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The present article is aimed to contribute both to theoretical and practical understanding of quality assurance system 

in Higher Education Institutions in Republic of Moldova. The authors provide a series of recommendations to admi-
nistrative staff and to teachers involved in the process of quality assurance. Thus, starting with a conceptual perspective 
of terminology explanation and diachronic analysis we continue to emphasize the most important elements of the Quality 
Assurance System that would be implemented in Moldova universities. Taking into account our national specific featu-
res, at the very end of the document we describe the risks that could appear in the process of implementation or enhan-
cement of the system.  

 
 
Integrarea sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna 

presupune o serie de schimbări esenţiale în diverse aspece ale fenomenului educaţional ca sistem şi proces. 
Noile provocări la nivel macrosocial-economic implică învăţământul în rezolvarea unor probleme majore ale 
societăţii, cu condiţia adecvării la cerinţele beneficiarului serviciilor educaţionale. Se promovează ideea spo-
ririi mobilităţii şi cooperării care are drept scop final constituirea unei economii europene prospere, dar în 
acest context tot mai intens este solicitată calitatea învăţământului superior. Problema calităţii în învăţămân-
tul superior a evoluat odată cu problema constituirii spaţiului european al cunoaşterii. La 25 mai 1998 prin 
Declaraţia de la Sorbona [1] se stipula ideea construirii Europei /cunoaşterii în baza credibilităţii interne şi 
internaţionale, oferind studenţilor un învăţământ superior de performanţă. 

În declaraţia de la Bologna [2], semnată la 19 iunie 1999, printre obiectivele majore se menţiona şi promo-
varea cooperării europene în asigurarea calităţii, în scopul dezvoltării unor criterii şi metodologii comparabile. 
Această idee este amplificată şi prin Comunicatul de la Praga [3] (19 mai 2001) în care s-a reafirmat angaja-
mentul de a stabili „o arie comună a învăţământului superior”, promovarea cooperării europene pentru asigu-
rarea calităţii prin continuarea eforturilor pentru asigurarea calităţii, considerată un factor important al creşte-
rii atractivităţii şi competitivităţii internaţionale a învăţământului superior din Europa. S-a recunoscut rolul 
vital al sistemelor de asigurare a calităţii în asigurarea unor standarde ridicate de calitate şi în facilitarea com-
parabilităţii calificărilor din Europa. 

Ideea asigurării calităţii în învăţământul superior devine axa strategică principală în cadrul Comunicatului 
de la Berlin (19 septembrie 2003) [4]. 

 Calitatea învăţământului superior s-a dovedit a fi elementul central în formarea unui Spaţiu European al 
Învăţământului Superior. Miniştrii educaţiei din ţările europene s-au angajat să sprijine dezvoltarea în conti-
nuare a asigurării calităţii la nivel instituţional, naţional şi european. Ei au subliniat necesitatea dezvoltării 
unor criterii şi metodologii armonizate a sistemelor şi proceselor de învăţământ în scopul asigurării calităţii, 
ajungând la un acord comun ca până în 2005 sistemul naţional de asigurarea a calităţii să includă: 

• definirea responsabilităţilor organismelor şi instituţiilor implicate; 
• evaluarea programelor sau instituţiilor, inclusiv evaluările interne, evaluările externe, participarea stu-

denţilor şi publicarea rezultatelor; 
• un sistem de acreditare, certificare sau proceduri comparabile; 
• participare, cooperare internaţională. 
Se accentuează faptul că, în corespundere cu principiul autonomiei instituţionale, responsabilitatea 

principală pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior revine fiecărei instituţii în parte şi aceasta 
asigură baza pentru o responsabilitate reală a sistemului academic în cadrul sistemului naţional de asigu-
rare a calităţii. 

Perioada 2003-2005 a fost una de căutări şi de încercări de a redimensiona problema asigurării calităţii în 
contextul noilor realităţi. 
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În Comunicatul de la Bergen (19-20 mai 2005) [5] se stipula: 
• Aproape toate ţările au trecut la implementarea unui sistem de asigurare a calităţii pe baza criteriilor 

stabilite în Comunicatul de la Berlin prin cooperare şi participare în reţele. Totuşi, mai trebuie înregis-
trate progrese în special în privinţa implicării studenţilor şi a cooperării internaţionale. Mai mult, ce-
rem instituţiilor de învăţământ superior să continue eforturile de ameliorare a calităţii activităţilor prin 
introducerea sistematică a mecanismelor interne şi corelarea lor directă cu asigurarea externă a calităţii. 

• Adoptăm standardele şi normele orientative pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţă-
mântului Superior aşa cum au fost propuse de ENQA.  

• Ne angajăm să introducem modelul propus pentru a efectua analiza de sistem a agenţiilor de asigurare 
a calităţii naţionale.  

• Recunoaştem principiul de înfiinţare a unui Registru European al agenţiilor de asigurare a calităţii pe 
baza unei evaluări naţionale.  

• Solicităm ca modalităţile particulare de implementare să fie elaborate în continuare de ENQA în cola-
borare cu EUA, EURASHE şi ESIB, iar prin intermediul Grupului de Implementare să ne parvină 
raportul de activitate.  

• Subliniem importanţa cooperării dintre agenţiile recunoscute la nivel naţional în vederea ameliorării 
recunoaşterii mutuale a acreditării şi a deciziilor luate în domeniul asigurării calităţii. 

Din aceste perspective ralierea învăţământului din Republica Moldova la cel european impune un efort de 
adaptare a structurii, ofertei şi calităţii prestaţiei. 

Integrarea europeană în domeniul educaţiei pretinde în mod explicit introducerea sistemelor de manage-
ment al calităţii în instuţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, fiind menite să asigure o com-
patibilizare a calităţii prestaţiei universitare, un sistem de valori şi practici armonizate care să condiţioneze 
creşterea încrederii între universităţile aflate în colaborare, crearea unui cadru adecvat al unei competiţii co-
recte atât pe plan naţional, cât şi pe plan european, precum şi crearea condiţiilor de atingere a finalităţii majo-
re a învăţământului superior – formarea unor specialişti de calitate pentru economia naţională şi europeană.  

În acest context, identificăm funcţia internă şi externă a Sistemului de Management al Calităţii (SMC). 
Funcţia internă de management al calităţii este orientată spre performanţa instituţiei de învăţământ superior 
sub toate dimensiunile acesteia şi presupune un sistem de organizare adecvat realizării funcţiei date. 

Funcţia externă de asigurare a calităţii constă în siguranţa încrederii clienţilor şi a altor părţi interesate, 
externe universităţii, cu privire la capacitatea şi disponibilitatea de a le satisface cerinţele şi aşteptările. Prin 
prisma funcţiei externe este văzută întreaga instituţie de învăţământ superior, luându-se în consideraţie atât 
aspectele organizatorice, cât şi cele umane şi materiale care au un impact determinant asupra calităţii produ-
selor sale. 

Pentru buna funcţionare a SMC este necesară reperarea pe anumite principii care să constituie referinţele 
de bază în proiectarea, implementarea şi evaluarea acestei structuri, cum ar fi: 

– corelarea schimbărilor din învăţământul superior cu tradiţiile şi realitatea socioeconomică şi valorile 
europene; 

– promovarea parteneriatului dintre instituţia de învăţământ şi beneficiar; 
– promovarea parteneriatului profesor–student; 
– flexibilitatea curriculei universitare în vederea adaptării permanente la cerinţele şi tendinţele dezvoltării 

curriculare pe plan mondial. 
Strategia constituirii şi funcţionării SMC presupune: 
– orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi celorlalte părţi interesate; 
– atitudinea proactivă a conducerii instituţiei în problema calităţii; 
– îmbunătăţirea continuă a proceselor educaţionale şi cercetare; 
– implicarea şi conştientizarea personalului; 
– identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea mecanismelor de evaluare internă a 

acestora; 
– documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să denote încredere. 
Sistemul calităţii poate fi definit ca ansamblul structurilor organizatorice, procedurilor, proceselor şi re-

surselor necesare pentru implementarea managementului calităţii. Calitatea instituţiilor de învăţământ este 
determinată de calitatea proceselor, a sistemului organizaţional al instituţiei şi a serviciilor oferite clienţilor. 
Aceste trei elemente sunt într-o strictă interdependenţă şi determină calitatea produsului final.  
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La nivel de sistem al calităţii presupune aceleaşi elemente fundamentale de concepţie a Sistemului de 
management al calităţii. Întru asigurarea calităţii se evidenţiază patru tipuri de activităţi:  

1) planificarea calităţii; 
2) controlul calităţii; 
3) asigurarea calităţii;  
4) îmbunătăţirea calităţii.  
Referenţialul ideal pentru managementul şi asigurarea calităţii în învăţământul superior sunt standardele 

internaţionale de management al calităţii din seria ISO 9000: 2000 [6]. 
Dată fiind nevoia de dezvoltare a culturii calităţii în instituţiile de învăţământ superior din republică, în 

instituirea SMC se recomandă interconexiunea dintre standardele ISO 9000:2000 cu Total Quality Manage-
ment (TQM) [7].  

Managementul Calităţii Totale (TQM) este un sistem de management al unei companii care va evidenţia 
toate genurile de performanţă, precum şi relaţiile existente dintre parteneri; calitatea totală se referă la un 
ansamblu de activităţi menite să asigure realizarea simultană a obiectivelor prestabilite prin implicarea între-
gului personal şi a tuturor resurselor instituţiei 

Principiile TQM se pot subsuma astfel: 
- Principiul relaţiilor sinergetice. Vizează relaţia dintre client şi furnizorul de servicii educaţionale ca 

fiind una complementară; conceptul de sinergie sugerează că performanţa şi excelenţa este atinsă prin 
punerea în valoare a experienţei, competenţelor şi talentului indivizilor;  

- Perfecţionarea continuă şi autoevaluarea permanentă. În cadrul educaţional, TQM presupune că 
administratorii vor colabora cu clienţii lor – cadrele didactice, pentru a forma o echipă. Procesul de 
autoevaluare este unul dintre cele mai importante ca parte a procesului de perfecţionare continuă. 
Îmbunătăţirea continuă a calităţii va conduce spre „zero defecte”; 

- Sistemul ca proces continuu. În educaţie este important ca furnizorii să conştientizeze şi să recunoască 
că organizaţia este un sistem şi că procesele din interiorul ei sunt continue. Calitatea trebuie evaluată în 
sistemul educaţional universitar pentru ca să prevină neconcordanţele;  

- Leadeshipul. Succesul TQM în instituţiile de învăţământ superior este responsabilitatea directă a mana-
gerilor. Conducerea de vărf va fi totalmente angajată în implementarea SMC. 

Trebuie distinse procedurile specifice pentru diverse etape ale procesului de implementare şi perfecţionare 
a SMC. 

Proceduri de preimplementare a sistemului. Evaluarea iniţială:  
- analiza situaţiei existente (practici existente în instituţie pe arii de activitate – învăţământ, cercetare, 

administrare). Pentru efectuarea analizei se recomandă analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, riscuri, 
oportunităţi); 

- elaborarea proiectului de implementare (proiectul va conţine scop, obiective, etape, resurse, termene, 
riscuri, indicatori de performanţă, modalităţi de evaluare a performanţelor); 

- formarea constantă a culturii calităţii prin instruirea comunităţii academice; 
- instituirea structurilor SMC; 
- constituirea echipelor de implementare pe arii de activitate; 
- desfăşurarea proiectului de implementare; 
- documentarea sistemului (elaborarea documentelor SMC: manualul calităţii, manualul de proceduri 

specifice şi de sistem, inregistrări necesare); 
- evaluarea implementării. 
Implementarea structurilor SMC 
Sistemul Managementul calităţii presupune trei tipuri de management orientat spre asigurarea calităţii: 

managementul academic, managementul administrativ, managementul calităţii. Toate aceste tipuri de mana-
gement vor avea structură organizatorică la toate nivelurile instituţionale: instituţional, facultate, catedră.  

Structurile SMC la nivel instituţional  
1. Departamentul Managementul calităţii are misiunea de a implementa, coordona şi monitoriza SMC la 

nivel instituţional. Secţia/Departamentul managementul calităţii este în subordinea ierarhică a Prorectorului 
responsabil de calitate la nivel de instituţie (delegarea unui prorector cu funcţie de responsabil de calitate este 
la discreţia instituţiilor).  
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2. Consiliul de asigurare a calităţii 
Consiliul de asigurare a calităţii se supune direct rectorului instituţiei şi se organizează la nivel instituţio-

nal în următoarea componenţă:  
- prorector responsabil de calitate; 
- şeful secţiei/departamentului Managementul calităţii; 
- şeful secţiei/departamentului Cercetări; 
- un membru de la fiecare facultate a instituţiei;  
- reprezentanţi ai studenţilor; 
- reprezentanţi ai angajatorilor; 
- reprezentanţi ai absolvenţilor. 
Obiectivele Consiliului de asigurare a calităţii sunt:  
-   evaluarea calităţii serviciilor educaţionale, de cercetare şi a altor servicii oferite de către instituţie; 
- elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii; 
- monitorizarea activităţii comisiilor de asigurare a calităţii din cadrul facultăţilor; 
- compatibilizarea activităţilor instituţionale cu standardele internaţionale în domeniu; 
- asigurarea transparenţei proceselor de audit şi evaluare internă; 
- implementarea indicatorilor de performanţă ca instrumente de măsurare a realizării cerinţelor definite 

de standardele de referinţă la nivel de sistem. 
În conformitate cu obiectivele, Consiliul de asigurare a calităţii întreprinde următoarele activităţi: 
- implementează hotărârile Senatului privind asigurarea calităţii procesului educaţional şi de cercetare; 
- identifică, analizează şi propune soluţii privind problemele legate de asigurarea calităţii; 
- elaborează raportul anual cu privire la asigurarea calităţii; 
- monitorizează lucrul comisiilor de calitate de la facultăţi; 
- constituie comisiile de audit intern şi dirijează activitatea acestora; 
- stabileşte obiectivele pe termen lung privind asigurarea calităţii proceselor de la universitate; 
- propune modalităţi şi acţionează în vederea implicării tuturor membrilor comunităţii academice în 

asigurarea calităţii proceselor; 
- evaluează personalul didactic şi de cercetare; 
- oferă consultaţii pentru procesele de audit intern; 
- evaluează programe de studiu pentru studiile de licenţă şi de master; 
- monitorizează corelarea modulelor în planul de învăţământ; 
- evaluează suporturile de curs; 
- identifică nevoile de formare continuă a cadrelor didactice, planifică şi monitorizează desfăşurarea 

activităţilor de formare; 
- evaluează calitatea cercetărilor ştiinţifice realizate în instituţie; 
- constituie comisii pentru evaluarea calităţii programelor de granturi ştiinţiifice instituţionale; 
- evaluează calitatea rapoartelor activităţii seminarelor ştiinţifice de profil; 
- evaluează calitatea serviciilor sociale studenţeşti; 
- monitorizează procesul de comunicare cu organizaţiile instituţionale studenţeşti şi aplică următoarele 

proceduri de lucru:  
 asigură elaborarea şi actualizarea Manualului calităţii, procedurilor de sistem şi a procedurilor 

operaţionale; 
 fac propuneri de îmbunătăţire a documentelor SMC; 
 participă la analiza primară a posibilelor neconformităţi provenite din servicii neconforme şi re-

clamaţii pentru validarea sau invalidarea lor; 
 recomandă secţiei Managementul calităţii propuneri privind programele de asigurare a calitîţii;  
 centralizează sistematic informaţiile colectate referitoare la evaluarea satisfacţiei clientului şi iden-

tifică posibilităţi eficiente de Monitorizare a satisfacţiei clientului. 
3. Comisiile de asigurare a calităţii  
În cadrul facultăţilor se organizează comisii de asigurare a calităţii în următoarea componenţă:  
• preşedintele comisiei, membru al Consiliului calităţii; 
• decanul facultăţii; 
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• prodecanul facultăţii, responsabil de calitate la facultate; 
• şefii de catedră; 
• reprezentanţi ai corpului profesoral; 
• reprezentanţi ai studenţilor. 
Comisiile de asigurare a calităţii se subordonează Consiliului de asigurare a calităţii şi secţiei/departa-

mentului Managementul calităţii.  
Misiunea comisiilor de asigurare a calităţii constă în asigurarea calităţii procesului educaţional şi de cer-

cetare din cadrul facultăţii.  
Obiectivele comisiilor sunt stabilite după cum urmează: monitorizarea SMC la facultate, depistarea ne-

concordanţelor sistemului de management al calităţii din cadrul facultăţii cu strategia de asigurare a calităţii 
la nivel universitar, elaborarea şi implementarea strategiei de asigurare a calităţii, planificarea şi desfăşurarea 
auditului intern la facultate, desemnarea membrilor comisiilor de audit intern, la cererea Consiliului de asigu-
rare a calităţii.  

Activităţile pe care le desfăşoară comisia sunt legate de atingerea obiectivelor generale şi specifice privind 
calitatea, la nivelul facultăţii:  

- evaluarea calităţii procesului educaţional şi de cercetare din cadrul facultăţii; 
- planificarea auditului intern la nivel de facultate; 
- analiza periodică a SMC; 
- propunerea de măsuri corective şi preventive în ceea ce priveşte asigurarea calităţii; 
- monitorizarea realizării deciziilor Consiliului de asigurare a calităţii, întocmirea rapoartelor anuale. 
La nivel de catedră, responsabilul pentru asigurarea calităţii este şi membru al Comisiei pentru asigurarea 

calităţii la facultate. El efectuează activităţi de planificare şi desfăşurare a auditului intern la nivel de catedră, 
realizează evaluările individuale şi are ca obiectiv instruirea personalului, conlucrarea cu comisia de asigu-
rare a calităţii de la facultate, cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii în vederea îmbunătăţirii programelor de 
studii, curriculei disciplinare, procesului de predare–învăţare–evaluare şi a altor servicii oferite de membrii 
catedrei.  

 Aşadar, relaţiile dintre criterii, standarde şi indicatorii de performanţă ca elemente constitutive ale unui 
sistem bazat pe asigurarea calităţii vor fi abordate din trei perspective:  

a) Consiliul de calitate al instituţiei de învăţământ superior. 
b) Comisiile de asigurare a calităţii de la facultăţi. 
c) Responsabilul de asigurare a calităţii la catedră. 
Elaborarea şi implementarea documentaţiei SMC 
Pentru implementarea şi asigurarea funcţionalităţii SMC la nivel de universitate este necesară elaborarea 

unui şir de acte reglatorii, după cum urmează: 
- concepţia de asigurare a calităţii în instituţie; 
- regulamentul cu privire la managementul calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare aprobat de 

Senatul instituţiei; 
- manualul de management al calităţii; 
- procedurile specifice şi de sistem ale sistemului de management al calităţii; 
- planuri strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ superior;  
- regulamentul Secţiei/Departamentului Managementul calităţii; 
- obligaţiunile de funcţie ale managerilor SMC; 
- înregistrări ale calităţii. 
Elaborarea şi implementarea procedurilor de asigurare a calităţii 
Procedurile pentru asigurarea calităţii se aplică în cazul tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul institu-

ţiei după cum urmează: administrarea academică; comisiile Senatului şi consiliile profesorale; admiterea; 
predarea şi învăţarea; evaluarea studenţilor; cercetarea; serviciile pentru studenţi; relaţiile interuniversitare; 
relaţiile internaţionale; relaţiile cu societatea.  

(1) Administrarea academică se realizează pe baza planurilor de management strategic elaborate anual 
(plan operaţional) şi pe 4 ani (plan strategic) aprobate de Senat. 

(2) Comisiile de specialitate ale Senatului elaborează metodologii şi norme de calitate pentru toate activi-
tăţile desfăşurate în cadrul instituţiei.  
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(3) Admiterea se desfăşoară conform următoarelor principii de calitate: relevanţa condiţiilor de admitere; 
accesibilitatea, transparenţa, competitivitatea admiterii; desfăşurarea admiterii în perioade fixe; informarea 
publică cu privire la admitere; studierea periodică a motivaţiilor şi aşteptărilor potenţialilor candidaţi. 

(4) Procesul de predare–învăţare–evaluare se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate 
având în vedere următoarele componente: programe de studiu; managementul procesului de predare–învăţare–
evaluare; strategia de predare, resursele de învăţare; tutorat şi consultaţii. 

(5) Evaluarea studenţilor se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate, avându-se în vedere 
modalităţi transparente, precum şi reglementarea şi comunicarea modalităţilor de examinare şi obiectivele 
evaluării. 

(6) Strategia de cercetare este pregătită de Comisia de cercetare ştiinţifică a Senatului în ceea ce priveşte 
Codul etic de cercetare, resursele umane şi materiale, relevanţa temelor, cercetarea contractuală, transferul 
tehnologic. 

(7) Serviciile sociale studenţeşti funcţionează şi sunt evaluate anual conform metodologiei elaborate de 
Comisia pentru problemele sociale al Senatului, care are în vedere finanţările din subvenţii şi venituri proprii, 
parteneriatul cu studenţii, nevoile speciale ale studenţilor. 

(8) Relaţiile cu societatea, relaţiile interuniversitare, relaţiile internaţionale funcţionează pe baze contrac-
tuale, prin stabilirea de parteneriate. 

Evaluarea, analiza şi îmbunătăţirea procesului de implementare. Certificarea sistemului 
SMC este de neconceput fără procesul de evaluare al performanţelor.  
Fiecare instituţie îşi va planifica, conform cercului Deming (planifică–realizează–evaluează–acţionează), 

procesele de evaluare a SMC la nivel de instituţie. În funcţie de rezultatele obţinute în urma analizei se vor 
planifica acţiuni de îmbunătăţire a calităţii proceselor instituţiei.  

Evaluarea externă şi certificarea SMC este un pas necesar pentru implementarea totală a SMC. Dimensiu-
nea instituţională este cea mai importantă dimensiune a SMC, deoarece are menirea de a conceptualiza siste-
mul de management al calităţii, a contribui la dezvoltarea instituţională prin implementarea acestuia. Asigu-
rarea calităţii în instituţia de învăţământ superior este impusă prin cerinţe interne legate de management, de 
responsabilitatea personalului universităţii, de orientarea spre performanţă a activităţii universitare, dar şi 
spre dezvoltarea unei culturi a calităţii atât în rândul personalului, cât şi în rândul studenţilor. 

În acest sens, SMC promovează: 
– formarea managerială din conducerea universităţii; 
– înzestrarea managementului universităţii cu instrumente şi metode pentru colectarea, prelucrarea şi 

sinteza rapidă a informaţiilor, analiza/ evaluarea şi sistematizarea acestora; 
– îmbunătăţirea activităţii în organizaţie şi dezvoltarea competitivă. 
Riscuri sau obstacole în implementarea SMC în instituţii 
1) Încrederea excesivă în documentele sistemului calităţii (inclusiv în certificarea sistemului calităţii) în 

detrimentul deciziilor manageriale şi acţiunilor regulate vizând asigurarea calităţii. 
2) Tehnicile şi instrumentele managementului calităţii sunt de multe ori considerate un instrument în 

corectarea/ soluţionarea lor (inclusiv „acţiuni corective”) şi nu prin prevenirea apariţiei acestora 
(inclusiv „acţiuni preventive”). 

3) Absenţa/ insuficienţa orientării client în abordarea asigurării calităţii. 
4) Prioritatea acordată obiectivelor cantitative în detrimentul celor calitative. 
5) Comunicarea ineficace/ ineficientă (inclusiv unidirecţională) cu partenerii de interese (mai ales în 

cadrul piramidei ierarhice şi între actorii aceleiaşi instituţii). 
6) Producerea schimbărilor manageriale şi implementarea SMC de sus în jos. 
7) Perceperea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii ca fiind o „datorie” exclusivă a personalului administrativ.  
8) Instruirea inexistentă/ insuficientă/ inadecvată a personalului universitar în domeniul asigurării calităţii. 
9) Ignorarea reticenţei şi rezistenţei la schimbare precum şi a metodelor/ tehnicilor de reducere a acestora. 
10) Insuficienţa resurselor materiale alocate asigurării calităţii în educaţie. Insuficienţa resurselor finan-

ciare disponibile pentru investiţii în echipamente de laborator, tehnologia informaţiei şi echipamente 
multimedia.  

11) Insuficienţa programelor şi proiectelor de finanţare naţionale, regionale şi/ sau europene în asigura-
rea calităţii în educaţie. 
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