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O B IE C T IV E  ALE C A L IT Ă Ţ II  (OBC) ÎN ASEM 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Obiectiv strategic 
din politica în 

domeniul calităţii

Obiectiv 
de proces Indicator măsurabil Măsuri de realizare Resurse

Termen şi 
viza de 

realizare
Rezultate Responsabil de proces

îm bunătăţirea 
continuă a 

calităţii 
serviciilor 

educaţionale şi 
adecvarea 
acestora la 

exigentele pieţei 
forfei de muncă 

pentru a menţine 
un nivel înalt de 

satisfacţie a 
clienţilor, 

angajaţilor şi 
tu turor părţilor 

interesate

Actualizarea 
chestionarelor 

privind 
evaluarea 

nivelului de 
satisfacţie

Actualizarea min. 2 tipuri 
de chestionare

Elaborarea chestionarelor 
privind evaluarea nivelului 
de satisfacţie

RF: în limitele
bugetului
aprobat
RU: personalul 
academic şi 
managerial

Octombrie
2021

Secţia SDCMC 
CQ

CAQF/CAQM/CAQD
CQD

Evaluarea 
nivelului de 
satisfacţie a 

studenţilor pe 
programe de 

studii

Evaluarea min. 80% nivel 
de satisfacţie

o Difuzarea chestionarelor 
o Analiza rezultatelor 

chestionării, 
o Elaborarea propunerilor 

de îmbunătăţire a 
nivelului de satisfacţie.

RF: în limitele 
bygetului 
aprobat 
RU: decanii, 
şefii de 
departamente, 
cadrele 
didactice

Noiembrie,
Decembrie

2021

Secţia SDCMC 
Decanii 

Şefii de departamente 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate 
Responsabilii de calitate

Asigurarea 
calităţii 

procesului de 
învăţământ

• Acreditarea tuturor (100%) 
programelor educaţionale 
(ciclul I, licenţă) înaintate 
pentru acreditare 

> Acreditarea tuturor (100%) 
programelor educaţionale 
{ciclul II, master) înaintate 
pentru acreditare

Iniţierea şi desfăşurarea 
procesului de acreditare în 
conformitate cu 
prevederile Metodologiei 
de evaluare externă a 
calităţii in vederea 
autorizării de funcţionare 
provizorie şi acreditării 
programelor de studii şi a 
instituţiilor de 'învăţământ 
profesional tehnic, 
superior şi de formare 
continuă din Republica 
Moldova.

RF: în limitele
bugetului
aprobat

RU: decanii,
personalul
ŞMEEB,
şefii de
departamente,
cadrele
didactice

Pe
parcursul

anului

Prim-prorector 
SSDCMC 
Decanii 
ŞMEEB 

Şefii de departamente 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate

Implementarea Planurilor 
de acţiuni pentru 
eliminarea
neconformităţilor şi 
realizării recomandărilor 
parvenite în rezultatul 
evaluării externe a calităţii

o Ajustarea activităţilor 
educaţionale la 
prevederile standardelor 
Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în 
Educaţie şi Cercetare 
(ANACEC).

RF: în limitele
bugetului
aprobat
RU: decanii,
personalul
ŞMEEB,
şefii de
departamente,
cadrele
didactice

Pe
parcursul

anului

Prim-prorector 
SSDCMC 

Decanii 
ŞMEEB 

Şefii de departamente 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate
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Aplicarea strategiilor 
modeme de predare în 
procesul educaţional la 
minimum
65% din numărul de cursuri 
academice

o Implementarea strategiei 
LLL (lifelong learning) 
în procesul didactic din 
ASEM.

RF:
în limitele
bugetului
aprobat
RU:
decanii,
personalul
ŞMEEB,
şefii de
departamente,
cadrele
didactice

Pe
parcursul

anului

Prim-prorector 
Prorector cu activitatea de 

cercetare 
SSDCMC 

Decanii 
Şefii de departamente 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate 
Centrul Ştiinţă,

A. Prisâcaru, Direcţia 
„Tehnologii 

Informaţionale şi 
Mijloace Tehnice de 

Instruire”
A. Cheradi, Biblioteca 

ASEM 
Serviciul Relaţii Externe 

Şcoala FC

> Aprovizionarea cu tehnică 
de calcul pentru 
organizarea învăţământului 
online.

> Aplicarea TIC în procesul 
educaţional la minimum

> 65% din numărul de cursuri 
academice.

> Dezvoltarea bibliotecii 
digitale prin suplinirea cu 
fonduri noi de carte 
(min.10%).

o Dotarea sălilor cu tehnică 
de calcul şi echipament 
informaţională, 

o Ajustarea parametrilor şi 
capacităţii platformei 
MOODLE la nevoile 
procesului educaţional 
online.

o Ajustarea parametrilor şi 
capacităţii WI-F1 la 
nevoile procesului 
educaţional online, 

o Promovarea cursurilor 
predate cu ajutorul TIC, 
preponderent platforma 
Moodle ASEM. 

o Utilizarea Internctului în 
procesul de predare- 
învăţare şi evaluare.

•Actualizarea a min. a 2 Fişe 
de evaluare a cursului 
(FEC)

•Actualizarea fişelor de 
autoevaluare 

•Asistarea la cel puţin o 
activitate didactică, 
prestată de profesor de la 
departament.

Actualizarea fişelor de 
evaluare a cursurilor. 
Monitorizarea activităţilor 
didactice.

RF: în limitele 
bugetului 
aprobat 
RU: decanii, 
şefii de 
departamente, 
cadrele 
didactice

septembrie

octombrie
2021

Prim-prorector
Şef SSDCMC 

Şefii de departamente 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate 
Serviciul RUDesfăşurarea activităţilor 

de concurs.

• A probarea de către 
Senatul ASEM a unor 
masuri cu referire la: 
Asigurarea melodică şi 
calitatea instruirii prin 
utilizarea tehnologiilor 
educafionale moderne de 
predare-invă/are- 
evaluare in cadrul ASEM.

• Actualizarea cadrului 
normativ privind

• Analiza -  diagnoză a 
situaţiei actuale privind 
asigurarea metodică ,,,

•  Actualizarea:
- Codul universitar al 

drepturilor şi 
obligaţiilor studentului 
ASEM

- Regulamentul de 
autogiuvernantă

RF: în limitele
bugetului
aprobat

RU: decanii, 
director 
ŞMEEB, 
director ŞD, 
şefii de 
departamente, 
cadrele 
didactice

Pe
parcursul

anului

L. Grigoroi, dr., conf. 
univ., decanul facultăţii 

Contabilitate

Al. Tighineanu, şef 
Serviciul Juridic şi de 

Secretariat
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A utoguvernarea 
studenţească în ASEM.

• Implicarea studenţilor în 
procesele de îmbunătăţire 
a calităţii procesului 
educaţional.

studenţească ASEM
- Regulamentul Senatului 

studenţesc
- Regulamentul 

Consiliului studenţesc 
a! facultăţii

• Elaborarea, examinarea şi 
aprobarea unor masuri de 
ameliorare.

• Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate.

4

Preşedintele Sindicatului 
Studenţesc 

Preşedintele Senatului 
Studenţesc 

Şef SSDCMC

Proiectarea şi 
realizarea 

activităţilor 
eilucaţionale în 
conformitate cu 
noile planuri de 

învăţământ

•  Ajustarea tuturor 
Curricula unităţilor de 
curs/module la cadrul 
legal în vigoare, prin 
prisma consolidării 
imaginii ASEM

•  Aprobarea de către 
Senatul ASEM a unor 
măsuri în contextul 
implementării cadrului 
curricular în ASEM la 
ciclul 1, licenţă, ciclul II, 
master

o Actualizarea Curricula 
pentru a asigura formarea 
competenţelor 
profesionale la studenţi, 

o Actualizarea Fişei unităţii 
de curs în baza Curricula

RE: în limitele
bugetului
aprobat

RU: decanii, 
director 
ŞMEEB, 
director ŞD, 
şefii de 
departamente, 
cadrele '  
didactice

Septembrie
2021

Pe parcursul 
anului

Prim-prorector 
Şef SSDCMC 

Decanii, 
Director ŞMEEB, 

Director ŞD,
Şefii de departamente, 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate

L. Cepraga, conf. univ., 
dr, şef SSDCMC

Compatibilizare 
a şi alinierea 
activităţilor 
ASEM la 
practicile 
academice din 
ţările Uniunii 
Europene şi alte 
state cu nivel 
înalt de 
dezvoltare

Internaţionalii 
area ofertei de 

servicii 
educaţionale

• Aprobarea de către 
Senatul ASEM a unor 
măsuri cu referire la:
- Cooperarea 

internaţională ca factor 
de creştere a vizibilităţii 
şi atractivităţii ASEM 
pentru studii şi 
cercetare.

- Alinierea activităţilor 
ASEM la practicile 
academice din ţările UE 
şi alte state cu nivel 
înalt de dezvoltare.

- Mobilitatea 
internaţională a 
studenţilor şi 
personalului ştiinţifico-

o încheierea de protocoale 
de colaborare.

o Promovarea mobilităţii 
academice.

o Analiza -  diagnoză a 
situaţiei actuale.

o Elaborarea, examinarea şi 
aprobarea unor masuri de 
ameliorare.

o Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate.

RE:
în limitele 
bugetului 
aprobat 
RU:
prorectori, 
Serviciul Relaţii 
Externe, 
decanii, şefii de 
departamente/se 
rvicii

Pe
parcursul

anului

Rector

C. Guţu, Prorector pentru 
cercetare şi parteneriate

O. Sărbu, dr., prorector 
pentru relaţii 

internaţionale şi proiecte 
europene 
Şcoala EC
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didactic din ASEM.
- Implementarea 

Strategiei de 
Internaţionalizare a 
ASEM.

- Elaborarea unor 
modalităţi/proceduri de 
extindere şi 
îmbunătăţire a 
relaţiilor ASEM cu 
absolvenţii instituţiei, în 
vederea promovării 
imagine i ASEM.

'

L. Condraţchi, Serviciul 
Ştiinţă

Centrul de Marketing, 
Parteneriate şi Carieră în 

ASEM

Promovarea 
educaţiei 

economice în 
sistemul 

educaţional 
din Republica 

Moldova

îndeplinirea planului de 
înmatriculare la studii în 
ASEM.

Aprobarea de către 
Senatul ASEM a unor 
masuri cu referire la: 
Promovarea ofertei 
educaţionale ASEM pentru 
Admiterea-2022.

o Participarea la 
organizarea Olimpiadei la 
Economie/ Informatică 

o Discutarea şi aprobarea 
planului de acţiuni 
privind promovarea 
ofertei educaţionale 
ASEM pentru Admiterea- 
2022.

o întreprinderea unor 
măsuri în vederea 
atragerii studenţilor 
străini.

o Organizarea cursurilor de 
LLL pentru cadrele 
didactice care predau 
discipline economice în 
învăţământul 
preuniversitar. 

o Analiza -  diagnoză a 
situaţiei actuale, 

o Elaborarea, examinarea şi 
aprobarea unor măsuri de 
ameliorare, 

o Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate.

KF:
în limitele
bugetului
aprobat

RU: 
decanii, 
şefii de 
departamente, 
cadrele
didactice, şefii 
de subdiviziuni

Pe
parcursul

anului

Rector 
Prorectori 

Centrul de Marketing, 
Parteneriate şi Carieră în 

ASEM 
Decani 

Şefi departamente
Şcoala de Formare 

Continuă

L. Pleşca, director CNC

Dezvoltarea 
continuă a

Implementarea 
strategiei de 
dezvoltare a 
personalului 

ASEM

• Participarea a cel puţin 20% 
din personal la activităţi de 
formare continuă. 
Organizarea formărilor în 
domeniul SMC pentru 
cadrele didactice din ASEM

o Aprobarea planului de 
acţiuni 2021 pentru 
Strategia de dezvoltare a 
personalului ASEM.

o Realizarea prevederilor

RF:
în limitele
bugetului
aprobat

RU:

Pe
parcursul

anului

Serviciul Resurse Umane 
Şcoala de Formare 

Continuă 
Secţia SDCMC 

Decanii
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competenţelor 
profesionale ale 

personalului 
didactic ;i de 
cercetare şi 

conştientizarea 
importanţei 
acestora în 
asigurarea 

calităţii 
serviciilor

Evaluarea 
periodică a 

calităţii 
activităţii 

personalului 
didactic şi 
auxiliar

(min. 10 persoane) 
Organizarea formărilor în 
domeniul С IM (Controlul 
Intern Managerial) pentru 
cadrele didactice din ASEM 
(min. 5 persoane). 
Organizarea formărilor în 
domeniul RU (min. 2 
persoane)

Evaluarea performanţelor 
tuturor cadrelor didactice 
universitare titulari ASEM.

Efectuarea chestionării în 
vederea evaluării gradului 
de satisfacţie a
beneficiarilor ASEM 
privind activitatea ştaif
ului auxiliar al 
decanatelor, 
departamentelor

procedurii PP 6.2 Resurse 
Umane;

o Formarea prin
intermediul:

- Cursurilor şi atelierelor 
de lucru;

- Stagiilor profesionale;
- Instruirii la locul de 

muncă.

o Implementarea 
prevederilor:
Regulamentului privind 
evaluarea
performanţelor cadrelor 
didactice universitare şi 
Regulamentului privind 
la normarea activităţii 
ştiinţifico-didactice in 
ASEM.. 

o  Difuzarea chestionarelor, 
o Analiza rezultatelor 

chestionării, 
o Analiza rezultatelor şi 

realizarea unor acţiuni de 
îmbunătăţire a activităţii.

decanii, 
şefii de 
departamente, 
cadrele
didactice, şefii 
de subdiviziuni

RF:
în limitele
bugetului
aprobat

RU:
şefii de 
departamente, 
Comisia de 
evaluare

Pe
parcursul

anului

Şefii de departamente

Prim-prorector 
Decanii 

Secţia SDCMC 
Şefii de departamente, 
Şefii de subdiviziuni 

Serviciul Resurse Umane

Evaluarea 
managementul 
ui academic de 
către personal

Efectuarea chestionării la 
20% din subdiviziunile 
ASEM.

o Difuzarea chestionarelor, 
o Analiza rezultatelor 

chestionării, 
o Analiza rezultatelor şi 

realizarea unor acţiuni de 
îmbunătăţire a activităţii.

RF: în limitele 
bugetului 
aprobat 
RU: decanii, 
şefii
departamente şi 
de subdiviziuni

Pe
parcursul

anului

Secţia SDCMC 
Decanii 
ŞMEEB 

Serviciul RU 
Comisiile de Calitate 

Comitetele de Calitate 
Responsabilii de calitate

îmbunătăţirea
activităţii
ştiinţifice

• Aprobarea de către 
Senatul ASEM a unor 
măsuri cu referire la: 
Organizarea şi
îmbunătăţirea calităţii 
activităţilor de cercetare in 
ASEM.
Studiile doctorale ca formă 
de organizare a 
cercetărilor ştiinţifice în 
ASEM.

■ Organizarea studiilor

o Analiza -  diagnoză a 
situaţiei actuale, 

o Elaborarea, examinarea şi 
aprobarea unor masuri de 
ameliorare, 

o Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate.

o Implementarea Strategiei 
de cercetare a ASEM 
conform planului.________

RF:
în limitele 

bugetului şi 
proiectelor 
naţionale

RU:
Serviciul
Ştiinţă,
Şcoala
Doctorală,
cadrele

Pe
parcursul

anului

C. Guţu, dr., conf. 
cercetător, prorector 
pentru cercetare şi 

parteneriate
Directori ai Şcolilor 

Doctorale
Şcoala FC

Şefii de departamente,
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doctorale în ASEM şi 
direcţii de îmbunătăţire a 
calităţii pregătirii cadrelor 
ştiinţifice de înaltă 
calificare.

• Seminarele Ştiinţifice de 
Profil şi rolul lor în 
asigurarea calităţii tezelor 
de doctorat elaborate şi 
susţinute în ASEM.

• Realizarea a 100% din 
cercetările şi activităţile 
ştiinţifice proiectate.

o Implicarea unui număr 
mai mare de persoane în 
procesul de cercetare şi 
publicarea de articole în 
reviste cu factor de 
impact, 

o Contractarea activităţilor 
de cercetare cu mediul de 
afaceri.

didactice

-

îmbunătăţirea 
funcţionării 

SM C conform 
cerinţelor ISO  
9001:2015 şi 

ANACEC

0 neconformităţi majore

o Realizarea Auditului 
Intern al Calităţii la toate 
subdiviziunile ASEM. 

o Modificarea şi redactarea 
procedurilor SMC. 

o Actualizarea 
Regulamentelor interne 
cu o vechime mai mare 
de 5 ani. 

o Organizarea activităţilor 
de informare a 
studenţilor, cadrelor 
didactice privind SMC 
din ASEM

RK:
în limitele 
bugetului 
aprobat 
RU:
auditorii interni,
şefii de
subdiviziuni,
Preşedintele
Sindicatului
Studenţesc,
ASEM '
Preşedintele
Senatului
Studenţesc,
ASEM

Pe
parcursul

anului

SSDCMC
CAQF
CAQM
CAQD
CQD

Responsabilii de calitate
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îmbunătăţirea 
continuă a 

tuturor 
proceselor 

desfăşurate în 
ASEM, 

considerând 
prioritare 

principalele ei 
dimensiuni: 
învăţământ, 

cercetare 
ştiinţifică şi 

inserţie socială

îmbunătăţirea 
proceselor şi 
rezultatelor 
activităţii 
ştiinţifico- 
didactice

• Realizarea (100%) a 
prevederilor planului 
strategic de dezvoltare 
strategică al ASEM pentru 
această perioadă

• Aprobarea de către 
Senatul ASEM a unor 
masuri cu referire la:

■Posibilităţi de îmbunătăţire 
a procesului de predare- 
învăţare a limbilor de 
circulaţie internaţională în 
ASEM.

■îmbunătăţirea 
curriculumului universitar la 
specialităţile din domeniul 
TI, ciclul I, licenţă şi 
formarea abilităţilor şi 
competenţelor studenţilor în 
domeniul IT  la toate 
specialităţile de la ciclul /, 
licenţă
■Organizarea şi corelarea 

stagiilor de practică cu 
procesul şi elaborare şi 
susţinere a tezelor de 
master

o Analiza -  diagnoză a 
situaţiei actuale, 

o Elaborarea, examinarea şi 
aprobarea unor masuri de 
ameliorare, 

o Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate.

o Organizarea activităţilor 
de implementare a 
măsurilor aprobate, 

o  Formarea abilităţilor şi 
competenţelor studenţilor 
ASEM în domeniul 
dreptului la toate 
specialităţile ciclului I, 
Licenţă

RF: în limitele 
bugetului aprobat

RU: Serviciul 
Ştiinţă, cadrele 
didactice

Pe
parcursul

anului

Rector 
Prorectori 
SSDCMC 

Decanii 
Şefii de subdiviziuni

D. Vaculovschi, conf. 
univ., dr, şef departament 
Resurse Umane, Afaceri 
Publice şi Comunicare

I. Pârţachi, conf. univ., dr, 
şef departament 

Econometrie şi Statistică 
economică

ELABORAT COORDONAT A P R O B A T  J
RESPONSABIL CEPRAGA Lucia

Şef SSDCMC
COTELNIC Ala

Prim-prorector
B E L O S T E C IN IC  G rigore

Rector A .S.E.M . V

DATA 24.08.2021 26.08.2021 Proces-verbal nr. 01 al şedinţei Senatului din 30.08.2021

SEMNĂTURA У /7


