CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul regulament este elaborat în baza:
- Codul Educației al Republicii Moldova, aprobat de Parlamentul RM, COD Nr.
152 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.07.2014 (art. 117;118,
120, 134);
- Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din
15.07.2004//
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.58-66/131 din
23.02.2018//Monitorul Oficial al R.Moldova nr.125-129/663 din 30.07.2004;
- Plan-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și
integrate aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 120 din 10 februarie 2020;
- Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, nr. 1625 din 12 decembrie 2019;
- Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare
provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învăţământ profesional
tehnic, superior şi de formare continuă. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18
mai 2016;
- Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Licență, învățământul
superior, aprobat de Consiliu de Conducere al ANACIP, proces-verbal nr.9 din
23.06.2016;
- Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din
21.09.2010, publicat: 28.09.2010 în Monitorul Oficial nr. 182-189 art Nr: 948);
- Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice în
învățământul superior, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr.304 din 22.04.2016;
- Carta universitară a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, aprobată la şedinţa
Senatului Academiei, proces-verbal nr. 5 din 29.01.2019, anexă la ordinul MAI nr. 93 din
22.02.2019;
- Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) a Facultății
drept, ordine publică şi securitate civilă, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, ,
aprobat la ședința Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”, proces verbal nr. 4 din 19 mai
2020;
- Manualul de management al calităţii, Redacţia 2, (revăzut şi completat).
2. În art.122 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014 Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se stipulează:
(1) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice este parte integrantă a
sistemului naţional de învăţămînt.
(2) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se organizează şi se
realizează în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova din
17.07.2014, cu regulamentele-cadru elaborate de autorităţile de resort, prin coordonare cu
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Ministerul Educaţiei, şi aprobate de Guvern, precum şi în conformitate cu regulamentele
instituţionale.
3. Conform art.112. din Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014 Asigurarea calităţii:
(1) Asigurarea calităţii în învăţămîntul superior este realizată printr-un ansamblu de acţiuni
de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de
programe de studii, prin care se formează şi se consolidează încrederea beneficiarilor că
instituţia ofertantă de educaţie satisface şi îmbunătăţeşte standardele de calitate în
conformitate cu misiunea asumată de aceasta.
4. Având în vedere că scopul fundamental al Academiei „Ştefan cel Mare” este de a
forma, dezvolta şi perfecţiona continuu competenţele profesionale şi sociale dobândite de
absolvenţii Academiei, capacităţile de cercetare ştiinţifică şi inovare, de integrare deplină
în Aria Europeană a învăţământului superior, prezentul Cod se referă la serviciile
educaţionale, de cercetare ştiinţifică, manageriale şi administrative din Academie.
5. Sistemul de management al calităţii, componentă de bază a strategiei de
dezvoltare a Academiei „Ştefan cel Mare”, presupune o structură organizatorică şi
logistică, menită să asigure monitorizarea-evaluarea, intervenţia corectiv-preventivă şi
îmbunătăţirea continuă a calităţii studiilor, de asemenea conform art. 122 p.3 lit. „d” din
Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014 - această structură va oferi servicii
de consultanţă, suport ştiinţific şi expertiză în domeniile apărării, securităţii şi ordinii
publice pentru structurile guvernamentale şi nonguvernamentale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
6. Pentru atingerea acestor obiective în Academia „Ştefan cel Mare”, se vor
desfăşura următoarele activităţi:
a) în domeniul procesului de învăţământ conform art.122 p.3 lit. „a” şi p.10 din
Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014:
Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice asigură:
– formarea, specializarea şi perfecţionarea profesională a ofiţerilor şi a subofiţerilor
pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi alte structuri ale statului din domeniile
apărării, securităţii şi ordinii publice.
– planurile de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se
elaborează de instituţiile de învăţămînt şi se coordonează cu autorităţile în a căror
subordine se află instituţiile respective şi cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
– definirea unui domeniu coerent de pregătire în fiecare program de studii pentru
fiecare facultate, armonizarea acestor domenii, în cadrul ofertei educaţionale a Academiei
„Ştefan cel Mare”;
– identificarea oportunităţii programelor de studii şi adaptarea structurală a ofertei
educaţionale a Academiei „Ştefan cel Mare”;
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– identificarea cerinţelor Ministerului Afacerilor Interne, privind competenţele
absolvenţilor fiecărui program de studii, corelarea acestora cu experienţa Academiei şi cu
cerinţele învăţământului superior european;
– identificarea şi aplicarea celor mai eficiente metode de control şi de îmbunătăţire
continuă a calităţii procesului de învăţământ;
– introducerea unor elemente de feedback de la studenţi, absolvenţi şi angajatori privind
structura şi calitatea serviciilor educaţionale din Academie şi perfecţionarea permanentă a
acestora.
b) în domeniul cercetării ştiinţifice conform art.122 p.3 lit. „c” din Codul Educaţiei
al Republicii Moldova din 17.07.2014:
 organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domeniile de interes pentru ministere
şi alte structuri ale sistemelor de apărare, de securitate şi de ordine publică;
 stabilirea unor criterii şi proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice care să
motiveze performanţa în acest domeniu;
 identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, organizarea şi
atestarea centrelor de cercetare pe aceste domenii, în scopul dezvoltării capacităţii
Academiei „Ştefan cel Mare” de a colabora în programe naţionale şi internaţionale;
 antrenarea în această activitate, a tuturor cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi
a doctoranzilor, la nivelul capacităţilor maxime de creaţie ştiinţifică.
c) în domeniul organizatoric (managerial):
 folosirea tuturor resurselor umane şi materiale necesare funcţionării eficiente a
sistemelor de management al calităţii;
 identificarea şi crearea unor structuri organizatorice optime, flexibile, cu
responsabilitate şi autoritate la toate nivelurile;
 definirea clară a standardelor de performanţă, crearea unui climat care să încurajeze
responsabilitatea şi iniţiativa, evaluarea periodică a contribuţiilor individuale la
realizarea obiectivelor Academiei, promovarea instruirii şi perfecţionării continue a
resurselor umane.
7. Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, sunt parteneri cu drepturi depline în
procesul de asigurare a calităţii.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
8. Conform art.122 p.8 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014:
Structura organizatorică a învăţămîntului în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii
publice este elaborată de consiliul profesoral şi senatul instituţiei de învăţămînt şi aprobată
de autoritatea în a cărei subordine se află instituţia respectivă.
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9. Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” reprezintă autoritatea principală în
domeniul realizării managementului calităţii în cadrul Academiei şi poate delega
competenţele de conducere operativă a sistemului de asigurare a calităţii unui prorector,
sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea Comisia de asigurare a calităţii şi Comisia
pentru evaluare şi managementul calităţii.
10. Misiunea Comisiei este de a aplica prevederile Codului Educaţiei al Republicii
Moldova, Hotărârilor Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” cu privire la asigurarea
calităţii şi de a elabora şi prezenta Senatului Raportul anual cu privire la asigurarea
calităţii.
Atribuţiile Comisiei de asigurare a calităţii la nivelul Academiei sunt:
- monitorizează asigurarea didactico-metodică a procesului didactic şi de formare
profesională şi conturează strategii de evaluare a diverselor componente ale acestuia;
- avizează şi aprobă chestionarele de evaluare a studenţilor, cadrelor didactice,
beneficiarilor, angajatorilor etc;
- monitorizează formarea continuă a cadrelor didactice, îmbunătăţirea calităţii
strategiilor de predare-învăţare, perfecţionarea materialelor didactico-metodice, crearea
condiţiilor de realizare eficientă a stagiilor de practică;
- consultă personalul didactic, auxiliar şi administrativ al Academiei în problematica
educaţională;
- promovează cultura calităţii la nivelul facultăţii, direcţiilor, catedrelor, al
structurilor educaţionale şi administrative;
- monitorizează elaborarea, modificarea planurilor de studii pentru programele de
studii superioare de licenţă şi de master;
- coordonează monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor
desfăşurate;
- coordonează evaluările ce vor fi realizate cu studenţii, cadrele didactice,
beneficiarii, angajatorii etc;
- evaluează curricula pentru unităţile de curs/module din planurile de studii pentru
ciclurile I licenţă şi ciclul II master;
- asistă resonsabilii de programe la elaborarea Raportului anual de autoevaluare a
programelor de studii de la facultate. Raportul este propus spre discuţie şi aprobare la
Senat;
- cooperează cu CEMC (comisia pentru evaluare şi managementul calităţii), Direcţia
studii şi management al calităţii, Consiliul Facultăţii cu scopul de a obţine rezultatele
aşteptărilor asupra procesului de studii;
- coordonează activităţile de evaluare internă în vederea verificării nivelului calităţii
procesului de studii în Academie;
- identifică problemele ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea calităţii,
propune soluţii în vederea rezolvării acestora;
- implementează hotărîrile CEMC cu privire la asigurarea calităţii;
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- verifică aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
aprobate de conducerea CEMC, Facultăţii, Direcţiilor şi senatului Academiei şi realizarea
în termen a acestor hotărîri;
- aprobă/coordonează planul strategic al Direcţiei studii şi management al calităţii;
- analizează feed-backurile parvenite de la studenţi, angajatori etc., realizate prin
intermediul Direcţiei studii şi management al calităţii propunerile acestora privind
îmbunătăţirea programelor de formare profesională;
- ia decizia de a permite studenţilor ce nu au susţinut probele de evaluare după a
doua sesiune de susţinere a restanţelor, la o susţinere suplimentară;
- va soluţiona situaţiile excepţionale ce se referă la transferul studenţilor;
- soluţionează alte cazuri şi situaţii ale studenţilor ce apar pe parcursul studiilor în
cadrul facultăţii, direcţiilor.
(3) La nivelul Academiei, funcţionează Comisia pentru evaluare şi managementul
calităţii (comisie permanentă a Senatului Academiei - CEMC) și Comisia de asigurare a
calităţii structură consultativă şi decizională în cadrul Academiei, formată în scopul de a
stabili, documenta, implementa, monitoriza, menţine şi îmbunătăţi sistemul de
management al calităţii în Academie, în deplină concordanţă cu cerinţele învăţământului
superior al Republicii Moldova şi ale celui European. Coordonează şi oferă suport
activităţilor din Academie privind creşterea calităţii serviciilor oferite, prin implicarea
personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific, didactic şi a personalului didactic auxiliar şi alte
categorii de personal cât şi a studenţilor.
.
11. Conducerea facultăţii, direcțiilor, departamentelor, centrelor, serviciilor şi
celorlalte structuri organizatorice precum şi cadrele didactice, personalul didactic auxiliar
răspund de asigurarea calităţii fiecărei activităţi pe care o desfăşoară.
CAPITOLUL III
POLITICI, STRATEGII, OBIECTIVE, PROCEDURI
12. Politica în domeniul calităţii în Academia „Ştefan cel Mare” se referă la
următoarele aspecte:
 realizarea unor standarde academice performante;
 creşterea volumului, ponderii şi calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică;
 realizarea unui climat instituţional bazat pe cultura calităţii cu participarea responsabilă
a tuturor resurselor umane;
 realizarea unui sistem de informare şi comunicaţii care să favorizeze performanţa;
 realizarea şi aplicarea unui proces de perfecţionare continuă a resurselor umane, pe
trepte de competenţă;
 promovarea şi consolidarea acţiunilor de cooperare interuniversitară, pe plan naţional şi
internaţional.
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13. Strategia pentru calitate în Academia „Ştefan cel Mare” vizează:
satisfacerea cerinţelor studenţilor, a angajatorilor, a pieţei muncii;
crearea unui mediu activ performanţei didactice şi ştiinţifice;
implicarea şi responsabilizarea întregului personal didactic, de cercetare şi auxiliar;
abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, principii, politici, obiective;
organizarea de activităţi şi acţiuni de benchmarking cu alte universităţi din sistemul
naţional sau european de învăţământ superior.

14. Obiectivele prioritare ale Academiei „Ştefan cel Mare” privind asigurarea şi
creşterea calităţii vizează:
 planificarea strategică a activităţilor instituţiei în domeniul asigurării calităţii;
 revizuirea tehnologiilor educaţionale în vederea alinierii (lor permanente) la standardele
educaţionale moderne;
 perfecţionarea asigurării tuturor activităţilor cu resurse umane, materiale, tehnice,
financiare şi informaţionale;
 restructurarea planurilor şi programelor educaţionale în funcţie de cerinţele pieţei
muncii;
 orientarea continuă a activităţii de cercetare ştiinţifică spre performanţă şi certificare.
15. Procedurile pentru asigurarea calităţii reprezintă totalitatea mijloacelor,
metodelor, acţiunilor întreprinse de comunitatea academică din Academie, pentru
realizarea obiectivelor propuse.
16. Procedurile de calitate se aplică tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul
Academiei „Ştefan cel Mare” şi anume: administrare academică, conducere de către Senat
şi celelalte structuri instituţionale, admitere, activitate didactică, cercetare ştiinţifică, relaţii
interuniversitare, relaţii internaţionale, relaţii cu societatea:
a) Administrarea academică se realizează pe baza programului strategic de dezvoltare a
Academiei „Ştefan cel Mare” şi a planurilor operaţionale anuale ale instituţiei, facultăţii
aprobate de Senatul Academiei;
b) Senatul şi comisiile de specialitate, în interesul învăţământului, elaborează norme şi
metodologii pentru calitate, adaptate la toate activităţile desfăşurate;
c) Conform art.122 p.13 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014:
Modul de selectare şi condiţiile de admitere a candidaţilor în instituţiile de învăţămînt
în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se stabilesc de autorităţile în a căror
subordine se află instituţiile respective, prin actele normative departamentale
corespunzătoare, în funcţie de specificul serviciului şi învăţămîntului în domeniile
respective, în corelare cu cadrul general de organizare a admiterii în învăţămîntul naţional.
Admiterea se desfăşoară conform principiilor de calitate: relevanţa condiţiilor şi
criteriilor de admitere, accesibilitate, transparenţă, competitivitate, informare publică,
adaptabilitate la fiecare program de licenţă prin teste de aptitudini specifice, analiza anuală
a motivaţiilor, aşteptărilor şi cerinţelor candidaţilor;
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d) Activitatea didactică se desfăşoară conform normelor de calitate, având în vedere
următoarele componente: programe de studii monitorizate, actualizate şi revizuite conform
cerinţelor mediului economico-social, strategii de predare, învăţare şi evaluare moderne,
fiabile şi echitabile, autoevaluări ale cadrelor didactice, evaluări colegiale, evaluări ale
cadrelor didactice de către studenţi, evaluări ale absolvenţilor şi evaluări ale angajatorilor,
toate având ca scop perfecţionarea continuă a procesului instructiv-educativ;
e) Activitatea de cercetare ştiinţifică are drept scop respectarea principiilor de calitate
prin: resursele umane şi materiale implicate, relevanţa tematicilor de cercetare ştiinţifică,
respectarea Codului etic al cercetării ştiinţifice, întărirea caracterului interdisciplinar şi
contractual al activităţii de cercetare ştiinţifică, recunoaşterea naţională şi internaţională a
nivelului ştiinţific al lucrărilor elaborate;
f) Relaţiile interuniversitare, relaţiile internaţionale şi relaţiile cu societatea,
funcţionează pe baze contractuale, prin stabilirea de parteneriate, de a căror eficienţă şi
desfăşurare calitativă depinde imaginea Academiei „Ştefan cel Mare”.
17. Academia „Ştefan cel Mare” sprijină şi stimulează calitatea şi excelenţa
individuală, prin instrumente şi mecanisme specifice.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
18. Academia „Ştefan cel Mare”, prin Comisia de asigurare a calităţii, întocmeşte şi
prezintă un raport anual cu privire la toate aspectele cantitative şi calitative ale asigurării
calităţii. Senatul Academiei, analizând aceste aspecte, va adopta planuri de măsuri
corective de îmbunătăţire a calităţii.
19. Senatul Academiei „Ştefan cel Mare”, la propunerea Rectorului, pe baza
evaluării interne, poate dispune reorganizarea sau desfiinţarea unor entităţi, centre sau
instituţii neperformante, fără a prejudicia studenţii.
20. Prezentul Regulament a fost aprobat la şedinţa Senatului Academiei „Ştefan cel
Mare” şi intră în vigoare la ziua aprobării.
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