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Acte normative

▰ Hotărârea de Guvern nr. 386/2020

▰ Strategia Educaţia 2020

▰ Comunicatul de la Bucureşti (2012)

▰ Comunicatul de la Erevan (2015)

▰ Comunicatul de la Paris (2018)

▰ Comunicatul de la Roma (2020)
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Strategie

▰ Strategia reprezintă un document de politici
care conţine direcţia orientativă de activităţi
pentru un termen mediu (3-5 ani) sau lung (6-15
ani), având drept scop identificarea modalităţii şi
mecanismului de organizare a realizării
obiectivelor pe problematica abordată.
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Strategie-structură

Strategia are următoarea structură:

▰ 1) introducere (indicarea importanței și deciziilor care au dus la elaborarea
strategiei, relevanței în corespundere cu Strategia de dezvoltare instituțională,
Programul de activitate al ministerului/Guvernului și angajamentele internaționale
asumate de către Guvern, perioada propusă pentru implementare, părțile
implicate în elaborarea strategiei);

▰ 2) analiza situației (descrierea problemelor în domeniul de asigurării calității și a
cauzelor acestora, inclusiv descrierea posibilelor consecințe și riscuri în cazul
neintervenției în soluționarea problemelor și a impactului acestora asupra
principalelor grupuri vulnerabile afectate, cu utilizarea dovezilor cantitative și
calitative);

▰ 3) obiective (descrierea rezultatelor preconizate în domeniul de activitate);

▰ 4) direcții prioritare (descrierea activităților planificate pentru a atinge fiecare
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Startegie-structură ( continuare)
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5) impact (descrierea impactului pe termen lung – schimbările anticipate în mediul
economic, social, ecologic și administrativ în urma implementării strategiei) sau a 
instituției;
6) indicatori de monitorizare și evaluare (descrierea indicatorilor de monitorizare a 
activităților preconizate, prin intermediul cărora este măsurat gradul de implementare
a strategiei, precum și a indicatorilor de evaluare, prin intermediul cărora este stabilit
nivelul de realizare a obiectivelor);
7) riscuri de implementare (descrierea riscurilor anticipate și a măsurilor de 
diminuare sau înlăturare a acestora);
8) autorități/instituții responsabile (indicarea subdiviziunilor 
instituționale/facultăți/departamente/beneficiari care contribuie la implementarea
strategiei, precum și a altor părți implicate);
9) proceduri de raportare (descrierea metodelor de monitorizare și evaluare, 
indicarea subdiviziunilor instituționale responsabile de raportare și a periodicității de 



Termene de realizare

▰ Development, adoption of institutional QA strategies:  

▰ -Template/example: 28th January 2022 (provided by P1-
USM)

▰ - Draft version: 25th March 2022

▰ - Final draft version: 15th May 2021

▰ - Institutional discussion: till  15 th June 2022
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Recomandări Universitatea din Salamanca
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Key points/actions:
•Quality evaluation of official university degrees (undergraduates, postgraduates and PhD degrees)
•Quality evaluation of institutions and centres
•Quality evaluation of teaching activities
•Quality evaluation of research activities (participation in projects, peer-review publications, etc.)

To assess all the above, the University of Salamanca has the following:
•The Quality Observatory Unit, with hundreds of indicators, KPIs, and rankings. https://indicadores.usal.es/portal/
•The system of Surveys, Suggestions and Complaints

All the information can be found in the Quality Assurance Unit of the Universidad of Salamanca: https://calidad.usal.es/

https://indicadores.usal.es/portal/
https://calidad.usal.es/


Surse

▰ chrome-
extension://gphandlahdpffmccakm
bngmbjnjiiahp/https://mecc.gov.m
d/sites/default/files/anexa_foaia_d
e_parcurs_ord.997.pdf

▰ hrome-
extension://gphandlahdpffmccakm
bngmbjnjiiahp/https://www.spiruh
aret.ro/data/strategii/strategia_pri
vind_asigurarea_calitatii_2021-
2027.pdf

▰ chrome-
extension://gphandlahdpffmccakmbn
gmbjnjiiahp/https://anacec.md/files/
SEQA-
ESG%20plan%20national%20de%20 
actiuni_RM_Final_ro.pdf

▰ Plan național de acțiuni privind asigurarea
calității învățământului superior din 
Republica Moldova pentru perioada 2021-
2023



Model de plan
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Nr. 

crt. Acțiuni

Indicatori 

de monitorizare

Termen

de 

realizare

Responsabili Documente de referință

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ național în domeniul învățământului superior

Riscuri: (riscurile interne și riscurile externe aferente realizării obiectivului)

1) Cauza pandemiei Covid-19.

2) Dezbateri  pe proiectele de acte normative

1.1. Perfecționarea procesului de organizare a

admiterii în ciclul I – studii superioare de licență

pentru anul universitar 2022 – 2023

Regulament aprobat Mai Departament de

calitate


