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forma de învățământ cu frecvență, la cererea depusă de Centrul de Excelență în Transporturi, data 31.01.2019, 
în baza dosarului ÎPT.ACR.PFP – 77, 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 
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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  

• Certificat de înregistrare cu număr de identificare de stat - 1015620005868, MD 037468; 
• Statutul IP CET, înregistrat la Ministerul Justiției, nr. 7323 din 15 09 2015; 
• Planul de învățământ, aprobat de Ministerul Educație al Republicii Moldova pe 15 08 2016; 
• Regulamentul Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 11 din 22.11.2017;  
• Regulamentul Consiliului de administraţie, proces-verbal nr. 11 din 22.11.2017; 
• Regulamentul Consiliului metodico-ştiinţific, pus în aplicare prin ordinul nr. 1-247 din 

20.12.2017; 
• Descrierea calificării, aprobată 24 12 2015; 
• 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 învăţământ superior de scurtă durată (colegii) în instituţii de învăţământ mediu 
de specialitate (colegii); 

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

• Organigrama. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi (IP CET) s-a format prin Hotărârea 
Guvernului RM nr. 444 din 20 iulie 2015 cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ 
profesional tehnic. Instituția are Statut înregistrat și regulamente de funcționare, dintre care: 
Regulamentul Consiliului profesoral, Regulamentul Consiliului de administraţie, Regulamentul 
Consiliul metodico-ştiinţific și alte norme ce reglementează activităţile şi procesele specifice etc. 
Programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto acordă 
calificarea profesională de Tehnician diagnosticare auto. Absolventul programului evaluat se 
poate angaja în câmpul muncii în cadrul întreprinderilor de transport auto, staţii de servicii auto, 
ateliere de reparaţii auto, staţii de inspecţie tehnică periodică în calitate de: tehnician 
diagnosticare auto, maistru diagnostician. În cooperare cu agenţii economici conţinutul 
programului de formare profesională este elaborat în corespundere cu cerinţele pieței muncii. La 
propunerea agenţilor economici au fost introduse în programul de formare profesională noi 
unităţi de curs: Logistica activităţii service-urilor auto, Securitatea activă şi pasivă a 
autovehiculelor, Inspecţia tehnică periodică şi certificarea.  
În cadrul Colegiului de Transporturi din Chişinău, instituţie de învăţământ mediu de specialitate, 
în anul 2003, în componența programului de formare profesională 2005 Transport auto, a fost 
iniţiată subprogramul de formare profesională 2051.02 Diagnosticarea computerizată şi 
omologarea transportului auto.  
Odată cu adoptarea în anul 2015, de către Guvernul RM a unui nou Nomenclator al domeniilor, 
specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 
nonterţiar, a Clasificatorului ocupaţiilor din RM, precum şi Descrierea calificării respective, 
subprogramul de formare profesională 2051.02 Diagnosticarea computerizată şi omologarea 
transportului auto devine program de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a 
transportului auto, ordinul MECC nr. SC-71/16 din 15.08.2016. 

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  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 
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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 IP CET pentru perioada 2015-2020, aprobat la Consiliul profesoral 
proces-verbal nr. 2 din 25 noiembrie 2015; 

• Planul activității educaționale aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral din 26.09.2018, 
proces-verbal nr. 1; 

• Descrierea calificării, aprobată pe 24 12 2015; 
• Ordinul nr. 1-131 din 12 09 2017, Cu privire la responsabilitatea, implementarea și 

asigurarea calității; 
• Planul de activitate al CEIAC; 
• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, 

angajatorii; 
• Vizitarea spaţiilor educaţionale (sălilor de curs, laboratoarelor.). 

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. 
Ca direcții primordiale de dezvoltare a CET se disting: 
- creşterea calităţii procesului educaţional prin implementarea sistemului de asigurare a calității; 
- ajustarea continuă a domeniilor de instruire şi formarea profesională conform cerinţelor pieţei 
muncii; 
- promovarea imaginii prin 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.  
Dezvoltarea programului de formare profesională are ca obiectiv strategic formarea specialiştilor 
calificaţi, atât în context naţional cât şi internaţional, contribuindu-se astfel la dezvoltarea 
intelectuală, profesională şi socială a persoanei şi la progresul societăţii, prin aceasta instituția 
devenind atractivă și competitivă. 
Obiectivele programului de formare profesională, profilul ocupaţional, finalităţile de studiu şi 
competenţele sunt incluse în Descrierea calificării 
În cadrul IP CET 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 IP CET. 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 IP CET. Rezultatele 
evaluării au fost prezentate la Consiliul profesoral, unde s-a aprobat şi Planul de îmbunătăţire a 
activităţii secţiilor şi catedrelor. 

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  

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. 
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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 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 
învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015; 

• Planul de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto (4 
ani de studii) aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 
15.08.2016, aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul 
profesoral al CET; 

• Descrierea calificării Tehnician diagnosticare auto pentru specialitatea 71620 
Diagnosticarea tehnică a transportului auto aprobată de Ministerul Educației al Republicii 
Moldova din 24.12.2015; 

• Proces-verbal nr. 1085 din 29.12.2016 a Ministerului Educației cu privire la aprobarea 
curricumului la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului;  

• Interviu cu managerii instituției, cadrele didactice, absolvenții, angajatorii; 
• Chestionare ale studenților; 
• Chestionare ale angajatori; 
• Chestionarea ale absolvenților. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Programul de formare profesională continuă 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
este elaborat în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al 
specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar și cu Cadrul Naţional al Calificărilor, aprobat pentru nivelul IV ISCED: 
Specialitatea - Diagnosticarea tehnică a transportului auto. 
Calificarea - Tehnician diagnosticare auto. 
Domeniul ocupațional - Vehicule cu motor, nave și aeronave. 
Programul de formare profesională conține următoarele elementele structurale: planul de 
învățământ cu nota explicativă, proiectat și aprobat conform cerințelor cadrului normativ la nivel 
național și instituțional care reflectă calendarul anilor de studii, componenta liceală a planului 
de învățământ pe anii de studii, planul stagiilor de practică, coordonate înainte de aprobare cu 
Ministerul Transporturilor, Centrul Ştiinţific de Securitate a Circulaţiei, SRL „Rumeon”, 
Universitatea Tehnică a Moldovei şi Direcţia învățământ secundar profesional tehnic şi mediu 
de specialitate. 
La revizuirea planurilor de învățământ au fost consultați unii angajatori, cum ar fi S.A. „DAAC 
Hermes”. 
Jurnalul stagiului de practică are pe final un chestionar, cu referire la competențele 
profesionale formate. 
Programul de formare profesională a fost proiectate în aşa fel încât să atingă obiectivele pentru 
care au fost create, incluzând rezultatele învățării. 
Se efectuează consultarea cu reprezentanții angajatorilor cu referire la actualizarea planurilor 
de învățământ, prin introducerea de noi discipline sau majorarea pe viitor a numărului de ore la 
unele discipline de specialitate specifice specialității obținute. 
De asemenea sunt evaluați absolvenții programului în vederea îmbunătățirii conținutului 
programului. 

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  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

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

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 

• Planul de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 15.08.2016, 
aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul profesoral al CET; 

• Curricula pe discipline la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
aprobat de administrația instituției CET, ulterior aprobate prin ordinul Ministerului 
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tehnic Educației, proces-verbal nr. 1085 din 29.12.2016; 
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Analiza documentelor. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Programul de formare profesională este racordat la Cadrul Național al Calificărilor cu 
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților şi calificărilor pentru 
învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat în 2015 în 
conformitate cu domeniul de formare profesională Vehicule cu motor, nave și aeronave. 

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 

• 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 de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto (4 
ani de studii) aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 
15.08.2016, aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul 
profesoral al CET; 

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

• Statutul IP Centrul de Excelență în Transporturi avizat de Ministerul Educației al Republicii 
Moldova pe 07.08.2015, înregistrat la Ministerul justiției cu nr. 7323 din 11.09.2015; 

• Ordinul Ministerului Educației nr. 1202 din 17.08.2018 cu privire la corelarea specialității; 
• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, 

angajatorii; 
• Planul de îmbunătăţire a activităţii catedrelor şi secţiilor de studii ca urmare a rezultatelor 

evaluării interne, aprobat la ședința Consiliului profesoral din 25.05.2018; 
• Discuții cu managementul instituției; 
• Discuții cu cadrele didactice; 
• Discuții cu angajatorii; 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Strategiile naționale, realitățile și tendințele din domeniul programului sunt prezentate în Planul 
de dezvoltare al IP CET 2015-2020. 
Programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto este 
racordat la legislaţia în vigoare şi realizează prevederile acestora. Astfel, misiunea programului 
este cea de racordare a sistemului de pregătire a cadrelor de tehnicieni la cerinţele pieţei forţei 
de muncă în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în 
economie, după cum prevede Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2012-2020”.  
Programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto este 
racordat la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, specialităţilor şi calificărilor în 
învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, la Cadrul Naţional al 
Calificărilor aprobat pentru nivelul IV, al Clasificatorului Internaţional Standard al Educaţiei 
(ISCED), precum şi la realităţile şi tendinţele în domeniu. Această conformitate se asigură prin 
planul de învăţământ şi curricula la unităţile de curs fundamentale, de specialitate, de instruire 
practică şi a unităţilor de curs opţionale şi la libera alegere.  
Racordarea misiunii și obiectivelor programului de formare profesională la planul de dezvoltare 
strategică al instituției este confirmate prin acte normative care reglementează activitatea 
instituției.  
Direcțiile de perspectivă sunt stabilite în Planul de dezvoltare strategică a instituției. 
Elaborarea prezentului program de formare profesională centrat pe competențe profesionale 
prevede următoarele achiziții finale: 
- cunoașterea legilor de modificare a parametrilor ce caracterizează starea lor tehnică; 
- alegerea parametrilor tipici de diagnosticare şi stabilirea valorilor nominale şi limită ale 
acestora;  
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- determinarea valorilor parametrilor de diagnosticare şi în final, aprecierea oportunității aplicării 
unei anumite întrețineri tehnice, în vederea înlăturării defecțiunilor stabilite. 
Finalitățile de studiu corespund obiectivelor enunțate în curriculum. 
Programul de formare profesională respectă cerințele normelor metodologice ale Ministerului 
Educației Culturii și Cercetării, acesta fiind aprobat prin ordinul Ministerului Educației Culturii și 
Cercetării. 
Planul de învățământ al programului de formare profesională este aprobat de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării cu nr. SC-71/16 din 15.08.2016. 
Programul de formare profesională este modernizat și îmbunătățit la necesitate prin cercetarea 
și studierea pieței muncii, prin analiza propunerilor întreprinderilor de profil, prin identificarea 
finalităților de studiu necesare calificării. 

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 - Direcțiile de perspectivă sunt stabilite în Planul de dezvoltare al Instituţiei Publice Centrul de 
Excelenţă în Transporturi 2015-2020, aprobat, cu stipularea prevederilor de dezvoltare și 
modernizare, având drept scop pregătirea specialiștilor de calitate. 

Recomandări  

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 cu nr. 296 din 21.04.2016; 

• Curricula pe discipline; 
• Descrierea calificării Tehnician diagnosticare auto pentru specialitatea 71620 

Diagnosticarea tehnică a transportului auto aprobată de Ministerul Educației al Republicii 
Moldova din 24.12.2015; 

• 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 

Curricula pe discipline pentru programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică 
auto respectă prevederile metodologice ale teoriei curriculare, Cadrului naţional de referinţă al 
curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic şi au fost redactate în conformitate cu 
cerinţele stipulate în Ghidul practic de elaborare a Curriculumului pentru învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. 
Competențele prevăzute în curricula pe discipline sunt corelate cu competențele scontate 
prevăzute în standardul ocupațional şi în proiectele didactice elaborate și prezentate. 
Obiectivele disciplinei sunt aduse la cunoștință elevilor în timpul lecțiilor teoretice și practice, 
inclusiv la etapa de înmatriculare, evaluare periodică dar și la momentul finalizării cursurilor 
respective. 
Finalitățile de studiu sunt comunicate elevilor la etapa incipientă a orelor teoretice, la începutul 
cursului practic pe grupe în parte, precum și la etapa de finisare a cursului propriu zis. 
În cadrul CET este organizată o bibliotecă cu surse bibliografice ce conține literatură tehnică 
destinată construcției, exploatării și diagnosticării tehnice a transportului auto, reparației 
autovehiculelor etc. Majoritatea surselor bibliografice au fost editate în perioada anilor 2000 – 
2018. Literatura din dotare este accesibilă elevilor la orice etapă de studiu în cadrul orelor 
teoretice și practice. 
Conținutul disciplinelor este actual. Se ține cont de tendințele dezvoltării în domeniu şi de 
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propunerea agenţilor economici din domeniu. 
În cazul intervenirii unor completări și modificări ale cadrului normativ din domeniu, profesorul 
de teorie își adaptează conținutul unităților de curs, astfel tendințele din domeniu sunt reflectate 
în proiectele didactice elaborate. 
Pentru programul 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto există condiții prealabile 
de acces la disciplini, cursuri, module. 
Elevii au acces prealabil la informația ce ține de cursurile predate prin studierea manualelor de 
specialitate, materialului interactiv oferit de profesor etc.  

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 - Elevii au acces prealabil la informația ce ține de cursurile predate prin studierea manualelor 
de specialitate, materialului interactiv oferit de profesor etc. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

2.2.3. Relevanța programului de formare profesională  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnica a transportului auto, 
aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 15.08.2016, 
aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul profesoral al CET; 

• Descrierea calificării Tehnician diagnosticare auto pentru specialitatea Diagnosticarea 
tehnică a transportului auto aprobată de Ministerul Educației al Republicii Moldova din 
24.12.2015; 

• Contracte de colaborare; 
• Rezultatele interviului cu managerii IP CET;  
• Rezultatele interviului cu cadrele didactice;  
• Rezultatele interviului cu elevii;  
• Rezultatele interviului cu absolvenții; 
• Rezultatele interviului cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Calificarea obținută după absolvirea programului de studii este relevantă pe piața muncii şi 
permite absolvenților să ocupe posturile conform Clasificatorului ocupațiilor din RM, aprobat 
prin HG nr. 461 din 02.07.2013 
Relaţia dintre programul de formare profesională şi piaţa muncii este strâns legată prin 
creşterea solicitărilor de specialişti calificaţi pe piaţa muncii cauzate de majorarea numărului de 
unităţi de transport și unităţilor de prestarea serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie. Acest 
fapt este confirmat prin participarea agenţilor economici la oferirea locurilor pentru 
desfăşurarea stagiilor de practică şi angajarea absolvenţilor în câmpul muncii. 
Angajarea reușită a absolvenților CET constituie una din activitățile strategice ale instituției. 
Viitorii absolvenți au posibilitatea să se informeze referitor la: ofertele mediului economic din 
RM şi rețeaua întreprinderilor – parteneri ai CET, modalitățile de completare corectă a CV-
urilor şi a scrisorilor de intenție etc. 
Începând cu primul an de studii, elevii sunt încurajați să se implice în selectarea întreprinderilor 
pentru desfășurarea stagiilor practice, iar pe parcursul anilor de studii să desfășoare stagiunea 
de practică la aceeași întreprindere cu probabilitatea de a fi angajat după absolvire. 
Tendințele din domeniu sunt luate în considerație la proiectarea programului de formare 
profesională. 
În faza de proiectare a programului, instituția se consultă cu specialiștii din domeniu pentru 
întocmirea unui program care respectă șiva corespunde necesităților pieței muncii și dezvoltării 
cerințelor tehnice din domeniu. 
Introducerea specialității Diagnosticarea tehnică a transportului auto în Standardul de Pregătire 
Profesională a răspuns doleanțelor exprimate de agenții economici din domeniul exploatării 
automobilelor, de a abilita lucrătorii la nivel în domeniu, cu competențe de depistare a erorilor 
și naturii defectelor automobilelor. Absolvenții sunt angajați la întreprinderile de profil, o parte 
din ei îşi continuă studiile la universităţi cum ar fi UASM sau UTM 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 
evaluare și 

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

Ponderea 
(puncte) 

 
3,0 

Punctajul 
acordat 

 
3,0 
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punctajul oferit 

Puncte tari - Tendințele din domeniu sunt luate în considerație la proiectarea programului de formare 
profesională; 

- În faza de proiectare a programului, instituția se consultă cu specialiștii din domeniu pentru 
întocmirea unui program care respectă și va corespunde necesităților pieței muncii și 
dezvoltării cerințelor tehnice din domeniu. 

Recomandări  

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 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al IP CET, aprobat la şedinţa Consiliului 
profesoral din 03.02.2016, proces-verbal nr. 3; 

• Planul de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnica a transportului auto 
aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 15.08.2016, 
aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul profesoral al CET; 

• Curricula pe discipline la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
aprobat de administrația instituției IP CET, ulterior aprobate prin ordinul Ministerului 
Educației, proces-verbal nr. 1085 din 29.12.2016; 

• Orarul activităților didactice expus la loc vizibil în incinta instituției; 

• Raportul privind rezultatele obținute în urma administrării sondajului de opinie, elevilor 
anului de promoție 2014; 

• Rezultatele anchetării elevilor; 

• Orarul activităților didactice; 

• Orarul consultațiilor;  

• Registrele grupelor;  

• Discuții cu cadrele didactice;  

• Discuții cu elevii;  

• Analiza documentelor; 

• Fișa de analiză a completării registrelor de clasă. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Programul de formare profesională, se realizează conform cerințelor regulamentului intern de 
organizare și desfășurare a procesului didactic. 
Forma de învățământ – cu frecvență la zi. Instruirea include partea teoretică şi partea practică, 
precum și stagii de practică. 
Activitatea didactică se desfășoară conform orarului stabilit şi aprobat de către directorul 
instituției, în conformitate cu planurile de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării. 
Orarul orelor de teorie și lecțiilor practice este afișat la intrarea în instituție pe panou la un loc 
vizibil, dar și pe site-ul instituției la compartimentul ELEVI. 
Activitățile didactice conform orarului sunt înregistrate în registrele grupelor academice. 
Acestea corespund în totalitate cu curricula programului de formare profesională. 
La finele studiilor, absolvenții sunt invitați să participe la Sondajul privind evaluarea programului 
de studii. Rezultatele sondajului sunt analizate la nivel de instituție. 
Rezultatele acestor chestionări/sondaje sunt analizate, discutate la şedinţele Consiliului de 
administraţie şi diseminate la catedre, cadrelor didactice, pentru îmbunătăţirea procesului de 
predare-învăţare. 
Registrele grupelor sunt completate în corespundere cu cerințele Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării /ministerele de resort. Această evidenţă include orele predate, 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 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 
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regulamentare privind organizarea și desfășurarea procesului 
didactic. 

Puncte tari - Efectuarea chestionării elevilor privind satisfacția şi așteptările acestora, în calitatea lor de 
beneficiari ai serviciilor educaționale prestate de IP CET; 

- Rezultatele acestor chestionări sunt analizate, discutate la şedinţele Consiliului de 
administraţie şi diseminate la catedre, cadrelor didactice, pentru îmbunăţirea procesului de 
predare-învăţare. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.1.2. Centrarea pe elev a metodelor de predare-învăţare  

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic; 
• Regulamentul privind monitorizarea şi evaluarea programelor de formare profesională 

(proces-verbal nr.11 din 22.11. 2017); 
• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor 

(proces-verbal nr.11 din 22.11. 2017); 
• Proiecte de lungă durată; 
• Planificarea calendaristică; 
• Planurile individuale de activitate ale profesorilor; 
• Proiect didactic la unitate de curs din componenta de specialitate; 
• Indicaţii metodice;  
• Procedura operaţională privind observarea predării şi învăţării; 
• Portofoliul de atestare a cadrului didactic; 
• Fișe de analiză a lecției; 
• Rezultatele anchetării elevilor; 
• Orarul activităților didactice; 
• Orarul consultațiilor;  
• Registrele grupelor;  
• Discuții cu cadrele didactice;  
• Discuții cu elevii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Învățarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învățare activ şi 
integrarea programelor de învățare în funcție de ritmul propriu de învăţare al elevului. În 
abordarea centrată pe elev, succesul în grupă depinde de competențele cadrului didactic de a 
crea oportunitățile optime de învățare pentru fiecare elev. 
Curricula programului de formare profesională prevede utilizarea metodelor activ-participative 
axate pe elev, orientate spre formarea competenţelor profesionale: Ştiu - Vreau să ştiu - Am 
învăţat, SINELG, studiul de caz, problematizarea, algoritmizarea, simularea şi modelarea, 
brainstorming, 6 De ce?, harta conceptuală, graficul T, cubul, mozaicul, SORA (Situaţie – 
Observaţie – Reflecţie – Acţiune), OPERA (Observaţie – Prezentare – Explicaţie – Reflecţie – 
Acţiune), predarea complementară etc. 
În cadrul programului Diagnosticarea tehnică a transportului auto nu își fac studii elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale. 
Mecanismul de promovare, aplicare şi evaluare a metodelor de predare – învăţare centrate pe 
elev în cadrul programului de formare profesională se realizează conform procedurii 
operaţionale privind observarea predării şi învăţării, iniţiată de către CEIAC. 

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 şi a demersului de pregătire profesională centrat pe elev de 
către majoritatea cadrelor didactice 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

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

Dovezi • Regulamentul de organizare a studiilor în IP Centrul de Excelenţă în Transporturi în baza 



 

RAPORT DE EVALUARE EXTERNĂ Codul dosarului 
 

ÎPT.ACR.PFP - 77 

 

- 12 - 
 

prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

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 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 

Pentru organizarea eficientă a procesului de predare - învățare, programul dispune de tehnică 
informaţională şi echipamente funcţionale: 

- 8 săli cu 139 de calculatoare - cu acces la internet; 
- Laptopuri - 16 buc; 
- Tablă interactivă – 1 buc; 
- Proiectoare – 18 buc; 
- Scanner pentru diagnosticarea automobilelor Launch EasyDiag - 2 buc. 

În baza ghidurilor de observație s-a constatat că în afară de metodele tradiționale de predare-
învățare-evaluare, cadrele didactice utilizează în cadrul lecțiilor diverse instrumente și metode 
TIC. Soft-urile educaționale utilizate în cadrul orelor sunt: AutoCad, Excel, Word, PowerPoint, 
Autodata, lecții video etc. 
Mijloacele și instrumentele TIC corespund cu obiectivele programului de formare profesională.  
Din diferite motive tehnice CET nu dispune de o platformă de predare, învățare și evaluare 
electronică însă cursurile/activitățile didactice se regăsesc în format electronic, se utilizează de 
cadrele didactice în procesul de predare-învățare şi sunt puse la dispoziția elevilor prin poșta 
electronică, rețeaua Facebook sau bibliotecă. 
La evaluarea competenţelor formate la unităţile de curs din cadrul programului, elevii sunt 
asiguraţi cu loc individual de lucru la calculator pentru a realiza sarcina personalizată conform 
prevederilor din curriculum. 
Cadrele didactice, dețin cunoștințe în domeniul TIC și utilizează cel puțin o dată pe săptămână. 
De rând cu profesorii și elevii cunosc și dețin dexterități în utilizarea instrumentelor TIC, atfel 
acestea devenind un instrument strategic în obținerea cunoștințelor de specialitate. 

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 - Dotarea în ansamblu a spațiilor educaționale cu mijloace TIC și soluționarea problemelor ce 
țin de implementarea platformei de instruire în format electronic (e-Learning). 

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 

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (nivelul IV) (proces-verbal nr. 1 
din 26.09.2018); 

• Calendarului procesului de studii pentru anul 2018-2019; 
• Descrierea calificării Tehnician diagnosticare auto pentru specialitatea Diagnosticarea 

tehnică a transportului auto aprobată de Ministerul Educației al Republicii Moldova din 
24.12.2015; 

• Curricula pentru stagiile de practică; 
• Contracte privind efectuarea stagiului de practică; 
• Acorduri de colaborare; 
• Ordin nr. 3-195 din 18 03 2019 „Delegarea elevilor grupelor academice la stagiile de 

practică de inițiere în specialitate şi instruire”;  
• Graficul desfășurării stagiilor de practică; 
• Agenda formării profesionale;  
• Planul de activitate a Catedrei pentru anul de studii 2018 – 2019; 
• Planul de învăţământ aprobat de ME al RM, nr. 72/SC din 12.09.2014;  
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• Planul de învăţământ aprobat de ME al RM, nr. SC-71/16 din 15.08.2016; 
• Rezultatele chestionărilor; 
• Agenda formării profesionale; 
• Borderou de notare a practicii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Stagiile de practică din cadrul CET se desfăşoară în baza curriculumului stagiului de practică 
respectiv. În dependenţă de tipul stagiului de practică sunt selectate ateliere sau unităţi 
economice ce asigură realizarea stagiului conform cerințelor curriculare. Conţinutul stagiilor de 
practică sunt reflectate în Descrierea calificării care conţine profilul ocupaţional pentru 
specialitatea respectivă și în care se indică finalităţile de studiu şi competenţele ce urmează a fi 
formate în acest sens. Prin planurile didactice de lungă durată se determină formele şi 
metodele de formare a competenţelor respective.  
Stagiul de practică în cadrul instituției este organizat pe parcursul perioadei de studii și anume: 
- Pentru anul I sunt prevăzute 2 săptămâni cu durata de 60 ore; 
- Pentru anul II sunt prevăzute 3 săptămâni cu durata de 120 ore; 
- Pentru anul III sunt prevăzute 3 săptămâni cu durata de 90 ore; 
- Pentru anul IV sunt prevăzute 10 săptămâni cu durata de 300 ore. 
Stagiile de practică se realizează prin ordinul de repartizare a elevilor la practică în producție, 
la întreprinderi de profil. Delegarea elevilor la stagiile de practică este anticipată de informarea 
acestora cu privire la tipul şi locul efectuării stagiului de practică, normele şi cerinţele securităţii 
şi sănătăţii în muncă, precum şi alte aspecte organizatorice. În scopul asigurării desfășurării 
practicii se încheie un contract de colaborare dintre agent economic și CET. 
Suportul curricular pentru stagiile de practică din cadrul programului de formare profesională se 
reflectă direct în Agenda formării profesionale a elevului, care ulterior este stocată în dosarul 
personal.  
Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ şi sunt corelate cu 
Descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor din Planul de învăţământ şi în 
corespundere cu curricula pentru stagiile de practică. 
Comunicarea între CET şi parteneri se realizează zilnic prin maistru instructor de la 
întreprindere, şi de cadrele didactice de la CET responsabile, numiți prin ordin. În perioada 
stagiului de practică la întreprinderi se efectuează şi vizite inopinate de către responsabilul de 
practică din instituţie. 
Rezultatele învățării elevilor sunt consemnate prin note în agendele de practică. Pe parcursul 
perioadei stagiului de practică, elevii scriu un raport general și un raport zilnic, ce conține 
informația cu privire la activitățile desfășurate în cadrul întreprinderilor. 
Rezultatele stagiilor de practică sun 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 - Colaborarea fructuoasă între agenții economici de profil și IP CET și implicarea acestora în 
procesul de evaluare a stagiilor de practică motivând prin aceasta obținerea specialiștilor de 
o calificare superioară. 

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 

• 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 privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul 
profesional tehnic postsecundar și postsecundar nontertiar (nivelul IV), aprobat la ședința 
Consiliului Profesoral din 26 septembrie 2018, proces-verbal nr. 1; 

• Acorduri şi contracte de colaborare încheiate cu întreprinderile de profil şi instituțiile-baze 
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de practică;  
• Curricula stagiului de practică; 
• Lista instituțiilor baze de practică; 
• Calendarului 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 

În urma vizitei s-a constatat existența a circa 42 contracte de colaborare pe termen lung (5 ani) 
cu mai multe întreprinderi şi agenţi economici din ramura dată, dar principalii fiind: CȘSC 
„Warsta – MS” SRL, S.A. „DAAC Hermes”, SRL „Voltrans” etc.  
Toţi elevii instituţiei sunt asiguraţi cu locuri pentru stagiile de practică. 
Acordurile de colaborare cu instituții-baze de practică sunt relevante pentru realizarea 
programului de formare profesională. 
Bazele de practică corespund cerințelor normative în vigoare. Înainte de demararea stagiului 
de practică responsabilii realizează un instructaj referitor la program, locul practicii și reguli de 
securitate. 
Instituția de producție gazdă a elevului în perioada practicii are obligația respectării prevederilor 
legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicantului pe durata stagiului de 
instruire practică. 

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 - Instituția de învățământ IP CET asigură în totalitate repartizarea elevilor la stagiile de practică 
prin acordurile de colaborare și contractele încheiate cu agenții economici de ramură. 

Recomandări  

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 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); 

• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor școlare și promovarea elevilor în CET, 
aprobat la Consiliul Profesoral al CET, proces-verbal nr. 11 din 22.11.2017; 

• Procedura de organizare a evaluărilor curente şi finale; 
• Curricula pe discipline; 
• Planul de învăţământ aprobat de ME al RM, nr. SC-71/16 din 15.08.2016; 
• Raportul președintelui Comisiei de evaluare a examenului de finalizare a studiilor; 
• Borderou de notare; 
• Registrele grupelor; 
• Planul de activitate al Catedrei pentru anul de studii 2018 – 2019. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Procedura de organizare a evaluării curente şi finale, a activităţilor de învăţare a elevilor, 
notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor se realizează atât în baza exigenţelor 
curriculare pe discipline, cât şi în baza Regulamentului privind evaluarea, aprobat de către 
MECC. 
Evaluarea curentă se efectuează în cadrul orelor teoretice şi practice, fapt ce se consemnează 
în registrele grupelor. Evaluările semestriale şi finale se efectuează în cadrul tezelor 
semestriale şi examenelor scrise şi orale, prin susţinerea proiectelor de bussines-plan, prin 
utilizarea diverselor forme şi conţinut a testelor de evaluare. 
Analiza şi aprecierea criteriilor şi metodelor de evaluare, a structurii testelor precum şi a altor 
forme de evaluare se efectuează de catedre. Conţinutul tezelor semestriale şi a examenelor 
scrise sau orale, după aprobarea de către catedre, se aprobă de către directorul adjunct pentru 
instruire şi educaţie. 
Pentru prevenirea fraudelor academice, evaluarea semestrială a elevilor se efectuează în mare 
parte, în formă scris. Elevii, care comit frauda academică, sunt eliminaţi din clasă cu dreptul de 
a susţine proba doar în sesiunea repetată. Baremul de notare este adus la cunoştinţa elevilor 
odată cu anunţarea rezultatelor, iar în anumite cazuri sunt parte a testului de evaluare. 
Rezultatele evaluărilor sunt anunțate în timp util. Elevul are dreptul să conteste rezultatul 
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evaluării timp de 24 de ore. 
Președinții comisiilor de evaluare a examenului de finalizare a studiilor de formare profesională 
întocmesc rapoarte și fac propuneri de îmbunătățire a procesului de pregătire a specialiștilor. 
Aceste propuneri sunt discutate și analizate la ședințele Catedrelor, Secțiilor. 
Recomandările președinților comisiilor de evaluare a examenului de finalizare a studiilor de 
formare profesională sunt luate în considerare și implementate. În baza acestor propuneri sunt 
elaborate măsuri concrete de îmbunătățire a procesului de studii care sunt introduse în Planul 
de activității 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 - IP CET întreprinde măsuri în vederea excluderii fraudării academice. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

3.3.2. Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Planul de învăţământ aprobat de ME al RM, nr. SC-71/16 din 15.08.2016; 
• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar; 
• Calendarul procesului de studii pentru anul 2018-2019;  
• Procedura de evaluarea a elevilor;  
• Procedura operaţională privind evaluarea activităţii educaţionale; 
• Registrele grupelor;  
• Borderou de notare a practicii;  
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice;  
• Discuții cu elevii; 
• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Formele de realizare a evaluării activităților în cadrul stagiilor de practică sunt prevăzute în 
documentele proiective. Evaluarea stagiilor de practică se realizează atât pe parcursul 
activităților zilnice desfășurate, în baza unei fișe de evaluare, cât şi la finalizarea acestei 
activităţi. 
Promovarea stagiilor de practică constituie una dintre condiţiile de admitere la probele de 
absolvire/calificare. 
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. Modalitatea de evaluare a stagiului de practică şi de susţinere a 
Raportului este prevăzută în curriculumul stagiului de practică respectiv. 
Analiza evaluării stagiilor de practică se realizează sistematic prin redactarea coerentă a 
rapoartelor atât de către conducătorul unităţii economice, cât şi de către coducătorul stagiului 
din instituţia de învăţământ, care se anexează la dosarele personale ale elevilor. 
Criteriile de evaluare a stagiilor de practică sunt prevăzute în curriculumul fiecărei practici şi 
sunt respectate în procesul susţinerii raportului. 
Activitățile de monitorizare a stagiilor de practică sunt planificate și comunicate în timp util 
beneficiarilor. 
La sfârşitul fiecărui stagiu de practică realizat în bazele de practică/ la agenţi economici, 
reprezentantul agentului economic, responsabil de stagiul de practică, evaluează elevii prin 
scrierea unei referinţe, care este parte componentă a Raportului elevului. 
Concluzia este semnată şi are aplicată ştampila umedă a întreprinderii. Nota inclusă în 
concluzie, determină nota finală obţinută de elev după susţinerea publică a Raportului. 
Elevul are dreptul să conteste rezultatul evaluării timp de 24 de ore, prin depunerea unei cereri 
adresate directorului. 
IP CET dispune de proceduri interne de asigurare a calității privind monitorizarea și evaluarea 
stagiilor de practică. 

Gradul de 1,0 – procesul și formele de evaluare a stagiilor de practică în Ponderea Punctajul 
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realizare a 
standardului de 
evaluare și 
punctajul oferit 

cadrul programului de formare profesională se realizează în strictă 
conformitate cu cadrul normativ-reglator în vigoare și este 
transparent.  

(puncte) 
 

3,0 
 

acordat 
 

3,0 
 

Puncte tari - IP CET dispune de proceduri interne de asigurare a calității privind monitorizarea și 
evaluarea stagiilor de practică. 

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. 3-287 din 10.08.2015, Ordin nr. 3-497 din 08.08.2016 ); 
• Ordine de înmatriculare la învățământul mediu de specialitate cu achitarea taxei pentru 

studii (contract), absolvenții ai gimnaziului (9 clase);  
• 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 managerii 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. 
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 IP CET) 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 
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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 IP CET 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. 
IP CET 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 
normativ-reglatorii în vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Recrutarea și admiterea elevilor la programul de formare 
profesională este în conformitate cu actele normativ- reglatorii în 
vigoare. 

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 R.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 2016-2018 la CET nu au fost înscriși elevi cu CES.  
Conform cotei de 15 %, pe parcursul perioadei de referință au fost înmatriculați: 2016 –7 elevi; 
2017 – 5 elevi; 2018 – 3 elevi. 
Accesul la studii a persoanelor din grupurile dezavantajate şi a celor cu cerințe educaționale 
speciale la programul 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 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 normativ-reglatorii în 
vigoare. 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 
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Puncte tari - Instituția avantajează și creează condiții de acces la programul de formare profesională a 
persoanelor cu cerințe educațional speciale. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

Criteriul 4.2. Progresul elevilor 

4.2.1. Promovabilitatea elevilor 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Cereri de înscriere la programele de formare profesională; 
• Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 

Centrul de Excelenţă în Transporturi; 
• Ordin nr.5-535 din 11.10.2018 Cu privire la promovare; 
• Contracte cu elevii înscriși; 
• 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, absolvenți. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În perioada de referință au finalizat cu succes programul de formare profesională: 2014 – 158 
elevi; 2015 – 127 elevi; 2016 – 194 elevi; 2017 – 201 elevi; 2018 – 206 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 se organizează sesiunea suplimentară de lichidare a 
restanţelor.  
Cerințele de finalizare a programului de formare profesională 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 constatat 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 (abandonului). 

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 

 

4.2.2. Mobilitatea academică 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Acorduri de parteneriat;  
• Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile; 
• Planul de Elemente de mobilitate academică a elevilor și cadrelor didactice de la programul 

de formare profesională; 
• Ordin nr. 3-593 din 19.09.2016 privind Repartizarea elevilor la practica tehnologică; 
• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, 

angajatorii. 

Constatări În scopul promovării mobilităţilor academice IP CET a încheiat convenții și acorduri de 
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făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

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, Polonia. 
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. 
Elevii programului de formare profesională respectiv s-au folosit de anumite elemente ale 
programelor de mobilitate academică, efectuând stagii de practică sau studii de 1 an în cadrul 
Liceului Tehnic Privat „Marcel Callo” din or. Redon, Franţa. 
Instituția recunoaște practica efectuată în Liceul Tehnic „Marcel Callo” (atelier de instruire), or. 
Redon, Franța. 
La programul de formare profesională Diagnosticarea tehnică a transportului 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 - IP CET deține numeroase convenții și acorduri de parteneriat cu instituții din republică 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 admitere a elevilor la elaborarea lucrării de diplomă (Ordin nr. 1-202 din 
28.09.2018); 

• Ordine de conferire a calificărilor (Ordin nr. 3-337 din 10.07.2018); 
• Diplome de absolvire aprobate de MECC; 
• Supliment la diplomă; 
• Registrul eliberării diplomelor; 
• Rezultate ale interviului cu managerii instituției, absolvenții. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Elevii care au realizat integral Planul de învăţământ sunt admişi la susţinerea examenului de 
calificare şi/sau a lucrării de diplomă prin ordinul directorului în baza deciziei Cosiliului 
Profesoral. 
Absolvenţii programului de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului 
auto, obţin calificarea 311524 Tehnician diagnosticare auto şi li se eliberează Diploma de studii 
profesionale cu suplimentul descriptiv al Diplomei conform modelului aprobat, după emiterea 
ordinului cu privire la conferirea calificării 
Documentele de absolvire sunt eliberate elevilor sub semnătură 
Instituția ține evidența actelor de studii eliberate. 

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 - Evidența corespunzătoare a actelor de studii. 

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 
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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 IP CET 2015-2020 aprobat pe 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 postul; 
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În cadrul IP CET 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. Dosarele personale 
ale angajaţilor se păstrează la Serviciul Personal al instituţiei. Planificarea, recrutarea şi 
administrarea personalului didactic la programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea 
tehnică a transportului auto este în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Rata 
cadrelor didactice cu norma de bază corespunde prevederilor regulamentare, circa 90% din 
cadrele didactice deţin norma didactică. 81,2% din statele de funcţii ale cadrelor didactice la 
programul de formare profesională sunt acoperite de personal titular cu norma de bază şi 
12,9% prin cumul intern, prin cumul extern - 5,9%. Vârsta personalului didactic: 28 persoane cu 
vârsta până la 35 ani, 22 – între 35 -67 ani, iar 6 - peste 63 ani. 
Implicarea specialiştilor din sectorul real, în procesul de instruire se realizează prin instruirea 
elevilor în cadrul stagiilor de instruire practică, practica tehnologică, practica care precede 
probele de absolvire, cu acordarea ghidării în carieră, consilierii în domeniul diagnosticării 
tehnice a transportului auto. Specialiştii din sectorul real se implică în procesul de instruire prin 
participarea activă la elaborarea descrierii calificării a planurilor de învăţământ precum şi la 
elaborarea curriculum-urilor pe unităţile de curs fundamentale și de specialitate. 
Numărul de elevi care îşi fac studiile la programul de formare profesională 71620 Diagnosticare 
tehnică a transportului auto este de 584 elevi (inclusive cu finanţare de la buget – 145 şi cu 
finanţare prin contract de studii – 439). Astfel, raportul dintre numărul de cadre didactice titulare 
şi numărul de elevi de la programul de formare profesională constituie 7,12 elevi la un cadru 
didactic titular. 
Personalul didactic are încheiate contracte individuale de muncă valabile cu instituția de 
formare profesională. Un exemplar se păstrează la Serviciu personal, altul la cadrul didactic. 
Atribuțiile personalului didactic sunt specificate în fișa postului 
Personalul didactic cunoaște atribuțiile specificate în fișa postului, fapt ce este confirmat prin 
contrasemnare exemplarul păstrat la Serviciul personal. 

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 - Număr mare de profesori titulari, cu pregătire bună, cu preocupări de perfecţionare şi formare 
continuă, având vârsta medie de 30-45 ani. 

Recomandări  

Arii de  
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îmbunătățire 
obligatorii 

5.1.2. Calificarea profesională a personalului didactic 

Dovezi 
prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• Diplome de licență; 
• Diplome de master; 
• Certificate de perfecționare profesională; 
• Dosarele personale ale cadrelor didactice; 
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Calificarea profesională a cadrelor didactice corespunde cerinţelor pentru ocuparea funcţiilor 
didactice şi corespunde programului de formare profesională evaluat. Structurarea personalului 
didactic corespunde standardelor, astfel că din totalul cadrelor didactice titulare, implicate în 
procesul didactic, 4% sunt profesori cu grad didactic superior, 37% sunt profesori cu grad 
didactic I şi 29,5% sunt profesori cu grad didactic II. 
Toate cadrele didactice la programul de formare profesională dețin studii superioare în 
domeniile disciplinelor predate, iar 31 – studii de masterat. 
Rată cadrelor didactice cu calificarea licență – 100%, masterat – 28%. 

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, conform datelor prezentate, este de nivel înalt. 

Recomandări - Ridicarea numărului cadrelor didactice titulare, implicate în procesul didactic, cu grad didactic 
superior. 

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 IP CET 2015-2020 aprobat pe 25.11.2015 de Consiliul profesoral, 
proces-verbal nr. 2;  

• Planul de activitate al 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 premiilor nr. 2-210 din 07.09.2016; 
• Certificat de perfecționare CRP 000030215; 
• Certificat de perfecționare managerială CDMÎ 000002461; 
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Discuții cu 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 instituţie 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 IP CET dirijează și 
monitorizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice conform unui plan strategic, 
întocmit şi aprobat în fiecare an la Consiliul metodico-ştiinţific al instituţiei. Metodistul instituţiei 
monitorizează evidenţa calificării cadrelor didactice într-un registru de evidenţă a personalului 
didactic şi ghidează profesorii în formare, periodic, la nivel pedagogic, managerial şi 
profesional.  
Planul de dezvoltare a personalului didactic pentru perioada 2014 – 2019 este realizat integral. 
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Realizările sunt discutate la ședințele Catedrelor și secțiilor. 
Profesorii sunt implicaţi în diverse cursuri de formare continuă (cursuri de psihopedagogie, 
stagii la întreprinderile de profil din Moldova, România, Germania, Franța). 
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, seminare, alte activităţi de formare continuă atât în instituţiile specializate de 
formare continuă la nivel naţional, cât şi international (Franța, Germania, România). Cheltuielile 
sunt suportate parțial sau integral de IP CET. 
Progresul profesional al personalului didactic se examinează prin autoevaluarea cadrelor 
didactice, evaluarea colegială în cadrul catedrelor de profil, evaluarea performanţelor în cadrul 
Consiliului de administrare şi a Consiliului profesoral. 

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, mai ales a celor care 
nu au fost implicaţi într-o formă de perfecţionare în ultimii ani. 

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 IP CET 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-șttințific nr. 2, 24.11.2016; 
• Elaborări metodice realizate în anii de studii 2014-2018. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Centrul de Excelenţă în Transporturi 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 planul anual / lunar de activitate al 
Centrului metodico-ştiinţific, ţinând cont de prevederile Regulamentului de activitate al 
Consiliului metodico-ştiinţific. 
Sunt elaborate îndrumări metodice, suporturi de curs, ghiduri privind realizarea diverselor 
lucrări la unităţile de curs de specilitate 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  

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 • Planul geometric al bunului imobil al IP CET cu nr. cadastral 0100108223; 
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prezentate de 
instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• 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 CET nr.2;  

• Autorizația sanitară de funcţionare valabilă pentru toate spațiile de studii și de desfășurare 
a activității practice; 

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

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

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 2m2 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 medie utilizată în procesul de studii este de: 

- 50 𝑚2 - săli de curs; 

- 60 𝑚2 – săli de seminar; 

- 65 𝑚2 – laboratoare; 

- 80 𝑚2 – biblioteca . 
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 tuturor spațiilor educaționale și de desfășurare a activității practice; 
• Rezultate ale interviului cu managerii 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 parteneri); 
• 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 

Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune de spaţii educaţionale proprii 
pentru programul de formare profesională 71620 Diagnosticare tehnică a transportului auto. 
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vizitei de 
evaluare externă 

Pentru realizarea conţinuturilor educaţionale, la dispoziţia elevilor sunt puse două blocuri de 
studii, cantină, bufet, căminul nr. 1, sala de sport, sala de festivităţi, ateliere, bibliotecă, sala de 
lectură. 
Instituția de învățământ profesional tehnic este dotată cu spații educaționale care asigură 
realizarea finalităţilor de studiu/rezultatelor învățării ale programului de formare profesională 
71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto. 
Pentru realizarea conţinuturilor, programul de formare profesională permite accesul elevilor la 
sălile de curs şi laboratoarele catedrei care permit desfăşurarea lucrărilor practice la toate 
disciplinele de specialitate prevăzute în planul de învăţământ. 
Elevii, cadrele didactice şi alţi benificiari ai programului de formare profesională au acces la 
spaţiile educaţionale destinate realizării programului de învăţământ, la curriculum-urile şi la 
dotările acestora prin: orarul consultaţíilor, orelor de contact indirect, a orelor practice şi de 
laborator, precum şi în cadrul activităţii elevilor în cercurile de creaţie tehnică. La disciplinele 
tehnice generale şi tehnice speciale sălile de curs sunt dotate cu mostre, planşe, piese 
secţionate. Pentru realizarea finalităţilor de studii fiecare cadru utilizează suportul didactic al 
instituţiei sau pe cel elaborat în baza unor materiale proprii. Pentru disciplinele unde este 
necesară utilizarea calculatoarelor (informatica, informatica aplicativă, desen tehnic asistat la 
calculator) sunt săli de curs dotate cu calculatoare, tablă interactivă, imprimante, scaner etc. 
Unele catedre sunt asigurate cu proiectoare, laptopuri care sunt utilizate conform necesităţii. 
În cadrul catedrei DISCIPLINI TEHNICE SPECIALE activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor 
didactice şi elevilor se desfăşoară în laboratoarele de Diagnosticare tehnică a automobilelor; 
Echipamentul electric şi electronic auto; Întreţinerea tehnică a automobilelor; Tehnologia 
reparării automobilelor şi Materiale de exploatare.  
Majoritatea spaţiilor educaţionale (sălilor de curs, laboratoarelor) au acces la Internet, 
calculatoare, proiectoare destinate realizării programului de formare profesională. 
La fiecare etaj al instituţiei sunt prezente schemele de evacuare în caz de incendiu şi utilaj de 
stingere a incendiului, după aceste scheme este foarte ușor de orientat în incinta și în afara 
spațiilor educaționale. 
În mediu unui elev îi revine suprafața de:  

- 2.5 𝑚2- săli de curs; 

- 3 𝑚2 – săli de seminar; 

- 3 𝑚2 – laboratoare. 
În incinta IP CET, laboratoare și cămine există spații sanitare care sunt amenajate și dotate în 
conformitate cu normativele de igienă în vigoare. 
Se realizează progresul privind achiziționarea/realizarea mijloacelor tehnice și didactice prin 
implementarea noilor tehnologii, criterii şi metode de predare. 

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 - 6 ateliere şi laboratoare specializate dotate cu utilaje şi aparataj necesar. 

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 IP CET din 10 noiembrie 2016, 
modificat pe 17 octombrie 2018; 

• Planuri de dezvoltare în perspectivă, referitoare la asigurarea cu carte;  
• Vizitarea tuturor spațiilor 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 
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de învăţare ale elevilor conform planurilor de învaţământ, curriculum-urilor şi programelor 
analitice la toate unităţile de curs. 
Completarea fondului de carte/ediţii al bibliotecii se realizează periodic de referinţă cu privire la 
programul de formare profesională. 
Sala de lectură este completată cu: literatură necesară de specialitate, reviste – „За рулём”, 
„Automondial”, „Авторевью”, „Клаксон”, „Automoto-sport”, „Ştiinţa şi tehnica”, „Autoexpert”, 
„Тюнинг автомобилей”, „Спецтехника”; publicaţii pedagogice „Făclia”, „Univers pedagogic”, 
„Didactica Pro”, „Eco 25 univers pedagogic”, „Univers pedagogic Pro”, alte publicaţii „Логос 
пресс”, „Monitorul oficial”. 
Accesul la colecțiile și serviciile bibliotecii este gratuit. Biblioteca asigură elevii cu manuale în 
sala de lectură, oferind condiții necesare pentru studierea publicațiilor din colecțiile de bază a 
fondului de carte. Accesul la fondul de carte se realizează prin diverse modalităţi: împrumut la 
domiciliu (manuale pe tot parcursul anului de studii). În sala de lectură utilizatorii lucrează cu 
documentele, care nu se împrumută la domiciliu: expoziţii tematice, cataloage, cercetări 
bibliografice, consultaţii cu utilizatori, prezentări de cărţi, buletine de informare. 

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 IP CET din 08 decembrie 

2015; 
• Proces-verbal nr. 3 al şedinţei Consiliului metodico-ştiinţific al IP CET din 07 aprilie 2016; 
• Vizitarea tuturor spațiilor bibliotecii; 
- Interviu cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Elevii beneficiază de suporturi didactice la elaborarea lucrărilor practice /de curs /de laborator, 
pe care le pot obţine de la profesorii care predau unitatea de curs în cauză. Astfel, profesorii 
pun la dispoziţia elevilor îndrumare metodice care sunt aprobate la şedinţa catedrei de profil şi, 
ulterior la Consiliul metodico-ştiinţific. 
Instituția asigură elevii cu resurse de învățare și servicii de suport adecvate și ușor accesibile. 
Suporturile didactice elaborate de profesori se păstrează la bibliotecă şi la catedrele de profil, 
iar elevii pot avea acces la ele conform necesităţii. 
Elevii şi cadrele didactice au acces la suportul curricular, prin intermediul site-ului instituţiei 
publice, a bibliotecii sau catedrelor de profil. 
Activitatea de editare a suportului curricular este planificată și realizată în cadrul şedinţelor 
efectuate de către Consiliul metodico-ştiinţific al IP CET 

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 

- Raport privind executarea bugetului în perioada trimestrului 4-2018; 
- Raport cu privire la circulaţia Mijloacelor Fixe la Colegiul de Transporturi în perioada 
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instituția de 
învățământ 
profesional 
tehnic 

01.01.2016-31.12.2016; 
- Fişă de Mijloace fixe 2018; 
- Calculul Taxei de studii reieșind din cheltuielile efective pentru instruirea unui elev în IP 

CET;  
- Interviul cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Finanţarea procesului educaţional se realizează atât din Bugetul de stat, cât şi din mijloacele 
colectate de către Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi din contractele de 
studii, darea în arendă a spaţiilor şi utilajului, finanţare prin proiecte și alte mijloace legale. 
Taxele de studii pentru programul de formare profesională se calculează reieșind din costul 
mediu al unui post didactic, non didactic, se ia în consideraţie suma totală a cheltuielilor de 
consum, de dezvoltare reale. 
În ultimii 5 ani de studii IP CET a participat la diferite Granturi şi Proiecte la nivel naţional şi 
internaţional  
Pentru programul de formare profesională şi buna organizare a procesului de instruire au fost 
procurate cele necesare, au fost dotate atelierele şi laboratoarele cu materiale didactice, 
echipament şi utilaj tehnologic pentru procesul de instruire practică. 

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 
învățământ 
profesional 
tehnic 

• 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; 

• Sistemul de management al calității IP CET pus în aplicare prin Ordinul nr. 1-31 din 
04.02.2019; 

• Regulamentul privind funcționarea căminelor IP CET (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 al anului de studii 
2018-2019 nr. 3-40 din 24.09.2018; 

• Contract 052CODT18 de cazare a elevului în căminul IP CET; 

• Regulamente referitoare la condițiile de trai în cămin; 

• Norme de folosire a spațiului și obiectelor din cămin; 

• Autorizația anti incendii; 

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

• Instrucțiunea de Securitate și Sănătate in 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 

Instituţia dispune de 3 cămine proprii, inclusiv Căminul nr. 1 care este predestinat cazării 
elevilor de la programul de formare profesională Diagnosticarea tehnică a transportului auto.  
Instituţia oferă burse de merit și burse sociale . 
În incinta instituției sunt două bufete în care elevii se pot alimenta în timpul pauzelor. 
La programul de formare profesională Diagnosticarea tehnică auto nu își fac studii elevi cu 
dezabilităţi locomotorii. Celelalte categorii de elevi cu nevoi educaţionale speciale sunt cazaţi în 
conformitate cu actele normative în vigoare. 
Căminele și centrul medical corespund normelor igienico-sanitare și anti-incendiare. 
Nu s-a constatat contracte de prestare a serviciilor sociale încheiate cu alte instituții. 

Gradul de 
realizare a 
standardului de 

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) 

 

Punctajul 
acordat 
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evaluare și 
punctajul oferit 

2,0 2,0 

Puncte tari - Trei cămine cu capacitatea de circa 660 de locuri, dotate cu tot necesarul pentru trai: odăi 
bine amenajate, spaţii sanitaro-igienice reparate, săli pentru odihnă, duşuri, săli sportive; 

- 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 la 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; 
• Registrul de evidență a convorbirilor desfășurate cu profesorii; 
• Registrul evidenței actelor parvenite în instituție 
• Registrul evidenței actelor expediate din instituție; 
• Registru de evidență a scrisorilor. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Centrul de Excelență în Transporturi dispune de un management de gestionare a informației 
de interes public. Gestionarea informaţiei se efectuează atât în format electronic, cât și pe 
suport de hârtie. Toată informația este stocată în dosare conform Nomenclatorului dosarelor 
Instituției Publice Centrul de Excelență în Transporturi, iar la programul de formare 
profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto, conform nomenclatorului 
Secţiei Diagnosticarea tehnică auto. 
Informația se transmite și prin comunicare orizontală între membrii subdiviziunilor, catedrelor, 
secțiilor. 
Informația externă, între IP CET și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova sau alte instituţii publice/ private se realizează prin intermediul secretariatului 
instituţiei. Astfel de informație este emisă în scris, semnată, ștampilată și înregistrată în 
Registrul evidenței actelor expediate din instituție. Informația solicitată este transmisă în 
termenele stabilite. 
Informația este comunicată pe verticală - de la emitent la receptor, de la director, directori 
adjuncți, șefi de subdiviziuni către cadre didactice, elevi, părinţi şi alți beneficiari ai respectivului 
program. Informaţia este diseminată în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de 
administrație, ședințe ale catedrelor, în cadrul ședințelor cu diriginții și ședințelor cu părinții, 
prin intermediul site-ului instituţiei, sau pe panourile informative ale secţiei sau ale instituţiei.  
Serviciul de secretariat pune la dispoziția persoanelor interesate informații cu caracter public 
prin afișarea acestora pe panoul informativ al secţiei sau pe site-ul instituției. 
Profesorii și mentorii grupurilor academice informează părinții cu situația academică, expediind 
scrisori părinților, înregistrându-le în registrele special de la secție. 

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  
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Recomandări - Implementarea unui Sistem Informațional de Management, Sistem de Gestiune a Bazelor de 
date (SGBD) în IP CET 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 IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice. 

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 oficială a instituției de formare profesională este creat folosind relevanța 
informațiilor publice cu privire la programul de formare profesională. Conținutul paginii este 
actualizat la timp și este ușor accesibil. 
Este asigurată actualitatea și accesibilitatea informațiilor cu privire la programul de formare 
profesională pe pagina web dar şi prin intermediul rețelelor de socializare. 
Informația de interes public cu privire la programul de formare profesională (procesul de 
înscriere, predare, învățare, evaluare) este plasată pe pagina web a instituției, dar şi Facebook. 
Taxe de înscriere nu sunt afișate (se afișează pe perioada admiterii). 
Informaţiile necesare procesului de instruire sunt afişate pe pagina web şi pe panoul 
informaţional al secţiei administrativ-didactice. 

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 

• Regulamentul privind monitorizarea şi evaluarea programelor de formare profesională 
proces-verbal nr. 11 din 22.11.2017); 

• Planul de învățământ la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova cu nr. SC-71/16 din 15.08.2016, 
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profesional 
tehnic 

aprobat totodată și prin proces-verbal nr. 5 din 12.05.2016 de Consiliul profesoral al CET; 

• Programul de studii; 

• Curricula pe discipline la specialitatea 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto 
aprobat de administrația instituției CET, ulterior aprobate prin ordinul Ministerului Educației, 
proces-verbal nr. 1085 din 29.12.2016; 

• Discuții cu administrația IP CET; 

• 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. 
Planul de învățământ la programul de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a 
transportului auto, în ultimii cinci ani, a fost revăzut de două ori (2014, 2016). La solicitarea 
elevilor, au fost efectuate modificări la compartimentul discipline opţionale şi la libera alegere. 
Modificări în conţinutul programului de studii au fost efectuate şi la solicitarea agenţilor 
economici, la capitolul calitatea instruirii practice. 

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 

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 tehnic 
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; 

• Chestionare ale elevilor; 
• Discuții cu administrația IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice;  
• Discuții cu elevii; 
• Discuții cu angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

În cadru programului de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică transportului auto 
procesele de predare-învăţare-evaluare şi a stagiior de practică se monitorizează în baza: 
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnic 
postsecundară şi postsecundară nonterţiară (nivelul IV şi V ISCED) în cadrul IP Centrul de 
Excelenţă în Transporturi;  
- Regulamentului privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 
Centrul de Excelenţă în Transporturi; 
- Planului de învăţământ; 
- Calendarului procesului de studii; 
- Orarului semestrial al lecţiilor. 
Procedurile interne de asigurarea 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;  
- registrele de evidență a convorbirilor desfășurate cu profesorii și elevii; 
- agendele 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 
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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 îmbunăţirea 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 îmbunățățire continuă a calitîții 
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 IP CET; 
• Discuții cu cadrele didactice;  
• Discuții cu elevii; 
• Discuții cu angajatorii. 

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 a 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 IP 
CET. 
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 stagierii 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  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 
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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 IP CET; 
• 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) întocmește baza electronică de date 
a absolvenţilor, care facilitează colectarea datelor despre traseul profesional al absolvenţilor. 
La secția Diagnosticarea auto se duce evidenţa angajării şi evoluția profesională a 
absolvenţilor programului de formare profesională. Această evidenţă se realizează prin 
realizarea, la începutul fiecărui an școlar, a unor sondaje efectuate de 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  

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 IP CET; 
• 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. IP CET dispune de baze de date electronice, iar catedrele de registre de evidenţă a 
angajării și evoluției profesionale a absolvenţilor. În cadrul IP CET 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 
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comunicării se păstrează la directorul adjunct pentru instruirea practică și producere. IP CET 
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; 

• Ordin nr. 1925 din 04 09 2018, Ministerul Educației Culturii și Cercetării; 
• Interviul cu managerii instituției; 
• Interviul cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Dispoziţiile şi recomandările Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării parvin în instituţie prin 
intermediul poştei obişnuite sau în format electronic. Acestea sunt preluate de către 
secretariatul instituţiei, înregistrate în Registrul corespondenţei de intrare şi transmise pentru 
examinare şi decizie directorului. Ordinile, dispoziţiile, deciziile şi recomandările MECC sunt 
comunicate şi cunoscute de angajaţii instituţiei şi, după caz, elevilor, imediat după aprobarea 
acestora. Difuzarea lor are loc prin transmiterea în formă tipărită şi în formă electronică. Toate 
actele sunt aduse la cunoştinţă fiecărui executant prin contrasemnare. 
Instituţia întreprinde 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 constantă a politicilor educaționale, mediului social, 
mediului tehnologic care datorită intensificării implementărilor tehnologice moderne la 
automobile creează dificultăţi în desfăşurarea procesului de instruire, fiind necesare aparataje 
și dispozitive moderne, iar confruntarea cu problemele financiare, frecvent 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 monitorizate, discutate 
şi documentate la şedinţele Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie şi Consiliului 
metodico-ştiinţific. 
Despre luarea în calcul a dispozițiilor şi recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării/ministerelor de resort cu privire la programul de formare profesională, denotă 
activitățile care în permanență se planifică și se realizează în plan educațional în instituție.. 
Este făcută analiza SWOT a procesului didactic, resurselor umane, resurselor materiale şi 
financiare, procesului educativ etc. În baza acestor analize, au fost identificate problemele și 
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 

Ponderea 
(puncte) 

 
2,0 

Punctajul 
acordat 

 
2,0 
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monitorizează dispoziţiile şi recomandările Ministerului Educaţiei, 
Culturii și Cercetării și ale ministerelor de resort. 

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 AS, nr. 0112, Colegiul Ministerului, Tineretului şi Sportului nr. 
6.7.1. din 27 aprilie 2006; 

• Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, SC 71/16 din 15 08 2016; 
• Planul activităţii educaţionale pentru anul de studii 2018-2019, aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral din 26.09. 2018, proces-verbal nr. 1; 
• Interviul cu managerii instituției, cu cadrele didactice, cu elevii, absolvenții, angajatorii. 

Constatări 
făcute în timpul 
vizitei de 
evaluare externă 

Evaluarea externă a fost efectuată de Comisia de evaluare academică periodică şi acreditare a 
specializării de atunci 2051.02 Diagnosticarea computerizată și omologarea transportului auto, 
actualmente program de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului 
auto și acreditată prin decizia Colegiului Ministerului, Tineretului şi Sportului nr. 6.7.1. din 27 
aprilie 2006. 
Pe lângă constatări comisia a avut și unele observații și recomandări. Astfel, urmare a ultimei 
evaluări a fost luată decizia de elaborare a standardului ocupaţional și de descriere a calificării 
de Tehnician diagnosticare auto. În elaborarea criteriilor de determinare a calificării s-au luat în 
calcul propunerile specialiștilor din domeniu. În comun cu specialiștii fiind luată și decizia de 
validare a calificării de Tehnician diagnosticare auto.  
Pentru ridicarea nivelului educațional s-a implementat sistemul de asigurare a calităţii. În 
scopul îmbunătățirii și dezvoltării programului de formare profesională ulterior s-au întreprins 
un șir măsuri în privința revizuirii conținutului disciplinei Diagnosticarea tehnică a transportului 
auto și completării acesteia cu echipamente și utilaje tehnologice moderne de diagnosticare. S-
a majorat ponderea aplicațiilor practice în activitățile didactice. 
Luând în calcul observațiile și recomandările Comisiei de evaluare academică periodică şi 
acreditare, instituția a reușit în mare măsură realizarea recomandărilor, în privința dezvoltării 
programului de formare profesională dar, pentru pregătirea profesională la nivel înalt a 
specialiștilor, este necesară dotarea continuă a procesului educațional cu aparataj de 
diagnosticare modern. 

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  

Recomandări  

Arii de 
îmbunătățire 
obligatorii 
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Concluzii generale 

Standard de acreditare 1. 
Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi (IP CET) 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 continuă 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto este proiectat şi 
aprobat în conformitate cu cerințele cadrului normativ. Misiunea, obiectivele şi finalităţile programului de formare 
profesională sunt racordate la strategiile naționale, realitățile şi tendințele din domeniu. Planul de învăţământ 
corespunde cu cerinţele Normelor metodologice, este aprobat de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, 
curricula pe discipline corespunde cu prevederile metodologice ale teoriei curriculare şi duc la formarea 
competențelor scontate. Programul de formare profesională reflectă în totalitate necesităţile pieţei muncii şi 
tendințele din domeniu. 
 
Standard de acreditare 3.  
Programul de formare profesională continuă 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto respectă în 
totalitate cerinţele regulamentare privind organizarea şi desfășurarea procesului didactic. Metodele de predare - 
învăţare utilizate sunt centrate pe elev făcând lecțiile interesante și sprijină elevii în înțelegerea conținuturilor pe 
care trebuie să fie capabili să le aplice în viața reală. Instrumentele TIC se utilizează în mare măsură în procesul 
de predare – învăţare - evaluare în cadrul programului de formare profesională. Procesul şi formele de evaluare 
a rezultatelor învăţării se realizează în strictă conformitate cu actele normative în vigoare şi este transparent. 
Rezultatele evaluărilor sunt documentate în conformitate cu actele normative în vigoare și în permanență se 
discută la ședințe, se vine cu propuneri de îmbunătățire pentru ca ulterior să fie implementate. 
 
Standard de acreditare 4. 
Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar. Criteriile și procedurile de admitere la programul de 
formare profesională sunt transparente și pot fi regăsite pe site-ul instituției. La studii au accesul 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 IP CET are încheiate convenții și acorduri de parteneriat cu instituții de profil din 
străinătate.  
 
Standard de acreditare 5. 
Programul de formare profesională nominalizat este asigurat cu cadre didactice, cu statut titular cu norma de 
bază, în proporții de 90,0%. 81,2% din statele de funcţii ale cadrelor didactice la programul de formare 
profesională sunt acoperite de personal titular cu norma de bază, 12,9% prin cumul intern și 5,9% prin cumul 
extern. Vârsta personalului didactic: 28 persoane de vârsta până la 35 ani, 22 – între 35 -67 ani, iar 6 - peste 63 
ani.  
 
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). 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. 
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. 
 
Standard de acreditare 7. 
Gestionarea informației este realizată de către Secția didactico-administrativă. Secţia dispune de un sistem 
funcțional de gestionare a informaţiei. Procedurile de comunicare externă sunt monitorizate de secretarul secţiei 
de studii a instituţiei. Ordinele, dispoziţiile şi recomandările administraţiei (director, directori adjuncţi, şefi de 
secţii) şi organelor de conducere ale instituţiei 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, precum și prin telefon (intern, urban/interurban), cât si cele de comunicare electronică (web, 
e-mail, reţele de socializare). 
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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 (www.cetauto.md), Facebook, e-mail, telefon, fax, aviziere, 
panouri informative. 
 
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 diagnosticării transportului 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 

Punte tari 

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

- Direcțiile de perspectivă sunt stabilite în Planul de dezvoltare al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 
Transporturi 2015-2020, aprobat, cu stipularea prevederilor de dezvoltare și modernizare, având drept scop 
pregătirea specialiștilor de calitate; 

- Elevii au acces prealabil la informația ce ține de cursurile predate prin studierea manualelor de specialitate, 
materialului interactiv oferit de profesor etc.; 

- Tendințele din domeniu sunt luate în considerație la proiectarea programului de formare profesională; 
- În faza de proiectare se consultă cu specialiștii din domeniu pentru întocmirea unui program care respectă sau 

va corespunde necesităților pieței muncii și dezvoltării cerințelor tehnice de domeniu; 
- Efectuarea chestionării elevilor privind satisfacția şi așteptările acestora, în calitatea lor de beneficiari ai 

serviciilor educaționale prestate de IP CET; 
- Rezultatele acestor chestionări sunt analizate, discutate la şedinţele Consiliului de administraţie şi diseminate la 

catedre, cadrelor didactice, pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare; 
- Aplicarea metodelor interactive şi a demersului de pregătire profesională centrat pe elev de către majoritatea 

cadrelor didactice; 
- Colaborarea fructuoasă între agenții economici de profil și IP CET și implicarea acestora în procesul de evaluare 

a stagiilor de practică motivând prin aceasta obținerea specialiștilor de o calificare superioară; 
- Instituția de învățământ IP CET asigură în totalitate repartizarea elevilor la stagiile de practică prin acordurile de 

colaborare și contractele încheiate cu agenții economici de ramură; 
- IP CET întreprinde măsuri în vederea excluderii fraudării academice; 
- IP CET dispune de proceduri interne de asigurare a calității privind monitorizarea și evaluarea stagiilor de 

practică; 
- Instituția avantajează și creează condiții de acces la programul de formare profesională a persoanelor cu cerințe 

educațional speciale; 
- IP CET deține numeroase convenții și acorduri de parteneriat cu instituții din republică și de peste hotare; 
- Număr mare de profesori titulari, cu pregătire bună, cu preocupări de perfecţionare şi formare continuă, având 

vârsta medie de 30-45 ani; 
- Calificarea profesională a cadrelor didactice, conform datelor prezentate, este de nivel înalt; 
- Participarea unui număr sporit de cadre didactice la cursuri de formare, mai ales a celor care nu au fost implicaţi 

într-o formă de perfecţionare în ultimii ani; 
- 6 ateliere şi laboratoare specializate dotate cu utilaje şi aparataj necesar;  
- 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; 

- Trei cămine cu capacitatea de circa 660 de locuri, dotate cu tot necesarul pentru trai: odăi bine amenajate, spaţii 
sanitaro-igienice reparate, săli pentru odihnă, duşuri, săli sportive. Două terenuri de sport amenajate pentru 
desfăşurarea orelor de educaţie fizică în perioada caldă a anului şcolar. 

Recomandări 
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− Dotarea în ansamblu a spațiilor educaționale cu mijloace TIC și soluționarea problemelor ce țin de 
implementarea platformei de instruire în format electronic (e-Learning); 

− 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); 

− Ridicarea numărului cadrelor didactice titulare, implicate în procesul didactic, cu grad didactic superior; 

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

− Înnoirea și conformarea continuă a laboratoarelor specializate, cu utilaje şi aparataj modern; 

− 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 
IP CET pentru gestionarea eficientă a datelor; 

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

 

În procesul de evaluare a programului de formare profesională 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului 
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 71620 
Diagnosticarea tehnică a transportului 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  _________________ 

 


