi a solicitărilor acestora privind competenţele necesare pentru nivelul de calificare respectiv. Misiunea 
planului de învăţământ la programul de formare profesională 104110 Traficul auto este formarea unei personalităţi 
integre cu competenţe profesionale dezvoltate, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei 
forţei de muncă locale şi internaţionale. 
 
Standard de acreditare 3. 
Formele de organizare a activităţilor didactice la programul de formare profesională 104110 Traficul auto se 
realizează conform actelor normative în vigoare prin învăţământ formal cu frecvenţă la zi cu un termen de studii 
de 4 ani. Formele de organizare a procesului de predare-învăţare îmbină activităţile de contact direct şi orele de 
studiu individual, prevăzute în Planul de învăţământ 
La programul 104110 Traficul auto nu sunt elevi cu cerinţe educaţionale speciale, iar educaţia integrată permite 
acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu reţineri în dezvoltarea psiho-emoţională care necesită o atitudine 
aparte cu acordarea posibilităţilor de integrare. 
În scopul evaluării metodelor de predare-învăţare centrate pe elev, în cadrul IPCET este iniţiată procedura 
operaţională privind observarea predării şi învăţării de către Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii 
din cadrul instituţiei. 
Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul programului de formare 
profesională 104110 Traficul auto se efectuează în corespundere cu Planul de învăţămînt şi în baza 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar precum şi a Regulamentului intern privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică. Acestea sunt prevăzute în orarul procesului de instruire, aprobat la începutul fiecărui an de 
studii de către directorul adjunct pentru instruire şi producţie, iar graficul desfăşurării acestora este afişat la loc 
vizibil pe avizierul instituţiei, în cadrul secţiilor şi este plasat pe site-ul instituţiei 
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Procedura de organizare a evaluării activităţii de învăţare se realizează conform Regulamentului privind 
evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul de Excelenţă în Transporturi. 
 
Standard de acreditare 4. 
Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii 
în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova. Criteriile și procedurile de 
admitere la programul de formare profesională sunt transparente și pot fi regăsite pe site-ul instituției. La studii 
au acces și persoanele din grupurile dezavantajate. Promovarea elevilor se face conform Regulamentului privind 
evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în Centrul de Excelenţă în Transporturi. În scopul 
promovării mobilităţilor academice, IPCET are încheiate convenții și acorduri de parteneriat cu instituții de profil 
din străinătate. Elevii care realizează Planul de învăţământ sunt admişi la susţinerea examenului de calificare 
şi/sau a lucrării de diplomă. Examenul de calificare/susţinerea proiectului de diplomă este organizat în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare nr. 1127 din 23.07.2018.  
Standard de acreditare 5. . (Faceți o sinteză/mai prescurtat a standardului. ) 
În cadrul IPCET planificarea necesarului de personal didactic se realizează în funcţie de unităţile de curs 
prevăzute în planul de învăţământ şi numărul de grupe formate conform ordinului emis de directorul instituţiei. 
Atribuțiile personalului didactic sunt specificate în fișa postului. 
La programul de formare profesională nominalizat circa 85,3% din statele de funcţii sunt acoperite de personalul 
titular cu norma de bază, în jur de 11,8% sunt acoperite de cadre didactice, ce activează prin cumul intern și 2,9% 
extern. Calificarea profesională a cadrelor didactice corespunde programului de formare profesională evaluat. 
Structurarea personalului didactic corespunde standardelor, astfel că din totalul cadrelor didactice titulare, 
implicate în procesul didactic, 6% sunt profesori cu grad didactic superior, 31% sunt profesori cu grad didactic I 
şi 26% sunt profesori cu grad didactic II. 
Toate cadrele didactice la programul de formare profesională dețin studii superioare în domeniile disciplinelor 
predate, iar 15 – studii de masterat. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice se realizează în 
conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a instituţiei. Planul de dezvoltare a personalului didactic pentru 
perioada 2014 – 2019 este realizat integral.  
 
Standard de acreditare 6. 
Instituția deține spaţii proprii adecvate pentru realizarea programului de formare profesională în conformitate cu 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (nr. 186-XVI – din 10.07.2008), care prevede nu mai puţin de 2 m2 pentru 
un elev, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 353 din 05.05.2010. Finanţarea procesului educaţional se 
realizează atât de la Bugetul de stat, cât şi din mijloacele colectate de către Instituţia Publică Centrul de Excelenţă 
în Transporturi: contractele de studii, darea în arendă a spaţiilor şi utilajului, finanţarea prin proiecte. 
Inspectarea spațiilor educaționale arată că baza tehnico-materială destinată instruirii elevilor de la programul de 
formare profesională 104110 Traficul auto este în corespundere cu cerinţele necesare formării profesionale a 
elevilor și realizării finalităţilor de studii. 
Blocurile de studii, căminele, atelierele şi laboratoarele sunt dotate cu inventarul necesar.  
Asigurarea cu cămin satisface cerinţele elevilor de la programul de formare profesională în proporții de 100%. 
Cazarea se efectuează conform taxei de cazare, calculată de contabilitatea CET, care este coordonată și 
aprobată de Ministerul Educației al Republicii Moldova. Taxele sunt percepute semestrial. Căminele și centrul 
medical corespund normelor igienico-sanitare și anti-incendiare. 
În incinta instituției sunt două bufete în care elevii se pot alimenta în timpul pauzelor.  
 
Standard de acreditare 7. 
Sistemul informaţional cu privire la programul de formare profesională 104110 Traficul auto funcţionează conform 
Nomenclatorului Dosarelor al IPCET, aprobat de directorul instituţiei de învăţământ.  
Comunicarea externă se realizează între IPCET şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, autorităţile 
administraţiei centrale şi locale, furnizori de servicii, parteneri şi invers. 
Informaţia de interes public se comunică exterior de către secretarul instituţiei, în formă scrisă sau electronică prin 
intermediul faxului sau adresei de e-mail a instituţiei. Ordinele, dispoziţiile şi recomandările administraţiei (director, 
directori adjuncţi, şefi de secţii) şi organelor de conducere ale instituţiei (CP şi CA) sunt comunicate catedrelor, 
cadrelor didactice, elevilor, în caz de necesitate, părinţilor, atât prin forma scrisă, prin afişarea pe panoul 
informațional, al secţiei, cât şi prin plasarea pe site-ul instituţiei (https://cetauto.md/ro/informatii/), precum și prin 
telefon (intern, urban/interurban), cât și cele de comunicare electronică (web, e-mail, reţele de socializare). 
 
Standard de acreditare 8. 
Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi oferă informații de interes public, care sunt permanent 
actualizate prin intermediul paginii web a instituției, Facebook, e-mail, telefon, fax, aviziere, panouri informative. 

Informaţiile necesare procesului de instruire sunt afişate pe pagina web şi pe panoul informaţional al 
secţiei administrativ-didactice.  
 

https://cetauto.md/ro/informatii/
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Standard de acreditare 9. 
Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi constant monitorizează procesele de predare-învățare-
evaluare și a stagiilor de practică, pentru conformarea ofertei educaţionale, a modificărilor ce au loc pe piaţa 
muncii din ţară, sistematic înregistrând şi analizând opiniile experţilor în domeniu, solicitările parvenite din partea 
angajatorilor, preşedinţilor examenelor de calificare și a elevilor. Modificările operate și implementate, ca rezultat 
al evaluării, sunt comunicate tuturor celor interesați. 
 
Standard de acreditare 10. 
Instituţia întreprinde măsurile necesare în vederea realizării ordinilor, dispoziţiilor şi recomandărilor MECC la timp 
şi calitativ. Planurile de învățământ au fost elaborate ținând cont de Planul-cadru și la elaborarea acestora s-au 
luat în calcul experiența și tehnologiile modeme în domeniul traficului auto, precum și s-a ținut cont de observațiile 
și recomandările comisiei specializate de evaluare și acreditare formată, conform deciziei Colegiului Ministerului, 
Tineretului şi Sportului nr. 8.5.3. din 19 iulie 2007. 

Puncte tari  

− Instituția continuu implementează politici de garantare a calității atât prin intermediul proceselor interne adecvate, 
cât și prin implicarea parteneriatului extern; 

− Programul de formare profesională este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele cadrului normativ, iar 
procesul educaţional este orientat spre controlul şi asigurarea calităţii care se bazează pe motivarea elevilor în 
dobândirea competenţelor profesionale; 

− Se respectă totalmente prevederile metodologice ale teoriei curriculare și corespunderea cu Ghidul practic de 
elaborare a Curriculumului; 

− Aplicarea metodelor interactive şi a demersului de pregătire profesională centrat pe elev de către majoritatea 
cadrelor didactice; 

− Instituţia este deschisă pentru colaborare şi promovează parteneriatul cu instituţiile de profil în vederea 
eficientizării procesului educaţional; 

− IPCET asigură în totalitate repartizarea elevilor la stagiile de practică prin acordurile de colaborare și contractele 
încheiate cu agenții economici din domeniu; 

− IPCET deține numeroase convenții și acorduri de parteneriat cu instituții din republică și de peste hotare; 

− Calificarea profesională a cadrelor didactice este de nivel înalt; 

− Bibliotecă cu un fond bibliografic de peste 95296 exemplare; 

− Surse de finanţare bugetare şi extrabugetare formate din taxa de studii, cursuri de perfecţionare, surse provenite 
din achitarea taxelor de cazare în cămine, arenda unor spaţii neatribuite procesului de studii, pregătirea şi 
realizarea bucatelor în ospătărie şi bufet; 

− Două terenuri de sport amenajate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică în perioada caldă a anului şcolar. 

Recomandări 

− Adaptarea continuă a ofertei de pregătire profesională a elevilor la cerinţele progresului tehnic;  

− Modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice pentru pregătirea profesională adecvată prin 
aplicarea și dezvoltarea tehnologiilor educaţionale avansate în baza utilizării TIC moderne; 

− Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu agenții economici și crearea unor noi relații cu instituții-baze 
de practică, cu tehnologii moderne în exploatarea autovehiculelor, pentru desfășurarea efectivă a stagiilor de 
practică și creșterea ratei de angajare a absolvenților în câmpul muncii; 

− Propagarea intensivă în mass-media a relevanței acestei meserii, conlucrarea prin parteneriat cu agenții 
economici în vederea recrutării elevilor;  

− Intensificarea lucrului educațional explicativ cu elevii anului I, pentru a reduce numărul celor exmatriculați 
(abandonul); 

− Acordarea atenției sporite formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare a elevilor; 

− Promovarea continuă a cadrelor didactice tinere în vederea obținerii gradelor didactice și științifice; 

− Menținerea și intensificarea activității profesorilor ce ține de elaborarea suporturilor didactice, manualelor și 
îndrumărilor metodice, înnoirea testelor de verificare a cunoștințelor; 

− Implementarea unui Sistem Informațional de Management, Sistem de Gestiune a Bazelor de date (SGBD) în 
IPCET pentru gestionarea eficientă a datelor; 

− Sistematizarea și intensificarea frecvenței activităților de monitorizare a proceselor de predare-învățare-evaluare. 

 
 



 

RAPORT DE EVALUARE EXTERNĂ Codul dosarului 
 

ÎPT.ACR.PFP – 80 

 

- 39 - 
 

În procesul de evaluare a programului de formare profesională 104110 Traficul auto s-a stabilit următorul 
nivel de realizare a standardelor de acreditare: 

Standard de acreditare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punctaj total 5 15 17 9 14 16 2 2 16 4 

Valoarea evaluată 5 15 17 9 14 16 2 2 16 4 

Nivel de realizare (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Notă: Standardele de evaluare minime obligatorii: 1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1, 4.3.1, 5.1.1(1), 
5.1.1(2), 5.1.2, 6.1.1(1), 6.1.1(2), 6.1.2, 8.1.1, 9.1.3, 10.1.1 și 10.1.2 sunt îndeplinite. 

 

Recomandarea comisiei de evaluare externă: 

În baza pct. 62 (1) al Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 
acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, se 
propune acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de formare profesională 104110 Traficul auto, 
forma de învățământ cu frecvență. 
 

Membrii comisiei de evaluare externă: 

Președinte: Vasile ONCEANU ___________________ 

Membru:  Valeriu LUNGU  ___________________ 

Membru:  Natalia ȘESTENCO-DIACEK  ___________________ 

Membru:  Nicolae DARADUDA  ___________________ 

Membru:  Cristian MAZUR  ___________________ 

 


