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1.2.1. Strategia și  

politica 

educațională de 

asigurare a 

calității 

Includerea în Planul strategic 

institutional compartimentul 

privind managementul 

asigurării calității. 

 

Racordarea obiectivelor în 

vederea asigurării calității la 

nivel institutional și al 

subdiviziunilor  

 

 

1.Includerea în 

Planul strategic 

institutional 

compartimentul 

privind 

managementul 

asigurării 

2.Delimitarea 

evidentă a 

obiectivelor și 

misiunii fiecărei 

structuri a 

sistemului de 

asigurare a 

calității. 

2. Reorganizarea 

sistemului intern 

de asigurare a 

calității prin 

crearea a două 

structuri 

instituționale: 

Secția de 

Asigurare a 

Calității la nivel 

de universitate și 

Comisie de 

asigurare a 

calității la nivel 

de 

1.Revizuirea, 

înnoirea, 

actualizarea 

documentelor 

normative 

instituționale din 

domeniul asigurării 

calității. 

2.Aprobarea și 

punerea în aplicare 

a documentelor 

normative 

instituționale din 

domeniul asigurării 

calității. 

3.Elaborarea noului 

Plan strategic 

institutional. 

0ctombrie-

ianuarie 

2022-2023 

Proces-verbal    

al Senatului 

US Taracla 

nr.6 , din  

10.02.2022 

 

https://tdu-

tar.md/image

s/files/1_univ

ersitet/11_nor

mativnaya_b

aza/vnutren_

control/115.p

df 

 

https://tdu-

tar.md/image

s/files/1_univ

ersitet/11_nor

mativnaya_b

aza/Politika_

Strategia/1.4.

_Concep%C8

%9Bia_de_d

ezvoltarea_st

rategic%C4%

83_a_univers

it%C4%83%

C8%9Bii_pe

Sistemul intern de asigurare 

a calității a fost reorganizat 

prin crearea  a două 

structuri instituționale 

Departamentul de Asigurare 

a Calității la nivel de 

universitate și Comisia de 

Asigurare a Calității la nivel 

de catedra. Obiectivele și 

misiuna fiecărei structuri  a 

sistemului de asigurare a 

calității au fost delimitate, 

astfel evitându-se dublarea 

funcțiilor și obligațiunilor. 

Suportul normativ și 

metodologic al sistemului de 

management al calității a 

fost modificat  și completat. 

Regulamentul privind 

funcționarea sistemului de 

management al calității a 

fost revizuit, aprobat de 

Senatul instituției și pus în 

aplicare.  Actualmente 

structurile responsabile de 

managementul și asigurarea 

calității lucrează asupra 

modificării documentelor 

normative instituționale din 

domeniul asigurării calității. 
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catedră. ntru_anii_20

21_2025.pdf  

A fost elaborat noul Plan 

strategic de dezvoltare a US 

Taraclia pentru anii 2021-

2025 unde a fost inclus 

compartimentul privind 

managementul asigurării 

calității. 

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor. 

Criteriul 2.2. Conținutul programului de studii 

2.2.1. Misiunea și 

obiectivele 

programului de 

studii 

Revizuirea planului de 

învățământ la programul de 

studiu 0114.9/ 0114.10 Limba 

și literatura bulgară/ 

limba engleză în corespundere 

cu cerințele noului Plan-cadru 

pentru studii superioare 

din 2020. 

Particularizarea unităților de 

curs din Planul de învățământ, 

reieșind din specificul 

specialității 

0114.9/ 0114.10 Limba și 

literatura bulgară/ limba 

engleză. 

Racordarea Planului de 

învățământ la diverse 

documente de politici 

educaționale europene, 

naționale și cerințele pieții 

uncii. 

Revizuirea, 

aprobarea și 

coordonarea 

Planului de 

învățământ la 

programul de 

studiu 0114.9/ 

0114.10 Limba 

și literatura 

bulgară/ 

limba engleză în 

corespundere cu 

cerințele noului 

Plan-cadru 

pentru studii 

superioare 

din 2020. 

1.Aprobarea 

componenței 

echipei de lucru 

pentru revizuire, 

modificare, 

elaborare a PÎ la 

nivel de catedră 

2. Instructajul 

echipei de lucru. 

Examinarea actelor 

normative 

3. Revizuirea și 

actualizarea 

Planului de 

învățământ 

conform actelor 

normative 

reglatorii. 

4. Aprobarea 

Planului de 

 

 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

 

 

Decembrie- 

ianuarie 2023 

 

 

 

 

Ianuarie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces-verbal 

nr.6, din  

04.01.2023 al 

ședinței 

catedrei de 

filologie și 

istorie. 

 

Proces-verbal 

nr.6 , din  

12.01.2023 al 

ședinței 

Senatului 

 

Planul de învățământ al 

programului de studii a fost 

elaborat și aprobat la 

ședința Senatului 

USTaraclia. Planul 

respectiv va fi coordonat la 

MEC  și va fi  depus la 

ANACEC pentru 

înregistrare. 

 

Studenții admiși la 

programul de studii 0114.9/ 

0114.10 Limba și literatura 

bulgară/ limba engleză. 

în anul de studii 2023-2024 

vor studia conform 

prezentului PÎ. 
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învățământ la nivel 

universitate. 

5.  Coordonarea PÎ 

la MEC RM. 

6. Înregistrarea PÎ 

la ANACEC. 

Martie  2023 

Martie  2023 

2.2.2. Planul de 

învățământ 

Revizuirea planului de 

învățământ la programul de 

studiu 0114.9/ 0114.10 Limba 

și literatura bulgară/ 

limba engleză în corespundere 

cu cerințele noului Plan-cadru 

pentru studii superioare 

din 2020. 

Particularizarea unităților de 

curs din Planul de învățământ, 

reieșind din specificul 

specialității 

0114.9/ 0114.10 Limba și 

literatura bulgară/ limba 

engleză. 

Racordarea Planului de 

învățământ la diverse 

documente de politici 

educaționale europene, 

naționale și cerințele pieții 

uncii. 

Revizuirea, 

aprobarea și 

coordonarea 

Planului de 

învățământ la 

programul de 

studiu 0114.9/ 

0114.10 Limba 

și literatura 

bulgară/ 

limba engleză în 

corespundere cu 

cerințele noului 

Plan-cadru 

pentru studii 

superioare 

din 2020. 

1.Aprobarea 

componenței 

echipei de lucru 

pentru revizuire, 

modificare, 

elaborare a PÎ la 

nivel de catedră 

2. Instructajul 

echipei de lucru. 

Examinarea actelor 

normative 

3. Revizuirea și 

actualizarea 

Planului de 

învățământ 

conform actelor 

normative 

reglatorii. 

4. Aprobarea 

Planului de 

învățământ la nivel 

universutate. 

5.  Coordonarea PÎ 

la MEC RM. 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

 

 

Decembrie- 

ianuarie 2023 

 

 

 

 

Ianuarie 2023 

 

 

Martie 2023 

Martie, 2023 

 

 

 

Proces-verbal 

nr.6, din  

04.01.2023 al 

ședinței 

catedrei de 

filologie și 

istorie. 

Proces-verbal 

nr.6 , din  

12.01.2023 al 

ședinței 

Senatului 

 

Proiect 

Planului de 

învățământ 

Conținutul Planului de 

învățământ  a fost 

îmbunătățit. 

Noul Plan de învățământ la 

programul de studii 

0114.9/0114.10 Limba și 

literatura 

bulgară /Limba engleză în 

corespundere cu cerințele 

noului Plan-cadru pentru 

studii superioare de licență. 
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6. Înregistrarea PÎ 

la ANACEC. 

        

2.2.4. Relevanța 

programului de 

studii 

 Crearea bazei de 

date cu privire la 

numărul de 

instituții la nivel 

de raion care au 

nevoie de 

profesori în 

domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

avizelor la 

proiectul  

planului de 

învățământ 

Crearea bazei de 

date cu privire la 

numărul de 

instituții la nivel de 

raion care au nevoie 

de profesori în 

domeniu. 

 

Consultări cu 

specialiștii din 

Cadrul Direcției de 

Învățământ, 

Cultură și Turism a 

Consiliului Raional 

Taraclia . 

Organizarea 

consultări cu 

managerii și 

cadrele didactice de 

specialitate din  

instituțiile 

preuniversitare din 

raionul Taraclia și 

UTA Găgăuzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noiembrie 

2022 

 

 În cadrul catedrei Filologie 

și istorie au fost organizate 

și desfășurate mese rotunde, 

consultări cu reprizintanți ai 

Direcției de Învățământ, 

Cultură și Turism a 

Consiliului Raional Taraclia  

și cu managerii și cadrele 

didactice de specialitate din 

instituțiile preuniversitare 

din raionul Taraclia și UTA 

Găgăuzia 
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Standard de acreditare 5. Personalul academic 

Criteriul 5.1. Recrutarea și administrarea personalului academic 

5.1.1. 

Planificarea, 

recrutarea și 

administrarea 

personalului 

academic 

Asigurarea predării cursurilor 

din programul de studii cu 

specialiști în domeniu din țară. 

 

Sporirea numărului cadrelor 

didactice titular cu norma de 

bază și prin cumul intern. 

 

Personalul academic al 

universității a-l repartiza în 

titulari/cumul (intern) pentru 

fiecare program de 

studii. 

 

Asigurarea funcționării 

eficiente a structurilor 

instituționale responsabile de 

planificarea, recrutarea 

și administrarea personalului 

academic de la programul de 

studii (Serviciul resurse umane, 

alte 

structuri). 

Administrarea și 

monitorizarea 

nostrificării 

titlurilor 

științifice și 

științifico-

didactice. 

 

Repartizarea 

personalului 

academic al 

catedrei în 

titulari/cumul 

(intern) pentru 

fiecare program 

de 

studii. 

 

Recrutarea 

personalului 

academic cu 

titlurilor științifice 

și științifico-

didactice.. 

Pe parcursul 

anului 

Tabel:5.1  

Repartizarea 

personalului 

academic al 

catedrei în 

titulari/cumul 

(intern)  

Tabel: 5.2 

Calificarea 

profesionala 

a 

personalului 

academic 

 

Tabel 5.3 

Asigurarea 

programului 

de studii cu 

cadre 

științifico- 

didactice și 

didactice 

 

Proces verbal 

nr.14 din 

16.06.2022  

al senatului 

UST, privind 

A fost realizată repartizarea 

personalului academic al 

catedrei în titulari/cumul 

(intern) programul de studii 

0114.9/0114.10 Limba și 

literatura bulgară/ Limba 

engleză În perioada 

13.05.2022 – 11.06.2022 a 

fost anunțat concursul de 

ocupare a posturilor 

vacante. În rezultatul 

concursului au fost recrutați 

cadre academice cu titluri 

științifice și științifico-

didactice: Suleac S., dr, 

conf.univ., 

Condov V.., dr, conf.univ., 

Colari M.., dr., lect.univ., 

Terzi F.., magistru în 

filologie română, asistent 

universitar 

 

Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.1.jpg
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.2.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/5.3.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
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rezultatele 

concursului 

5.1.2. Calificarea 

profesională a 

personalului 

academic 

Asigurarea predării cursurilor 

teoretice la programul de studii 

cu cadre didactice care dețin 

titluri 

științifice și titluri științifico-

didactice/onorifice 

Recrutarea cadrelor didactice ce 

dețin calificare profesională 

conform programului de studii 

0114.9/0114.10 Limba și 

literature bulgară/Limba  

engleză 

Respectarea cerințelor 

Regulamentului de conferire a 

titlurilor științifico-didactice în 

învățământul 

Recrutarea 

cadrelor 

didactice ce 

dețin calificare 

profesională 

conform 

programului de 

studii 

 

Încurajarea şi 

susţinerea 

absolvenților 

universității pentru 

continuarea 

studiilor la ciclul II 

Masterat, ciclul III 

Doctorar și 

recrutarea acestora 

la programul de 

studii 

Pe parcursul 

anului 

  

 

Absolvenții universității își 

continuă studiile la ciclul II 

Masterat, ciclul III Doctorat 

în instituțiile de învățământ 

superior din Moldova, 

Bulgaria și România:  

 

 

 

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru student 

Criteriul 6.2. Resurse materiale și de învățare 

6.2.1. Existența 

și utilizarea 

spațiilor 

educaționale și 

de cercetare 

Modernizarea spațiilor 

adecvate pentru asigurarea în 

totalitate a procesului de studiu 

și de cercetare 

la programul de studii 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba 

engleză 

Modernizarea 

spațiilor 

educaționale la 

programul de 

studii 

0114.9/0114.10.

Limba și 

literatura 

bulgară/Limba  

engleză 

Procurarea mobilei, 

utilajului și 

mijloacelor IT 

 

 

Procurarea 

echipamentului 

sportiv 

Pe parcursul 

anului 

Copiile 

documentelo

r 

doveditoare 

se anexează 

 

În cadrul proiectului 

”Dotarea sălii sportive 

moderne a Universității”  

(suma totală a proiectului 

53.193 lei) sala de sport a 

fost dotată cu echipament 

sportiv. 

 

 

Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%205%20%20%20%20%20%205.1.1%20Planificarea,%20recrutarea%20%C8%99i%20administrarea%20personalului%20academic/%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90.pdf
Standard%206%20%20%20%20%20%206.2.1%20Exiisten%C8%9Ba%20%C8%99i%20utilizarea%20spa%C8%9Biilor/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%2026.%2042.%2054
Standard%206%20%20%20%20%20%206.2.1%20Exiisten%C8%9Ba%20%C8%99i%20utilizarea%20spa%C8%9Biilor/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%2026.%2042.%2054
Standard%206%20%20%20%20%20%206.2.1%20Exiisten%C8%9Ba%20%C8%99i%20utilizarea%20spa%C8%9Biilor/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%2026.%2042.%2054
Standard%206%20%20%20%20%20%206.2.1%20Exiisten%C8%9Ba%20%C8%99i%20utilizarea%20spa%C8%9Biilor/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%2026.%2042.%2054
Standard%206%20%20%20%20%20%206.2.1%20Exiisten%C8%9Ba%20%C8%99i%20utilizarea%20spa%C8%9Biilor/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%2026.%2042.%2054
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6.2.2. Dotarea și 

accesibilitatea 

spațiilor 

educaționale și 

de cercetare 

 Dotarea spațiilor educaționale, 

conform cerințelor timpului, 

pentru asigurarea realizării 

obiectivelor 

programului de studii 

superioare de licență 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba  

engleză 

 

Repararea sălii de sport. 

Asigurarea accesului 

persoanelor cu cerințe 

educaționale special cu rampe. 

 

  Pe parcursul 

anului 

 

 

 

În cadrul proiectului 

”Dotarea sălilor de curs cu 

echipament tehnic”, finanțat 

de către Ministerul 

Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova, în 

valoare de 216 000 lei, este 

procurat echipament – 

multimedia pentru dotarea 

sălilor de curs (10 săli). 

Sălile de curs vor fi dotate cu 

monoblocuri de ultima 

generație, proiectoare, 

ecrane de proiecție. 

Instalarea echipamentului 

va fi finisată în prima 

jumătate a lunii februarie. 

În cadrul aceluiași proiect 

au fost dotate  2 săli de curs 

la limba și literatura română 

și sala de sport. Suma totală 

a proiectului:175000 lei. 

Sălile au fost dotate cu 

literatura de specialitate, 

echipament tehnic, mobilier 

modern. Sala de sport a fost 

dotată cu echipament 

sportiv. 

Pentru sala de curs la limba  

engleză, sala nr.31,  a fost 
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procurată literatura de 

specialitate și mobilier 

modern. Cheltuielile sunt 

achitate din contul 

mijloacelor financiare 

alocate universității de către 

Ministerul Învățământului și 

Științei al Republicii 

Bulgaria. 

În cadrul proiectului 

”Promovarea și dezvoltarea 

educației interculturale 

(EIC) în formarea inițială a 

cadrelor didactice” sala de 

curs nr.26 a fost dotată cu 

echipament tehnic: tablă, 

laptop, televizor, aparat 

multifuncțional MF264 

Canon. Suma proiectului – 

40.000 lei. 

Universitatea a semnat 

Acordul de colaborare 

privind implementarea 

proiectului ”TEKWILL 

TARACLIA” cu Asociația 

Națională a Companiilor din 

Domeniul TIC (ATIC) și 

Fondul de Inovații și 

Dezvoltare Durabilă 

(FIDD). 
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Proiectul”TEKWILL 

TARACLIA”  - este o 

inițiativă educațională,  

scopul căreia este 

desfășurarea activităților de 

instruire în domeniul 

Tehnologiei Informaționale 

(IT), precum și 

popularizarea IT în regiunea 

Taraclia. Pentru realizarea 

proiectului a fost dotată o 

sală în incinta universității. 

Sala de curs de tehnologii 

informaționale a fost dotată 

cu 8 monoblocuri Lenovo de 

ultima generație. 

Monoblocurile au fost 

donate universității din 

partea persoanelor juridice 

– sponsori ai instituției. 

6.2.3. Dotarea, 

dezvoltarea și 

accesibilitatea 

fondului 

bibliotecii 

destinat 

programului de 

studii 

Îmbogățirea, înnoirea și 

actualizarea fondului 

bibliotecii la programul de 

studii superioare de licență 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba 

engleză . 

Actualizarea materialelor din 

dotarea bibliotecii cu reviste 

din domeniul pedagogic. 

Îmbogățirea, 

înnoirea și 

actualizarea 

fondului 

bibliotecii la 

programul de 

studii  

 

Crearea mini - 

bibliotecii în 

fiecare auditoriu de 

studii 

Pe parcursul 

anului 

Tabel:6.1  

Asigurarea 

programului 

de studii 

0114.9/0114.

10 Limba și 

literatura 

bulgară/ 

Limba 

engleză 

Fondul bibliotecii la 

programul de studii 

0114.9/0114.10 Limba și 

literatura bulgară/ Limba 

engleză a fost înnoit și 

actualizat  

(Tabelul 6.1) 

Fiecare sală de curs este 

asigurată de o mini – 

bibliotecă. 

 

 

https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
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fondul 

bibliotecar 

 

https://biblio.

tdu-tar.md/ 

 

 

 

Personalul academic 

lucrează asupra elaborării 

și editării materialelor 

metodico- didactice pe 

disciplinelele ale 

programului de studii 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba 

engleză 

Pe pagină web, platforma 

educațională MOODLE a 

universității sunt plasate  

materialele didactice și 

metodice elaborate de 

personalul academic. 

Criteriul 6.3. Resurse financiare 

6.3.1. Mijloace 

financiare 

alocate 

procesului 

educațional și 

cercetării la 

programul de 

studii 

Elaborarea Planului strategic 

de dezvoltare instituțională a 

Universității și a planului 

operational 

Actualizarea Politicilor 

contabile. 

Identificarea surselor financiare 

suplimentare pentru renovare, 

dotarea și modernizarea 

spațiilor educaționale și de 

cercetare, bazei tehnico-

materiale a Universității. 

Actualizarea 

Politicilor 

contabile.  

Atragerea de 

sponsorizări 

pentru renovare, 

dotarea și 

modernizarea 

spațiilor 

educaționale și de 

cercetare, bazei 

tehnico-materiale 

Pe parcursul 

anul 

https://tdu-

tar.md/image

s/files/1_univ

ersitet/11_nor

mativnaya_b

aza/Politika_

Strategia/uch

etnaya_politi

ka_2022.pdf 

Politica contabilă este 

actualizată, universitatea 

atrage sponsorizări 

pentru renovare, dotarea și 

modernizarea spațiilor 

educaționale și de 

cercetare. 

 

Standard de acreditare 7. Managementul informației 

Criteriul 7.1. Accesul la informație 

https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/images/files/Biblio/tabel/Tabel_6.1_Suportul_curricular_Limbaba-literatura-bulgara-limba-literatur-romana.pdf
https://biblio.tdu-tar.md/
https://biblio.tdu-tar.md/
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Politika_Strategia/uchetnaya_politika_2022.pdf
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7.1.1. 

Managementul 

informației  și 

accesul 

studenților la 

informațiile 

privind programul 

de studii 

 Identificarea 

măsurilor 

necesare în 

vederea 

îmbunățățirii 

circuitului intern 

al informației. 

 

 Pe parcursul 

anului  

 Pentru îmbunătățirea 

circuitului intern al 

informației au fost 

realizate următoarele 

acțiuni: 

-actualizarea permanent 

pagina web a instituției cu 

informații utile; 

- crearea unei comunități 

academice  pentru 

personalul științifico- 

didactice și pentru studenți 

pe platforma VIBER; 

-utilizarea platformelor 

educaționale MOODLE și 

ZOOM. 

 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public 

Criteriul 8.1 Transporența informațiilor de interes public cu privire la programul de studii 

8.1.1 Pagina web 

a instituției/ 

programului de 

studii 

 Plasarea 

informației de 

interes public cu 

privire la 

programele de 

studii. 

Actualizarea 

permanent 

pagina web a 

instituției cu 

informații 

 Pe parcursul 

anului  

https://tdu-

tar.md/ 

 

 

https://www.f

acebook.com/

UniverTaracl

ia 

US Taraclia are propriul site, 

care actualizează permanent 

cu informațiile relevante 

pentru părțile interesante și 

pentru beneficiari. 

 

https://tdu-tar.md/
https://tdu-tar.md/
https://www.facebook.com/UniverTaraclia
https://www.facebook.com/UniverTaraclia
https://www.facebook.com/UniverTaraclia
https://www.facebook.com/UniverTaraclia
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relavante pentru 

beneficiari. 

Standard de acreditare 9. Monitorizare continuă și evaluare periodică a programelor 

Criteriul 9.1 Proceduri privind monitorizarea, evaluarea și revizuirea periodică a programului de studii 

9.1.3 Existența și 

aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare a 

programului de 

studii. 

Actualizarea procedurilor de 

autoevaluare a programului de 

studii. 

 Continuarea 

îmbunătățirii 

procedurilor de 

autoevaluare a 

programului de 

studii  prin sporirea 

funcționalității 

și eficientizării 

managementului 

sistemului de 

asigurare a calității 

în Universitatea de 

Stat ”Grigore 

Țamblac” din 

Taraclia 

Pe parcursul 

anului  

https://tdu-

tar.md/index.

php/universit

et/normativna

ya-

baza/vnutren

nie-

dokumenty 

Au fost revizuite și  

actualizate documentele 

normative din domeniul 

asigurării calității. 

Au  fost aprobate și puse în 

aplicarea documente 

normative  care 

reglamentează procedurile 

de autoevaluare a 

programului de studii: 

Regulamentul privind 

inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea 
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