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Summary

Tema calităţii оn condiţiile globalizării a devenit deosebit de importantă оn 
primul deceniu al noului mileniu, . Com-
petitivitatea pe piaţă a produselor este 
condiţionată nu de volum, ci de valoarea 
lor, care оncorporează inteligenţa 
creativă. Şi instruirea este un produs 
important. Şi atunci cоnd vorbim de 
calitatea acesteia, desprindem, cel puţin, 
trei referinţe: calitatea cunoştinţelor 
acumulate de o persoană, calitatea 
studiilor prestate оntr-o instituţie de 
оnvăţămоnt şi calitatea sistemului 
propriu-zis. 

Pentru a confirma оncrederea 
s o c i e t ă ţ i i  о n  c a p a c i t a t e a 

instituţiilor de оnvăţămоnt şi a sat-
isface aşteptările, acestea trebuie  
să-şi asume responsabilitatea pentru 
calitatea serviciilor prestate. 

Sistemul calităţii permite efectu-
area unui control eficient al prestaţiei 
individuale şi colective; оmbunătăţirea 
continuă a proceselor şi activităţilor; 
prevenirea deficienţelor potenţiale; 
sporirea responsabilităţii şi gradului 
de implicare a personalului profesoral-
didactic al instituţiei de оnvăţămоnt. 

оn septembrie 2003, la Berlin, 
miniştrii educaţiei din statele UE au con-

This article treats the quality of training of public servants in economics. The 
importance of design and implementation of quality programs, standards, and 
curricular modules for training of public servants for the specialties of Manage-
ment and Educational Management are revealed.
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venit ca toate ţările-membre şi candidate 
să-şi definească şi să implementeze un 
sistem naţional de asigurare a calităţii 
оn оnvăţămоntul superior. Pentru a 
colabora оn programe europene de 
cercetare, de mobilitate a profesorilor 
şi studenţilor, pentru ca documentele de 
certificare să se bucure de recunoaştere 
internaţională, instituţiile trebuie să-şi 
contabilizeze structura şi conţinutul 
ofertei, standardele, criteriile şi pro-
cedurile de evaluare a rezultatului 
instruirii. 

Proiectarea şi implementarea pro-
gramelor de asigurare a calităţii, оn 
contextul general, se confruntă cu pre-
siuni de intensităţi şi orientări diferite, 
uneori contradictorii. Instituţiile de 
оnvăţămоnt sоnt оntr-o competiţie 
acerbă pentru studenţi şi audienţi. 
Această ameninţare este resimţită din 
ce оn ce mai mult, existоnd un pericol 
potenţial  de alunecare spre diminuarea 
rolului standardelor de calitate.

Pe plan internaţional, procesul 
de integrare europeană continuă, 
se urmăreşte, potrivit Declaraţiei 
de la Bologna, crearea unei arii a 
оnvăţămоntului superior european, оn 
care se aplică politici armonizate şi оn 
domeniul asigurării calităţii. Recoman-
darea Consiliului Uniunii Europene din 
24 septembrie 1998 (98/561/EC) privind 
cooperarea europeană оn domeniul 
asigurării calităţii оn оnvăţămоntul 
superior prevede ca statele-membre să 
creeze sisteme transparente de asigu-
rare a calităţii, avоnd ca scop principal 
salvgardarea calităţii оnvăţămоntului 
superior оn contextul dezvoltării eco-

nomice, sociale şi culturale a ţărilor 
lor, ţinоndu-se seama de dimensiunea 
europeană şi de schimbările rapide оn 
lume. Aceste sisteme sоnt adaptate la 
specificul universităţilor cu respectarea 
autonomiei, implicоnd celelalte părţi 
interesate, cu publicarea rezultatelor 
activităţilor acestora.

Este unanim recunoscută importanţa 
оnvăţămоntului postuniversitar. De 
aceea Academia de Administrare 
Publică pe lоngă Preşedintele Republicii 
Moldova, ca instituţie de оnvăţămоnt 
postuniversitar, este o forjărie de 
specialişti care conduc şi vor conduce 
оntr-un viitor apropiat societatea şi 
economia Republicii Moldova. Misi-
unea instruirii funcţionarilor publici оn 
domeniul economiei şi managementului 
public este de a răspunde exigenţelor 
specifice de formare profesională a 
individului, precum şi necesităţilor 
curente şi viitoare dictate de dezvol-
tarea socială şi economică a comunităţii 
(locale, regionale, naţionale). Aca-
demia de Administrare Publică pe 
lоngă Preşedintele Republicii Mol-
dova şi Direcţia management pub-
lic оndeplinesc aceste obligativităţi 
conform cerinţelor standardului de 
calitate, exprimat оn standardul aca-
demic şi profesional al specialistului 
cu studii superioare universitare la 
specialitatea economie şi management 
public. Acest standard permite indi-
vidului şi societăţii să se perfecţioneze 
оntr-un mediu globalizat, competitiv 
şi dinamizat. Standardul nominalizat 
la această specializare оn Academia 
de Administrare Publică pe lоngă 
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Preşedintele Republicii Moldova este 
menţinut prin crearea condiţiilor speci-
fice pentru obţinerea performanţelor, 
оmbunătăţirea continuă a ofertei 
instructive şi rezultatelor datorită 
managementului performant, politicii 
adecvate de valorificare a resurselor şi 
atragerii altor noi, prin оncurajarea per-
sonalului Direcţiei management public 
şi a catedrelor economie şi management 
public, tehnologii informaţionale, ştiinţe 
administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe 
sociopolitice, relaţii internaţionale, limbi 
moderne aplicate, precum şi cultivarea 
devotamentului şi responsabilităţii per-
sonale a fiecărui colaborator.

Menţinerea Academiei de Admin-
istrare Publică pe lоngă Preşedintele 
Republicii Moldova оn mediul academic 
european şi internaţional obligă Direcţia 
management public să оntreprindă efor-
turi оn adaptarea calităţii prestaţiei оn 
instruirea funcţionarilor publici la do-
meniul „Ştiinţe economice”, specialitţile 
„Management” şi „Management 
educaţional”. 

оn prezent, există o concepţie 
aproape unanim acceptată care permite 
definirea unui sistem al calităţii оn 
instruire, făcоndu-se o paralelă оntre 
o instituţie educaţională şi o unitate de 
producţie. Deşi calitatea оn educaţie şi 
instruire ar trebui să funcţioneze ca şi оn 
domeniile de producţie şi afaceri comer-
ciale, conceptele calităţii оnvăţămоntului 
şi instruirii se absolutizează cu teoria 
managementului calităţii, apărută оn 
domeniul industrial. O astfel de abord-
are оn sistemul de оnvăţămоnt permite 
aplicarea unor forme şi metode de man-

agement al calităţii оn baza concepţiei 
managementului total al calităţii (Total 
Quality Management, TQM) şi stan-
dardele internaţionale ale calităţii ISO 
seria 9000 : 2000. Dar, vom menţiona 
că, fără adaptare, formele şi metodele 
propuse nu pot fi aplicate totalmente 
оn condiţiile instruirii funcţionarilor 
publici. 

De rоnd cu acestea, pentru asigu-
rarea calităţii instruirii funcţionarilor 
publici  оn domeniul şi la specialităţile 
nominalizate, se aplică ultimele realizări 
ale psihologiei, teoriei managementului, 
qualitologiei. Participanţii la procesul 
de instruire sоnt cu drepturi egale, 
subiecţi activi cu valori, convingeri, 
voinţă şi particularităţi individuale. 
De aceea, pentru audienţi un rol deo-
sebit оn instruire оl au autoanaliza, 
autoevaluarea, autoactualizarea, auto-
managementul, care sоnt reflectate оn 
sistemul calităţii instruirii la Direcţia 
management public. 

Subiecţi ai managementului calităţii 
sоnt atоt cadrele didactice şi audienţii, 
cоt şi Academia cu sistemul său social 
şi managerial. оn această ordine de 
idei оn vizorul Academiei se află curri-
cula pentru specialităţile nominalizate. 
Actualmente, se depun eforturi pentru 
racordarea planului de оnvăţămоnt la 
rigorile procesului de la Bologna, fiind 
supuse perfecţionării оn baza principi-
ului modular şi standardizării. 

Acest plan include astfel de module 
de instruire ca istoria administraţiei 
publice, ştiinţa administrării, ştiinţele 
juridice, ştiinţele socioumane, ba-
zele ştiinţelor economice, ştiinţa 
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managerială, managementul public, 
gestiunea finanţelor, relaţiile economice 
internaţionale, psihologia managerială, 
informatica, limbile moderne. оn 
cadrul modulelor menţionate se in-
clud оn medie cоte două-trei cursuri. 
Fiecare curs este asigurat cu pro-
grame analitice, literatură şi seturi 
metodico-didactice. оn organizarea şi 
desfăşurarea procesului de instruire o 
aplicare preponderentă are paradigma 
andragogică, pedagogică, akmeologică 
şi comunicativă. 

Paradigma pedagogică se manifestă 
atunci cоnd recurgem la bazele peda-
gogiei tradiţionale. оn cazul acestei 
paradigme activitatea instructivă este 
orientată la exigenţe, transmiterea 
de cunoştinţe, reţete, porunci, sarcini 
zilnice şi evaluarea lor. Mijloacele de 

activizare a audienţilor sоnt atracţia, 
captivitatea şi interesul. 

оn paradigma andragogică domină 
conştientizarea necesităţilor audientu-
lui şi capacitatea lui de a le satisface 
оn activitatea sa de instruire, iar cea 
akmeologică orientează instruirea 
spre acordarea ajutorului audientului 
оn atingerea culmilor posibilităţilor 
sale pentru a-şi realiza pe deplin 
potenţialul personalităţii, realizarea 
performanţelor măiestriei profesionale 
şi orientării sociale.

оn cadrul instruirii audienţilor se 
aplică paradigma comunicativă care 
оnglobează paradigma instruirii recip-
roce, unde fiecare audient este conştient 
şi competent оn domeniu, ei fac schimb 
de păreri, оmpărtăşesc performanţele 
lor cu scopul de a răspоndi şi aplica 
operativ informaţia şi experienţa căp
ătată.                                        
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оn оncheiere, putem concluziona că calitatea instruirii funcţionarilor publici оn 
domeniul ştiinţelor economice va contribui pozitiv la activitatea profesională dacă 
se va promova o politică orientată spre client; se vor elabora şi realiza standarde şi 
proceduri specifice de identificare a necesităţilor audienţilor; se va măsura gradul 
оn care rezultatele obţinute de audient sоnt оn concordanţă cu obiectivele pregătirii 
profesionale stabilite; se va implementa o structură organizatorică adecvată şi 
tehnologie, care va permite punerea оn practică a sistemului de calitate.
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