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I. GENERALITĂȚI 

 

1. Scopul procedurii: asigură existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii, sprijină 

auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea 

deciziei; vizează modul în care se desfăşoară activitatea unității de învățământ prin permiterea obținerii 

de performanță și de a îmbunătăţi activitatea colegiului prin analiza SWOT.  

2. Această procedură va urmări următoarele obiective: 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ în scopul obţinerii unor rezultate 

superioare din partea elevilor; 

 Eficientizarea ofertei curriculare astfel încât Colegiul să devină o structură deschisă în 

permanenţă spre cerinţele angajatorilor şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-

economică regională; 

 Sprijinirea participării cadrelor didactice la programele de (auto) formare continuă; 

 Sondarea pieţei muncii, privind specialitățile şi specializările solicitate; 

 Identificarea măsurilor pentru menţinerea contingentului de elevi existent; 

 Consilierea părinţilor şi elevilor în reducerea și prevenirea absenteismului și abandonului 

școlar; 

 Îmbunătărţirea fondului de carte al bibliotecii şi crearea unor condiţii optime pentru 

folosirea eficientă a acestuia; 

 Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu agenţii economici, în scopul dezvoltării bazei 

didactice (pentru obţinerea unor sponsorizări şi încadrarea absolvenţilor); 

 Dezvoltarea şi modernizarea bazei didactice materiale, prin folosirea veniturilor realizate în 

fiecare an; 

 Atragerea unui număr din ce în ce mai mare de elevi către specialitățile şi specializările 

 Colegiului; 

 Continuarea desfăşurării de parteneriate locale, regionale, naționale, iternaționale; 

 Realizarea și promovarea imaginii Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

 

 

1.2 Domeniul de aplicare a procedurii operaționale: Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor 

didactice, personalului nedidactic şi didactic auxiliar din Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

, se refără la toate domeniile de activitate internă precum şi la legăturile de parteneriat cu agenţii 

economici, parteneriate locale, regionale, naționale, promovarea imaginii. 

 

 

1.3. Documente de referință  

 

1 Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014; 

 

2 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013 

 

3 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr. 234 din 

25.03.2016 
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4 Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a înstituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.616 din 18.05.2016 

 

5 Ghidul de autoevaluare pentru asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic, aprobat 

prin ordinul MECC nr. 609 din 19.12.2017 

 

6.Regulamentul intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

 

1.4.Definiții și abrevieri 

 

În sensul prezentei proceduri operaționale se definesc următoarele noţiuni şi termeni: 

 

Analiza SWOT: este unul dintre cele mai utilizate instrumente de analiză, prin care se determină 

Punctele forte (Strenghhs) şi Punctele slabe (Weaknesses), Oportunităţile (Opportunities) şi 

Ameninţările (Threats). Informația este inserată într-un tabel cu patru cadrane, două (Puncte tari şi 

Puncte slabe) referindu-se la mediul intern al instituţiei şi două (Oportunităţi şi Ameninţări) – la mediul 

extern. 

 

Punctele tari: controlate de instituţie şi reflectă ceea ce se face bine, reprezintă avantajele care o fac mai 

competitivă într-un câmp concurenţial; sunt, în esenţă, resurse, capacităţi, competenţe de bază folosite 

pentru dezvoltare. 

 

Punctele slabe: factor interni care împiedică obţinerea unor rezultate mai bune, a unei calităţi mai înalte. 

Acestea trebuie depășite, pentru ca viziunea elaborată să devină realitate. 

Oportunităţile: factori atractivi externi necontrolați de instituţie, dar de care aceasta poate beneficia în 

soluţionarea problemelor. Pot fi utilizate pentru dezvoltarea punctelor forte sau pentru remedierea celor 

slabe. 

 

Ameninţările (riscurile): factorii necontrolați de instituţie, dar care ar putea influenţa puternic strategia 

de dezvoltare a acesteia. O ameninţare poate pune în pericol capacitatea organizaţiei de a creşte, poate 

crea probleme, prejudicii. 

 

Analiza PESTE: Analiza macromediului include factori politici, economici, sociali, tehnologici și 

ecologici, examinează mediul extern şi reprezintă un instrument strategic de înţelegere a condiţiilor în 

care funcţionează instituţia, fapt ce permite explorarea oportunităţilor, evitarea ameninţărilor şi 

reducerea riscurilor. 

 

Politicul: se referă la politicile educaţionale naţionale, regionale şi locale – politicile şi programele de 

reformă, modul în care acestea pot influenţa funcţionarea şi dezvoltarea instituţiei. Se ia în calcul 

contextul actual de descentralizare, precum și politicile de dezvoltare regională şi locală. Se analizează 

prevederile strategiilor de dezvoltare a ţării, sectorială (educaţie) şi a nivelului de învăţământ. 

 

Economicul: se referă la tendinţele şi resursele existente la nivelul analizat (naţional, regional sau local): 

În acelaşi context, se analizează Legea bugetului de stat şi Cadrul de buget pe termen mediu (CBTM), 

precum şi tendinţele de dezvoltare a întreprinderilor din domeniile pentru care instituția pregătește 

muncitori calificaţi. 
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Socialul: se referă la modul în care sunt abordate (la scară naţională, regională şi locală) problemele sociale 

şi la atitudinea diferitelor grupuri faţă de educaţie. De exemplu: nivelul şomajului, nivelul sărăciei, nivelul şi 

structura delincvenţei, măsura în care educaţia este percepută ca mijloc de promovare social, se analizează 

impactul socialului asupra abandonului şcolar, se identifică cadrul de politici sociale ale ţării care pot facilita 

realizarea viziunii instituției. 

 

Tehnologicul: se referă la nivelul tehnologic accesibil educaţiei şi formării. Analiza acestei dimensiuni 

include şi tendinţele de dezvoltare a tehnologiilor în domeniile de formare a muncitorilor calificaţi, 

precum şi a tehnologiilor de producere la fiecare dintre specialităţi, ceea ce ar putea să ofere noi direcţii 

de dezvoltare strategică şi de stabilire de parteneriate. 

 

Ecologicul: se referă la resursele şi problemele ecologice existente la nivelul analizat (naţional, regional 

sau local), modul, tendinţele din domeniul mediului (eficienţa energetică, agricultura ecologică, cerinţele 

ecologice faţă de materiale şi tehnologii etc.) pot contribui la dezvoltarea serviciilor educaţionale oferite 

de Colegiu, impactul problemelor ecologice asupra nivelului de trai al reprezentanţilor comunităţii şi 

asupra educaţiei. 

 

Resurse umane: conține informaţii despre numărul angajaților şi gradul de calificare deținut, despre 

fluctuaţia cadrelor în ultimii 3 ani. Datele statistice privind studiile, gradele didactice, vârsta 

etc. acestora sunt importante, dar nu și suficiente. Ar mai fi de adăugat informații despre motivaţia 

angajaților, despre abilitățile de lucru (responsabilitate, spirit de iniţiativă, creativitate etc.).  

 

Elevi: include informaţii privind dinamica numărului de elevi (pe meserii), statutul social al acestora 

(apartenenţa de gen, la grupuri vulnerabile etc.), interesele, motivația pentru învățare etc.  

 

Bază materială: conține informaţii privind starea infrastructurii instituţiei şi a bazei didactice. Acestea 

trebuie să permită tragerea unor concluzii despre gradul de dezvoltare a domeniului, din punctul de 

vedere al serviciilor oferite şi al aşteptărilor beneficiarilor (elevi, părinţi, agenţi economici etc.). 

 

Resurse financiare: cuprinde informaţii despre veniturile şi cheltuielile instituţiei. Comentariile oferă 

posibilitatea de a formula concluzii asupra gradului de eficienţă a utilizării resurselor financiare întru 

asigurarea calităţii serviciilor educaţionale. 

 

Management operațional: include informaţii ce vizează structura şi mecanismele aplicate pentru 

planificarea, organizarea şi evaluarea activităţilor de bază ale instituției. O atenţie deosebită se va acorda 

procesului de comunicare pe verticală şi pe orizontală în cadrul instituţiei. 

 

Management strategic: cuprinde date cu referire la actul de luare a deciziilor strategice, la gradul de 

implicare a actorilor educaţionali în procesul decizional. În baza lor, se pot trage concluzii asupra 

gradului de împărtăşire a misiunii şi a valorilor instituţiei. 

 

Promovarea imaginii (marketing educaţional): conține informaţii cu privire la activităţile organizate 

în scopul formării unei imagini pozitive despre instituţie; despre dezvoltarea unor parteneriate; despre 

obținerea feedback-ului de la agenţii economici, de la alte instituţii educaţionale etc. 

 

Managementul participativ: presupune antrenarea în dezvoltarea instituției, la nivel decizional, a 

personalului, a beneficiarilor şi partenerilor, nu doar a managerilor desemnaţi. 
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Management al calităţii (în învăţământ): ansamblu de măsuri aprobate în mod regulat la nivel 

instituţional sau la nivel naţional, în scopul asigurării calităţii învăţământului. Managementul calităţii 

acoperă toate activităţile care asigură realizarea politicilor, obiectivelor şi responsabilităţilor legate de 

calitate şi le implementează prin planificarea, controlul şi asigurarea calităţii, şi prin mecanismele de 

îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului. 

 

Îmbunătăţire continuă: eforturi continue care au drept scop îmbunătăţirea proceselor menite să 

furnizeze produse şi servicii, activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţele  

 

Îmbunătăţirea calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilităţii de a 

îndeplini cerinţele referitoare la calitate. 

 

Planificarea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi 

care specifică procesele operaţionale şi resursele aferente necesare pentru a îndeplini obiectivele calităţii. 

Controlul calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la 

calitate. 

 

Planul calităţii: document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de cine şi când 

pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract. 

 

Abrevieri: 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII .  INSTRUCȚIUNI. 

 

Etapa preliminară a identificării punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților şi amenințărilor 

reprezintă un element fundamental, fiind necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general al 

situației existente pentru ca în cadrul paşilor ce urmează a fi analizați toate persoanele să aibă o „bază 

comună“ 

 

Toate rapoartele și dovezile pe baza cărora se face identificarea punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităților, amenințărilor se află in dosarele comisiilor/compartimentelor și în documentele 

echipei manageriale. 

 

Procesul de realizare a analizelor: 

 

 Organizarea unei şedinţe pentru familiarizarea membrilor grupului de elaborare a analizei cu 

specificul instrumentelor PESTE şi SWOT. 

 Se enunță sarcini/domenii pentru analiză. 

 Realizarea analizelor de către membrii echipei, cu implicarea angajaţilor, elevilor, 

partenerilor. 

 Depistarea punctelor tari și punctelor slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din colegiu. 

 Prezentarea rezultatelor analizei, 

 Utilizarea oportunităților existente in societate și comunitate; 
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 Identificarea și îndepărtarea amenințărilor; 

 Facilitarea cunoașterii de catre toți cei interesați a analizei punctelor tari și slabe; 

 Evidențierea problemelor existente; 

 Aplicarea unor măsuri corective în funcție de identificarea problemelor care necesită 

îmbunătățire. 

 

Analiza SWOT. 

 

 Repere de elaborare, pentru a identifica punctele forte, răspundem la următoarele întrebări: 

 

 Ce facem bine, raportat la starea de lucruri din sectorul nostru sau la starea de lucruri a 

trei concurenţi mai apropiaţi? 

 Ce facem mai bine decât ceilalţi, raportat la starea de lucruri din sectorul nostru sau la 

starea de lucruri a trei concurenţi mai apropiaţi? 

 Unde suntem de neînvins? Pe ce dimensiuni suntem campioni în sectorul nostru? 

 Unde/pe ce dimensiuni suntem unici? La ce capitol nu avem concurenţi (de exemplu: am 

inaugurat o specialitate care se învaţă doar în instituţia noastră)? 

 Ce capacităţi avem? Ce atitudini şi competenţe dobândite de personalul din instituţie 

constituie un punct forte (de exemplu: rezolvarea conflictelor, aplicarea tehnologiilor de 

predare/învăţare/evaluare eficiente etc.)? 

 În care dintre domeniile de activitate instituţia a obţinut rezultate pozitive? 

 De ce elevii, părinţii, partenerii optează pentru instituția noastră etc.? 

 

 Identificarea punctelor slabe presupune aceeași procedură ca și în cazul stabilirii punctelor tari, atât că 

se caută aspectele opuse. Formulăm întrebări de tipul Ce NU facem bine? etc. 

 

 La determinarea oportunităţilor, de ajutor sunt următoarele întrebări: 

a) Ce tendinţe din mediul extern ne sunt favorabile? 

b) Ce schimbări noi din mediul extern sunt avantajoase pentru noi? 

c) Căror solicitări actuale şi viitoare ale pieţei le vom putea răspunde? 

d) Ce beneficiari noi putem identifica? 

e) Ce oportunităţi ne oferă mediul social? 

f) Care sunt posibilităţile noastre de cooperare? 

g) Cum pot fi implicate în realizarea viziunii alte programe şi instituţii din comunitate? 

h) Care sunt persoanele şi instituţiile cu influenţă din comunitate şi în ce mod pot ele 

sprijini dezvoltarea şcolii? 

 

 Identificarea ameninţărilor se bazează pe răspunsurile la următoarele întrebări: 

a) Care dintre tendinţele actuale din mediul extern (de pe piaţă) sunt în detrimentul nostru? 

b) Care dintre schimbările din mediul extern pot influenţa negativ activitatea instituţiei? 

c) Care dintre solicitările actualilor beneficiari nu le putem satisface? 

d) Ce  acţiuni  ale  concurenţilor  noştri  direcţi  şi  indirecţi  ar  putea  influenţa  negativ 

activitatea instituţiei? 

 

 Identificarea SWOT ajută la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra situației curente. Ea 

funcționează ca şi „schelet” a instituției şi evaluează în acelaşi timp factorii de influență interni şi 

externi, precum şi poziționarea în raport cu situația de la MECC, ANACIP, cu scopul de a pune în 

lumină punctele tari şi punctele slabe ale Colegiului, în relație cu oportunitățile şi amenințările existente 

la un moment dat. 
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Monitorizarea procedurii se face de către membrii Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii 

şi directorul unităţii de învăţământ. 

 

 Analiza procedurii: Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. 

 

 Analiza  SWOT  se  va  folosi  ca  un  instrument  de  autoevaluare  a  întregii  activităţi 

desfăşurate în instituție, rezultatele acestuia stând la baza acţiunilor corective şi preventive 

întreprinse. 

 

Valorificarea rezultatelor activităţii. Prin analiză se evidențiază problemele existente şi se aplică măsuri 

corective în funcție de identificarea problemelor care necesită îmbunătățiri, constrângeri, sau orice 

altceva care ar putea cauza probleme, daune, prejudicii instituției. 

 

Notă: Este bine de ştiut că analiza SWOT poate fi foarte subiectivă. Este rară ocazia când două 

persoane obţin acceaşi versiune a analizei SWOT, chiar şi dacă au aceleaşi informaţii despre 

instituţie şi mediul acesteia. Analiza SWOT este folosită ca un ghid, şi nu ca o reţetă. Prin 

adăugarea şi ponderarea criteriilor, valoarea analizei poate crește. 

 

 

III.RESPONSABILITĂȚI: 

 

 Directorului şi coordonatorului CEIAC le revine responsabilitatea de implementare a 

prezentei proceduri. 

 

 Responsabilii comisiilor cu caracter permanent au responsabilitatea identificării punctelor tari, 

punctelor slabe, oportunităților şi amenințărilor. 

 

Matricea responsabilităților 

 

N/ Etape Directo Responsa Responsa Coordonator 

o  r bil bil proiecte 

   Comisii CEIAC educative 

   Metodice   

1. Depistarea punctelor tari şi slabe A/D E C/ E 

 aletuturor compartimentelor de   V  

 lucru din unitatea de învățământ;     

2. Utilizarea oportunităţilor A/D E C/ E 

 existente în societate şi   V  

 comunitate;     

3. Identificarea ş iîndepărtarea A/D E C/ E 

 ameninţărilor;   V  

4. Facilitarea cunoaşterii de către A/D C C/ E 

 toţi cei interesaţi a analizei   V  

 punctelor tari şi slabe;     

5. Evidenţierea problemelor A/D E C/ C 

 existente;   V  

6. Aplicarea unor măsuri A/D E E C 

 corective în funcţie de     

 identificarea problemelor     

 care necesită îmbunătăţire.     
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A = aprobă, C = contribuie, D = decide asupra efectuării actiunii , E = execută, V = verifică
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