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1. Misiunea instituţiei este in corespundere cu cadrul legal şi este orientată spre integrarea instituţiei 
în spaţiul educational unic european şi satisfacerea necesităţilor pieţei muncii. 
2. Sistemul instituţional asigură cadrul formal şi formativ de realizare a misiunii. 
 
I. Strategia instituţiei de învăţământ 
1. Programul strategic de dezvoltare al instituţiei de invăţământ este orientat spre realizarea politicilor 
educaţionale ale statului şi ale necesităţilor pieţei muncii. 
2. Obiectivele strategice sunt clare şi stabilesc conexiunea dintre diverse oportunităţi (deschiderea 
către piaţa muncii, potenţialul uman, resursele materiale si financiare, etc.). 
3. Obiectivele strategice sunt coerente cu mijloacele şi condiţiile de realizare ale acestora. 
 
II.  Identitatea Centrului de excelenţă în Transporturi 
1. Identitatea juridică a instituţiei  permite  realizarea misiunii şi strategiei dezvoltării instituţionale. 
2. Amplasarea permite CET sa-şi manifeste identitatea. 
3.  Politica educaţională a CET se manifestă în posibilitatea de asociere şi colaborare în cadrul 
sistemului naţional, european al învăţământului profesional tehnic. 
 
III. Organizarea şi gestiunea instituţiei 
1. Eficacitatea și eficiența structurii interne  a  instituției . 
2. Organizarea funcţională asigură realizarea misiunii, obiectivelor strategice şi este transparentă. 
3. Structurile manageriale garantează reprezentanţa formaţiunilor instituţiei în componenţa 

organelor de conducere. 
4. Echipa managerială are o viziune strategică clară şi deţine mecanisme eficiente de gestionare. 
5. Sistemul managerial al instituţiei deţine modalităţi eficiente de transmitere a informaţiei şi de 

recepţionare a feedback-ului. 
6. Relații internaționale cu alte instituții VET. 
7. Managementul financiar şi eficienţa acestuia pentru procesul de formare profesională. 
8. Responsabilitatea publică a instituției (audit intern). 
 
IV.  Potenţialul uman al instituţiei 
1. Instituţia de invăţământ are o strategie de dezvoltare a potenţialului uman. 
2. Claritatea și relevanța rolurilor și responsabilităților personalului (existenţa şi calitatea fişelor de 
post). 
3. Planul strategic de dezvoltare instituţională vizează formarea continuă a cadrelor didactice. 
4. Modalităţile de formare continuă sunt diverse şi satisfac nevoia de formare a diferitor categorii de 
colaboratori. 
5. Managementul resurselor umane creează condiţii de integrare profesională de succes. 
6. Condiţiile managementului instituţional asigură mobilitatea academică a cadrelor didactice. 
 
 



V. Planificarea, realizarea şi rezultatele  Programului de studii 
1. Cadrul normativ. 
2.  Programul de studii este autorizat şi funcţionează conform actelor normative in vigoare. 
3. Programul de studii corespunde Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţământul profesional. 
4. Obiectivele Programului de studii sunt în corespundere cu Strategia de dezvoltare instituţională şi 
se actualizează sistematic. 
5 Misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă cerinţele / necesităţile părţilor interesate / 
beneficiarilor (elevi, absolvenţi, părinţi, angajatori). 
6. Conţinutul Programului de studii este orientat spre formare de competenţe. 
7. Conţinutul Programului (curriculum-ul) asigură obţinerea rezultatelor planificate. 
8. Planul de invăţământ corespunde Planului – cadru pentru învăţământul profesional tehnic. 
9. Modularea disciplinelor în planul de invăţământ este realizată conform principiilor de selectare a 
conţinuturilor. 
10. Curriculum-ul pe discipline/module corespunde misiunii, obiectivelor Cadrului Naţional al 
Calificărilor şi asigură realizarea competenţelor planificate. 
11. Structura curriculum-ului corespunde prevederilor metodologice ale teoriei curriculare. 
12. Proiectarea taxonomică şi desfăşurarea în timp a obiectivelor este orientată spre formarea 
interconexă a cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor. 
13. Conţinuturile au un caracter ştiinţific şi prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele 
reflectate. 
14. Strategiile didactice sunt orientate spre invăţarea activă a elevului. 
15.  Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular adecvat atingerii competenţelor 
planificate (generice şi specifice). 
16.Suportul curricular este accesibil elevilor (ca număr, ca mod de utilizare). 
 
VI. Managementul procesului de invăţământ 
1 Programul de studii se realizează in conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învățământ în instituțiile de învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţioar în baza Sistemului de Credite de Studii 
Transferabile(ECVET). 
2. Secţia/ catedra de specialitate activează in baza planurilor strategice şi operaţionale. 
3. Orarul studiilor reflectă prevederile planului de invăţământ şi cerinţele impuse normării timpului 
de învăţăre pe semestre, săptămană, zi. 
4. Orarul studiilor prevede timp suficient pentru activităţile individuale ale elevilor. 
5. Orarul include cursurile opţionale, la libera alegere, orientate spre altă specialitate, prevăzute in 
planul de invăţământ. 
6. Schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de practică. 
7. Orarul examenelor semestriale, examenelor de absolvire corespunde documentelor normative. 
 
VII.  Procesul de predare -invăţare -evaluare 
1. Procesul de predare - învăţare-evaluare se realizează in baza curriculum-ului disciplinar/modular, 

proiectării didactice respective. 
2. Formele de organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile de contact direct dintre 
profesor şi elevi şi lucrul individual. 
3. In cadrul procesului de invăţământ se aplică strategii didactice eficiente (moderne, interactive, 
activităţi in echipă,etc.) 
4. Strategiile didactice aplicate sunt adecvate atingerii competenţelor stabilite de Cadrul Naţional al 
Calificărilor la specialitatea  respectivă. 
5. Se aplică eficient diverse forme de organizare a procesului de predare-invăţare: cursuri şi seminare 
integrative, problematizate, training-uri, etc. 
6. Rolul activităţilor extracurriculare în formare profesională a elevilor. 
 
 



VIII.  Stagii de practică 
1. Obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică sunt in concordanţă cu obiectivele Programului şi 
asigură formarea competenţelor praxiologice (practice). 
2. Instituţia de invăţământ deţine o reţea de baze pentru stagiile de practică, care îi permite să 
realizeze obiectivele Programului de studii 
3. Instituţia de invăţământ stabileşte relaţii de colaborare cu instituţiile-baze de practică prin diverse 
modalităţi. 
4. Monitorizarea stagiilor de practică este parte integrantă a procesului de orientare profesională şi de 
identificare a locurilor pentru angajarea în campul muncii. 
5. Activităţile, durata şi locul stagiilor sunt adecvate formării competenţelor planificate. 
6.  Stagiile de practică au suport curricular. 
7. Monitorizarea stagiilor de practică corespunde cerinţelor  actelor normative (prezenţa ordinelor de 
repartizare, prezenţa îndreptărilor la locul de practică, etc.). 
8. Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în întreprinderea-baza de practică  se 
realizează conform programului stagiului de practică şi criteriilor prestabilite. 
 
IX.  Evaluarea rezultatelor academice 
1. Planificarea și programarea evaluărilor. 
2. Evaluarea rezultatelor academice se realizează în conformitate cu cerinţele existente, privind: 
tipurile de evaluare (iniţială, formativă, finală); formele şi modalităţile de evaluare 
(in scris, oral, examen, teză); instrumente de evaluare (metode şi tehnici de evaluare); testele şi 
activităţile de evaluare; modalităţile de realizare a feed-back-ului. 
 
3.  Metodologia evaluării este în concordanţă cu misiunea şi obiectivele Programului (evaluarea 
competenţelor şi nu doar a cunoştinţelor ). 
4. Metodologia de evaluare aplicată  asigură interconexiunea dintre obiectivele curriculare şi 
rezultatele invăţării. 
5. Testele aplicate sunt elaborate corect şi întrunesc caracteristicile inerente unui instrument de 
evaluare. 
6. Metodologia evaluării deţine mecanisme de realizare eficientă şi continuă a feed-back-ului. 
7. Rezultatele evaluării finale reflectă realizarea obiectivelor Programului. 
8.  Evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter sistematic  care  propune  măsuri de ameliorare a 
Programului de studii. 
 
X.  Conferirea calificărilor, eliberarea suplimentului la diplomă 
1. Conferirea calificărilor  corespunde Nomenclatorului domeniilor de formare profesională  şi 
Clasificatorului ocupaţiilor din R. Moldova. 
2.  Suplimentul la diplomă reflectă Programul de studii parcurs de elev. 
 
XI. Resurse umane 
1. Angajarea cadrelor didactice corespunde cadrului normativ. 
2. Personalul didactic este angajat conform statelor de funcţii. 
3. Rata cadrelor didactice cu norma de bază în instituţia de învăţământ corespunde prevederilor 
regulamentare. 
4. Cadrele didactice deţin grade didactice. 
5. Calificarea profesională a cadrelor didactice corespunde cerinţelor domeniului de formare 
profesională iniţială în care sunt implicate. 
6.  Calificarea personalului didactic auxiliar  şi nondidactc asigură realizarea optimală a 
Programului de studii. 
7. Acoperirea cu personal auxiliar-didactic şi nondidactic este conformă statelor de funcţii. 
8.  Instituţia de invăţământ are un program de susţinere a cadrelor in domeniul problemelor sociale. 
 
 
 



XII. Elevii 
1. Catedra, secţia de studii realizează activităţi de formare a imaginii specialităţii in societate. 
2. Catedra / secţia / instituţia realizează activităţi de orientare profesională spre specialităţile  
instituţiei. 
3. Recrutarea elevilor  se face prin proceduri stipulate in Regulamentul de admitere, conform 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi planurilor de admitere aprobat. 
4. Instituţia, prin nivelul concursului la admitere, popularizează specialităţile CET. 
5. La constituirea formaţiunilor de studii se ţine cont de prevederile regulamentare privind  numărul 
de elevi în grupă; 
6. Sunt asigurate servicii de sprijin pentru elevi. 

7. Asigurareasiguranțeișisecuritățiivieţiielevilor. 

8.  Se asigură dreptul elevilor la mobilitate internă şi externă. 
 
XIII. Monitorizarea activităţii de învăţare 
1. Frecvenţa elevilor corespunde cerinţelor regulamentare aprobate la nivel de sistem de invăţămant 
şi regulamentele de activitate internă. 
2. Promovarea elevilor se efectuează în baza creditelor transferabile acumulate la disciplinele  de  
formare profesională şi în baza mediilor anuale la disciplinele  ciclului liceal. 
3. Mobilitatea academică intra şi interinstituţională se validează în baza creditelor de studii 
transferabile.  
4. Instituţia/secţia dispune de documentaţia normativă şi structuri de organizare a mobilităţii 
academice. 
5.  Rata absolvenţilor în raport cu numărul elevilor înscrişi in anul I de studii. 
6. Gradul de promovare a elevilor pe parcursul perioadei de studii. 
 
XIV  Angajarea in campul muncii  
1. Secţia dispune de un mecanism de evidenţă a angajării absolvenţilor în campul muncii şi 

monitorizare a evoluţiei carierei elevilor. 
2. Centrul de Informare şi Ghidare în carieră monitorizează  procesul de ghidare în carieră a 

absolvenţilor.  
3. Competitivitatea absolvenţilor Programului de studii pe piaţa muncii. 

 
XV. Activitatea ştiinţifico-metodică  
1.  Profesorii  şi elevii  participă la foruri, conferinţe  ştiinţifice naţionale şi internationale. 
2.  Rezultatele cercetărilor ştiinţifico-metodice  sunt diseminate  în cadrul catedrelor/ prin  
publicare în presă. 
3. Instituţia de invăţământ /catedra organizează conferinţe ştiinţifice tematice. 
4.  Instituţia de invăţământ/ catedra practică forme tradiţionale de implicare a elevilor în activităţi 

ştiinţifice (conferinţe ştiinţifice ale elevilor, elaborare de proiecte de an şi de absolvire cu elemente 
de cercetare, etc.). 
 

XVI. Infrastructura şi  nivelul de asigurare a procesului educaţional 
1. Suprafaţa utilizată în procesul  educational. 
2. Spaţiile utilizate corespund cerinţelor Programului de studii. 
3.Suprafaţa utilizată corespunde cerinţelor regulamentare. 
4. Sălile de curs sunt dotate cu mijloace tehnice de instruire (multimedia, proiector, etc.). 
5. Laboratoarele sunt dotate cu echipament tehnic modern, mijloace tehnice care facilitează 
activitatea educaţională în sală. 
6.  Procesul de studii este dotat cu calculatoare. 



7. Mijloacele IT  sunt utilizate în predarea cursurilor şi simularea situaţiilor de învăţare în cadrul 
lucrărilor de laborator/lecţiilor practice etc. 
8. Instituţia de invăţământ deţine baze de realizare a stagiilor de practică (ateliere, laboratoare, etc.) 
adecvate. 
8. Utilajele, echipamentele, tehnologiile bazelor interne de practică sunt adecvate realizării 
obiectivelor Programului şi permit asigurarea efectivă a stagiilor. 
 
XVII.  Asigurarea socială a elevilor 
1.Instituţia dispune de cămine proprii. Starea căminelor corespunde normelor tehnice şi igienico - 
sanitare stabilite. 
2. Gradul de asigurare a elevilor  cu cămin. 
3. Serviciile medicale. 
4. Asigurarea cu burse de studii/sociale/de merit. 
5. Accesul elevilor  la informaţie. 
6. Biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte specializate in domeniul Programului accesibile 
elevilor. 
7.  Calitatea fondului de carte în suportul Programului. 
8.  Instituţia de invăţământ asigură accesul elevilor  la informaţie prin reţeaua INTERNET.  
 
XVIII. Managementul calităţii şi imbunătăţirea continuă 
1. Catedra/secţia are o politică de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii. 
2. Realizarea îmbunătăţirii continue. 
3. Transparenţa informaţiilor de interes public. 
4. Evaluarea personalului didactic şi a cursurilor de către elevi.  
5. Evaluarea Programului de studii de către absolvenţi şi angajatori. 
6. Chestionare de autoevaluare. 
7. Analiza şi tratarea neconformităţilor depistate. 
8. Deschidere către client. 
9. Participarea clienţilor principali  în procesul de studii. Relaţiile cu beneficiarii sunt structurate şi în 
continuă dezvoltare. 
10. Implicarea clienţilor în managementul calităţii. 
11.  Asigurarea externă a calităţii. 
12. Monitorizarea  executării dispoziţiilor şi recomandărilor ME şi a organelor de conducere ale 
instituţiei. 
13. Evaluări externe (ANACIP, alte  evaluări externe)şi rezultatele acestora. 
14. Alte evaluări şi certificări externe. 
 
 


