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Asigurarea calității educației 
reprezintă ansamblul caracteristicilor 

unui furnizor și ale programului acestuia 
prin care sînt îndeplinite așteptările 

beneficiarilor și standardele de calitate. 

Latura subiectivă – așteptările beneficiarilor 
care diferă de la o unitate de învățământ la alta; 
Latura obiectivă – standardele de calitate, care 
sînt aceleași atît pentru unitățile de învățământ 

de stat, cît și pentru cele din mediu privat 



Ce este Sistemul de management al calităţii? 
 

Calitate: 
obţinerea rezultatelor dorite prin 

 
Management: 

stabilirea politicilor şi obiectivelor şi furnizarea de resurse pentru a le obţine 
printr-un 

 
Sistem: 

set de procese care interacţionează sau sunt legate între ele 



Baza unui Sistem de management al calităţii este: 



 Ciclul PDCA presupune: 
 Planifică: stabileşte obiectivele sistemului şi ale proceselor sale şi resursele 

necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele clientului şi cu 
politicile organizaţiei şi identifică şi tratează riscurile şi oportunităţile; 

 Efectuează: implementează ceea ce s-a planificat; 

 Verifică: monitorizează şi (atunci cînd este cazul) măsoară procesele, precum 
şi produsele şi serviciile rezultate, faţă de politici, obiective, cerinţe şi activităţi 
planificate, şi raportează rezultatele; 

 Acţionează: întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea performanţelor, după 
cum este necesar. 



 

 
SM SR EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calităţii. Principii  

fundamentale şi vocabular 

descrie conceptele 
fundamentale şi 

principiile 
managementului 

calităţii 

specifică termeni şi 
definiţii care se 
aplică tuturor 
standardelor 
referitoare la 

managementul 
calităţii şi la sistemul 
de management al 

calităţii 



Principiile managementului calităţii sunt: 

Orientarea  
către client 

Managementul  
relaţiilor cu părţile  

interesate 

Luarea deciziilor  
pe bază de dovezi 

Îmbunătăţirea 

Angajamentul  
personalului 

Leadership 

Abordarea pe  
bază de proces 



 Orientarea către client 
Prin cunoașterea nevoilor și așteptărilor studenților/elevilor, precum și satisfacția 
studenților/elevilor și a altor părți interesate. 

 

 Leadership 
Liderii organizației  (instituțiilor de învățământ) concep și facilitează realizarea misiunii și 
viziunii acesteia, dezvoltă sistemul de valori necesare pentru succesul organizației pe 
termen lung, dar și se implică personal în asigurarea dezvoltării și implementării SMC în 
organizație, prin alocarea resurselor necesare, precum și motivarea personalului. 



 Angajamentul personalului  
Un personal competent, împuternicit și deplin angajat, la toate nivelurile din 
organizație, este esențial pentru creșterea capabilității organizației de a crea și 
furniza valoare. 

Pentru a conduce o organizație în mod eficace și eficient, este importantă 
respectarea și implicarea întregului personal, de la toate nivelurile. 

Recunoașterea, împuternicirea și creșterea competențelor personalului facilitează 
angajamentul acestuia în realizarea obiectivelor referitoare la calitate, ale 
organizației. 

 



 Abordarea bazată pe proces implică definirea şi gestionarea sistematică a 
proceselor şi a interacţiunilor dintre ele, astfel încît să se obţină rezultatele 
intenţionate în conformitate cu politica referitoare la calitate şi cu direcţia 
strategică a organizaţiei. 
Punerea în aplicare a principiului abordării procesuale va conduce la: 
 Definirea în mod sistematic a activităţilor necesare în vederea obţinerii rezultatelor 

dorite; 
 Stabilirea clară a responsabilităţilor şi răspunderii pentru conducerea activităţilor 

cheie din organizaţie; 
 Concentrarea pe factori cum ar fi resursele, metodele şi materialele necesare 

îmbunătăţirii activităţilor cheie din organizaţie; 
 Evaluarea riscurilor, consecinţelor şi impactului acţiunilor asupra clienţilor, 

furnizorilor şi a altor părţi interesate. 



 Îmbunătățire 
Organizațiile de succes sunt orientate permanent spre îmbunătățire, în vederea de a 
menține nivelurile de performanță curente, pentru a reacționa la schimbările condițiilor 
interne și externe și pentru a crea noi oportunități. 
 
 Luarea deciziilor pe bază de dovezi 
Deciziile bazate pe analiza și evaluarea datelor și informațiilor au probabilitatea mai 
mare să producă rezultate dorite. 
 
 Managementul relațiilor cu părțile interesate 
Părțile interesate relevante influențează performanțele unei organizații. Succesul 
durabil se obține cu o probabilitate mai mare atunci cînd organizația își gestionează 
relațiile cu toate părțile sale interesate astfel încît să optimizeze impactul acestora 
asupra performanțelor sale. 

 



 

 

Standardul SM SR EN ISO 9001:2015 – specifică cerinţele pentru un sistem de 
management al calităţii atunci cînd o organizaţie:  

 

Are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent servicii şi produse 

care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile; 

 

Urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv  

a proceselor pentru îmbunătăţirea sistemului şi asigurarea conformităţii cu cerinţele  

clientului şi cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile.  

 

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 



Termeni noi: 
 
Informaţii documentate – informaţii care trebuie controlate şi menţinute de o 

organizaţie şi suportul pe care sunt conţinute 

 
Se renunţă la termeni precum: „înregistrări”, „manualul calităţii”, „acţiune 

preventivă”, „procedură documentată”, „document”. 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



Abordarea orientată pe proces: 
 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



Abordarea bazată pe risc: 
 
 Identificarea şi analizarea sistematică a riscurilor şi oportunităţilor existente. 

Standardul SM SR EN ISO 9001:2015 revizuit nu stabileşte/impune cum 
trebuie realizat acest lucru, fiecare organizaţie este liberă să decidă cum va 
determina riscurile şi oportunităţile şi care vor fi metodele de tratare a 
acestora.   

 Abordarea proactivă a riscurilor înlocuieşte acţiunile preventive. 

 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



Contextul organizaţiei şi importanţa părţilor interesate: 
 
 Standardul revizuit lărgeşte orientarea către client cu alte părţi interesate 

relevante pentru pentru sistemul de management. În acest sens organizaţia 
trebuie să ia înconsiderare nevoile şi să anticipă aşteptările părţilor interesate 
referitoare la bunuri şi servicii. 

 Se cere organizaţiei o gestionare eficace şi eficientă a relaţiilor cu părţile 
interesate relevante. 

 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



Leadership: 
 „Responsabilitatea managementului” devine acum „Leadership” 

 Managementul de la cel mai înalt nivel va avea o răspundere mai mare 
pentru eficacitatea SMC, prin implicarea sa prin: 

- Să se asigure că politica şi obiectivele privind calitatea sînt conforme cu SMC 
şi compatibile cu strategia şi contextul organizaţiei; 

- Să conştientizeze abordarea ca proces a SMC; 

- Să se asigure că SMC atinge rezultatele planificate; 

- Să asigure disponibilitatea resurselor; 

- Să se asigure că SMC atinge rezultatele preconizate. 

 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



 Cunoştinţe organizaţionale: 
 
 Noua versiune nu specifică cum să se implementeze managementul 

cunoaşterii, doar specifică despre importanţa definirii surselor pentru 
obţinerea cunoştinţelor necesare pentru operarea proceselor sale şi pentru 
realizarea conformităţii produselor şi serviciilor. 

 

 
 

Noutăţile versiunii SM SR EN ISO 9001:2015 



Flexibilitatea crescută în ceea ce priveşte documentaţia 

Accent crescut pe contextul organizaţiei 

Trecerea de la conducere la leadership 

Imbunătăţirea aplicabilităţii cerinţelor pentru servicii 

Obţinerea rezultatelor dorite ale proceselor pentru  
a îmbunătăţi satisfacţia clientului 

Principalele diferenţe între versiunea veche şi cea nouă 



 

 

 
SM SR EN ISO 9004:2011 Conducerea unei organizaţii către un succes  

durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii 
 

Acest standard internaţional furnizează organizaţiilor îndrumări 
pentru obţinerea unui succes durabil printr-o abordare bazată pe  
managementul calităţii 

 
SM SR EN ISO 19011:2013 Ghid pentru auditarea sistemelor de  

management 
 

Acest standard internaţional furnizează îndrumări pentru auditarea 
Sistemelor de management inclusiv principiile de auditare,  
coordonarea programului de audit si efectuarea auditurilor SMC. 
 



Pentru manageri și cadre didactice: 
 Îmbunătățirea calității, eficacității și eficienței proceselor educaționale; 

 Îmbunătățirea performanțelor personalului didactic și tehnico-administrativ 
care va spori obținerea rezultatelor dorite; 

 Dezvoltarea abordării proceselor educaționale, prin sistematizarea acestora, 
stabilirea responsabilităților ceea ce va contribui la obținerea satisfacției 
clienților și a părților interesate; 

 Îmbunătățirea practicilor manageriale, inclusiv ale planificării și analizelor 
bazate pe indicatorii de performanță și obiectivele stabilite; 

 Identificarea riscului și oportunitățile pentru fiecare proces educațional stabilit; 

 Definirea mai clară și coerentă a metodelor și responsabilităților ceea ce 
determină creșterea performanțelor proceselor educaționale.  

 

Avantajele obţinute în urma implementării SMC 



 
Pentru studenți și elevi: 

 Sporirea atitudinilor, competențelor, deprinderilor și cunoștințelor necesare și 
utile privind obținerea și îmbunătățirea calității; 

 Pregătirea pentru obținerea de performanțe ridicate în viitoarele lor 
posturi/ocupații la angajatori, prin înțelegerea rolului și modului de utilizare a 
standardelor, tehnicilor și instrumentelor calității; 

 Sporirea interesului acestora de a participa la cursuri. 

  

 

 

 

Avantajele obţinute în urma implementării SMC 



Abordarea 
pe bază  

de proces 

Gîndirea 
pe bază  
de risc 

Leadership Orientarea  
către client 

 Reorganizarea 
proceselor 

SMC; 

Procese 
documentate şi 

clar definite; 

 

Abordarea 
riscurilor  

şi 
oportunităţilor 

organizaţionale 
într-o manieră 

structurată; 

O mai mare 
implicare a 

management
ului de la cel 

mai înalt 
nivel;  

Creşterea 
gradului de 
satisfacţie a 
clienţilor şi 
anticiparea 
aşteptărilor 

lor 

Beneficiile implementării SMC  



Organizarea 
eficientă a 
timpului de 

lucru 

Stimularea 
angajaţilor 

Creşterea 
performanţelor 
profesionale 

Beneficiile implementării SMC pentru angajaţii organizaţiei 



M i h a e l a  M o g o r e a n ,  
M a n a g e r  C a l i t a t e   

 
mihaela.mogorean@standard.md 
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