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PRINCIPIILE CALITĂŢII EDUCAŢIEI ASUMATE  DE COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII: 

 Centrarea pe beneficiarii serviciilor educaţionale cu accent pe progresul elevului; 

 Participarea activă a actorilor educaţionali şi valorizarea resurselor umane; 

 Dialog, parteneriat și eficacitate colectivă; 

 Colaborarea dintre furnizorii şi beneficiarii serviciilor educaţionale și asumarea învățării autonormate; 

 Învăţarea permanentă şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor pentru obținerea rezilienței și a capabilității; 

 Incluziunea elevilor cu nevoi speciale indiferent de mediul de proveniență. 

 

 

DECLARAREA SCOPULUI ACTIVITĂȚII CEIAC 

Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale adoptat de către Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni are 

ca scop: 

a) asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaționale oferite de către Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

cu cerințele beneficiarilor și ale celorlalte părți interesate;  

b) îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor educaționale oferite de către Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

prin dezvoltarea eficienței colective; 

c) dezvoltarea unei culturi a calității în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni și asigurarea unei protecții 

reale a intereselor beneficiarilor și ale celorlalte părți interesate de serviciile oferite de către instituție;  

d) implementarea unui sistem de evaluare internă a calității proceselor didactice și de evaluare externă, în vederea certificării conformității (în 

urma procesului de acreditare) acestor procese cu standardele de calitate;  

e) stabilirea responsabilităților personalului Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în ceea ce privește asigurarea 

calității serviciilor educaționale;  

f) realizarea obiectivelor sale privind serviciile educaționale. 

PLAN OPERAȚIONAL 

1) Obiectiv strategic: Asigurarea calităţii activităţilor didactice și extracurriculare și eficientizarea proceselor interne, contribuind la elaborarea 

PSD. 

2) Obiectiv strategic: Realizarea unei diagnoze complete referitoare la interesele cunoştinţele și competențele necesare elevilor în vederea 

integrării lor profesionale. 

3) Obiectiv strategic: Creşterea competitivităţii procesului didactic și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea 

implicării elevilor în propria lor formare. 

4) Obiectiv strategic: Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin realizarea standardelor și implementarea Planului de acțiuni pentru 

îmbunătățirea indicatorilor de performanță, elaborat în urma evaluării externe de către ANACEC. 



I. Asigurarea calităţii activităţilor didactice și extracurriculare și eficientizarea proceselor interne, contribuind la elaborarea PSD 

Obiective 

specifice 
Acţiuni 

Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1.1. Elaborarea 

planului operaţional 

în baza Strategiei 

Interne de  

Evaluare a Calității 

1. Elaborarea planului operaţional în 

baza Strategiei Interne de Evaluare a 

Calității. 

2. Diseminarea  planului operațional  

prin afișarea acestuia pe site-ul 

Colegiului. 

3. Analizarea și implementarea 

Planului de acțiuni pentru 

îmbunătățirea indicatorilor de 

performanță la toate subdiviziunile 

responsabile. 

Plan operațional 

Strategia de  

evaluare și  

asigurare a 

calității 

 

Comisia 

CEIAC 

Borovicova E. 

Octombrie 

2021 

Plan 

operaţional 

 

Familiarizarea  

membrilor   

colectivului 

profesoral al 

Colegiului cu 

planul  

operaţional 

CEIAC 

1.2. Stabilirea 

activităților 

de evaluare internă 

1. Stabilirea graficului ședințelor de 

lucru. 

2. Stabilirea responsabilităților 

individuale și a termenilor de 

realizare. 

Plan  

operațional 

Regulamentul  

CEIAC 

Comisia 

CEIAC 

 

Octombrie 

2021 

Procese –

verbale 

 

Grafice 

Îndeplinirea  

sarcinilor  

individuale 

1.3. Îmbunătăţirea 

procesului de 

autoevaluare internă 

prin aplicarea 

analizei SWOT și 

realizarea 

diagnosticului 

instituțional 

1. Aplicarea  procedurilor de analiză 

SWOT în evaluarea activității 

compartimentelor (catedre, secții, 

sală de lectură, bibliotecă). 

2. Identificarea modului de dezvoltare a 

punctelor tari. 

3. Stabilirea modului de rezolvare a 

punctelor slabe. 

4. Implementarea îmbunătăţirilor. 

5. Informarea factorilor de decizie. 

Metodica  

analizei SWOT 

 

Director 

Director –

adjunct 

Comisia 

CEIAC 

Catedrele  de 

specialitate 

Metodist 

Șefii secțiilor 

 

Octombrie – 

Decembrie, 

2021 

Fișe cu analize 

SWOT  

efectuate 

 

Realizarea 

analizei SWOT  

Raport de 

analiza 

Propuneri 

Diagnostic  

instituțional 

 

1.4. Stabilirea 

programului de 

aplicare a 

instrumentelor de 

evaluare internă  

 

 

1. Promovarea activității metodice a 

personalului didactic. 

2. Familiarizarea corpului didactic cu 

noua Metodologie de evaluare a 

cadrelor didactice din învățământul 

profesional tehnic. 

3. Aplicarea chestionarelor conform 

centralizatorului. 

Chestionarele din 

portofoliul 

CEIAC 

Ședințe de analiză 

la nivelul 

subdiviziunilor 

Resurse umane  

(diriginții,  

În funcție de 

procedură: 

- profesorii 

- diriginții 

- comisia  

CEIAC 

 

Octombrie 

2021 - 

Ianuarie 

2022 

Existența 

procedurelor de 

aplicare 

Existența  

chestionarelor  

aplicate și   

analizarea 

acestora 

Aplicarea  

tuturor  

chestionarelor  

conform  

programului  

Planuri de  

îmbunătățire  

realizate pe 



4. Stabilirea graficului de aplicare. 

5. Prezentarea rezultatelor către 

Consiliul de administrație și 

Consiliul profesoral. 

6. Întroducerea în planul de activitate al 

catedrelor și subdiviziunilor a unui 

capitol privind calitatea. 

7. Realizarea rapoartelor de evaluare 

internă a calității la nivelul 

subdiviziunilor structurale. 

CEIAC, 

profesorii, elevii) 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

 

Rapoarte de  

analiză 

 

baza  

analizei  

rezultatelor  

chestionarelor  

 

1.5. Creşterea 

gradului de informare 

cu privire la 

documentele şcolare 

şi 

procedurele  interne 

 

1. Elaborarea documentelor ce țin de 

activitatea CEIAC (plan de 

activitate, chestionare, etc) 

2. Activitate de diseminare prin afişarea 

avizelor şi plasarea documentelor pe 

site-ul  Colegiului. 

3. Difuzarea materialelor video pe  

site-ul Colegiului. 

4. Automatizarea monitorizării 

dispoziţiilor şi recomandărilor 

ministerelor de resort, a circulaţiei 

documentelor şi executării deciziilor. 

Site-ul Colegiului 

Aviziere 

 

 

 

 

CEIAC, 

secretarul 

Colegiului 

Coordonator 

CEIAC 

 

 

 

 

Administraţia 

Colegiului, 

Coordonator 

CEIAC, 

secretarul 

Colegiului 

Pe parcursul 

anului 

Informația 

afișată 

 

Informarea 

continuă a  

cadrelor 

didactice 

Publicarea 

rezultatelor 

1.6. Revizuirea, 

actualizarea și 

completarea setului 

de documente 

specifice SMC  

 

1. Întruniri ale membrilor CEIAC. 

2. Revizuirea documentelor, inclusiv a 

planurilor de învățământ și a curricula 

specialităților. 

3. Revizuirea sau elaborarea 

procedurilor pentru fiecare structură 

organizatorică după necesitate. 

4. Revizuirea și racordarea Strategiei 

CEIAC cu PDS a CMVEAB 2022-

2026. 

 

Analizarea la fața 

locului a unor 

activități. 

Resurse umane  

(diriginții, 

CEIAC, 

profesorii, elevii). 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Director adj. 

Șefii secțiilor 

Șefii instruire 

practică 

Comisia 

CEIAC 

Șefii   

catedrelor 

Metodist 

Profesorii 

Pe parcursul 

anului 

Documente 

revizuite 

Proceduri   

 

 

Strategia 

CEIAC 

Realizarea 

noilor proceduri 

 

 

Strategia 

CEIAC 



1.7. Elaborarea 

Planului 

de dezvoltare 

strategică a 

Colegiului 2022-2026 

1. Întruniri ale membrilor CEIAC. 

2. Revizuirea Planului 

de dezvoltare strategică a Colegiului 

2017-2021 și a documentației coerente. 

3. Studierea și analiza Strategiei 

”Moldova 2030”. 

4. Elaborarea Planului 

de dezvoltare strategică a instituției 

2022-2026. 

Resurse umane 

(CEIAC, membrii 

administrației) 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Director adj. 

Șefii secțiilor 

Șefii instruire 

practică 

Comisia 

CEIAC 

Șefii catedrelor 

Metodist 

Septembrie-

Decembrie 

2021 

Planul 

de Dezvoltare 

Strategică a 

instituției 

2022-2026 

Elaborarea 

Planului 

de Dezvoltare 

Strategică a 

Colegiului 

II. Realizarea unei diagnoze complete referitor la interesele, cunoştinţele și competențele necesare elevilor în vederea integrării lor profesionale 

2.1.  Analiza 

Rapoartelor 

referitoare la 

evaluarea iniţială, 

formativă și sumativă 

în vederea realizării 

unei diagnoze 

predictive 

 

1. Monitorizarea aplicării testelor de 

evaluare inițială, formativă și 

sumativă.  

2. Evaluarea biletelor și testelor de 

examinare. 

3. Analizarea rezultatelor. 

4. Stabilirea măsurilor și elaborarea 

planurilor de îmbunătăţire. 

 

Seturi de teste  

Resurse umane  

(membrii CEIAC, 

profesorii, elevii) 

Resurse  

materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

 

Comisia 

CEIAC 

Șefii catedrelor 

Șefii secțiilor 

 

Septembrie, 

Octombrie 

2021 

Testele aplicate 

elevilor 

Plan de măsuri 

Portofolii la 

catedră 

Analize şi 

propuneri 

 

Aplicarea  

testelor 

la toate grupele 

și la toate  

disciplinele 

Existența  

analizelor  

testelor pe 

grupe 

și discipline 

Existența unor  

planuri  

remediale 

2.2.  Evaluarea, 

ameliorarea şi 

optimizarea 

aspectelor 

motivaţionale ale 

managementului 

învăţării 

 

 

1. Aplicarea  chestionarului pentru 

investigarea factorilor şi strategiilor 

motivaţionale de învăţare. 

2. Analiza impactului procedurii 

operaționale în vederea pregătirii 

examenului de BAC național și 

profesional. 

3. Analiza comparativă a rezultatelor 

susținerii examenului de BAC 

național și profesional. 

4. Stabilirea măsurilor și elaborarea 

planurilor de îmbunătăţire. 

Chestionare 

Resurse umane  

(membrii 

catedrelor, 

CEIAC,  

profesorii, elevii) 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

Comisia 

CEIAC 

Catedra 

diriginților 

 

Noiembrie-

decembrie 

2021 

 

Ianuarie-

februarie 

2022 

Chestionarele  

aplicate 

 

Analiza  

chestionarelor 

Elaborarea  

procedurii 

operaționale   

de pregătire  

suplimentară la  

disciplinele de  

bacalaureat, pe  

grupe de 

performanţă 

 



2.3.  Desfăşurarea 

întregii activităţi de 

predare – învăţare pe 

baza cunoaşterii 

stilurilor de învățare 

şi comunicare ale 

elevilor 

 

 

1. Identificarea stilurilor de învățare la 

elevi. 

2. Analizarea rezultatelor testelor. 

3. Stabilirea măsurilor și elaborarea 

planurilor de îmbunătăţire. 

 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse umane  

(membrii CEIAC, 

profesorii, elevii). 

Tabele cu stiluri 

de  

învățare 

Comisia 

CEIAC 

Diriginții 

Cadre 

didactice 

 

Pe parcursul 

anului 

Chestionarele  

aplicate 

 

Folosirea  

datelor în  

proiectarea  

lecțiilor și 

activităților cu 

elevii 

Rezultate 

obținute 

2.4. Monitorizarea 

mobilitații academice 

1. Monitorizarea colaborării  în 

domeniul mobilității academice cu 

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani 

și instituții similare. 

2. Identificarea instituțiilor de 

învățământ similare de peste hotare. 

3. Școlarizarea permanentă a elevilor  

în domeniul mobilității academice. 

4. Implementarea mobilității academice 

interne. 

5. Evaluarea prezenței acordurilor de 

colaborare cu instituții similare din 

țară și de peste hotare. 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse umane  

(membrii CEIAC, 

profesorii, elevii). 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Comisia 

CEIAC 

Șefii secțiilor 

Diriginții 

 

Pe parcursul 

anului 

Chestionarele  

Aplicate 

Acorduri de 

colaborare cu 

instituții 

similare 

 

Mobilitatea 

academică 

reușită 

III. Creşterea competitivităţii procesului didactic și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării 

elevilor în propria lor formare. 

3.1. Îmbunătăţirea 

proiectării 

activităţilor de 

predare - învăţare 

- evaluare 

 

1. Actualizarea Planului de învățământ 

și curricula a PFP 84110 ”Medicina 

veterinară” în conformitate cu 

Standardul Ocupațional și 

Standardul de calificare.  

2. Valorificarea metodelor activ - 

participative de predare/evaluare. 

3. Evaluarea proiectării unităților de 

învățare la toate disciplinele şi la toți 

anii de studiu. 

4. Evaluarea portofoliilor cadrelor 

didactice. 

5. Asistarea la ore. 

 

Curricula pe 

discipline, planuri 

de învățământ. 

Resurse umane  

(membrii 

catedrelor, 

CEIAC,  

profesorii, elevii) 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

Comisia 

CEIAC 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadre 

didactice 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Portofolii ale  

cadrelor  

didactice 

Proiecte de 

lungă durată 

Proiecte de 

lecție 

Fișe de 

monitorizare 

 

Îmbunătățirea  

rezultatelor 

școlare 

Creșterea  

numărului  

de  

elevi 

participanți  

la activități 

competiționale 

 



3.2.  Diversificarea şi 

modernizarea  

strategiilor de 

predare-învăţare -  

evaluare centrate pe 

elevi 

 

1. Monitorizarea gradului de folosire a 

metodelor moderne de predare și 

evaluare. 

2. Consilierea tinerilor specialiști. 

3. Monitorizarea  activităților 

extradidactice. 

4. Implicarea elevilor în realizarea 

lecțiilor în format on-line. 

5. Monitorizarea activității educative în 

perioada instuirii on-line. 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse umane  

(membrii  

comisiei 

CEIAC, 

profesorii,  

elevii). Resurse 

materiale  

 

Director 

adjunct 

Comisia 

CEIAC 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

 

Permanent Chestionarele  

aplicate. 

Fișe de  

interasistență 

Fișe de 

evaluare  

a lecțiilor 

 

Existența 

lecțiilor în 

format 

electronic PPT 

Număr de lecții  

derulate 

Utilizarea 

instrumentelor 

WEB 

 

3.3. Măsurarea 

gradului de satisfacţie 

al elevilor, cu privire 

la procesul educativ, 

condiții de trai în 

cămin, activitatea 

cantinei, etc. 

 

1. Aplicarea chestionarelor privind 

admiterea (pentru elevii anului I). 

2. Aplicarea chestionarelor de 

satisfacție privind procesul 

instructiv-educativ. 

3. Aplicarea chestionarelor pentru 

evaluarea calității condițiilor de trai 

în cămin. 

4. Aplicarea chestionarelor pentru 

evaluarea calității activității cantinei. 

5. Analiza rezultatelor chestionarelor. 

6. Stabilirea măsurilor remediale sau a 

planului de intervenţie. 

7. Stabilirea planului de îmbunătăţire. 

Chestionare. 

Resurse umane:  

(membrii CEIAC,  

profesorii, elevii). 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

 

Comisia 

CEIAC. 

Diriginții 

Șef  secție 

educație 

 

Aprilie, 

2022 

Chestionarele  

aplicate 

Fișe de analiză 

 

Aplicarea a cel  

puțin 75% 

dintre  

chestionarele  

din programul  

anual 

Interpretări de  

chestionare 

Plan de  

îmbunătăţire 

3.4. Optimizarea 

procedurilor de 

învățare 

1. Identificarea elevilor capabili de 

performanță școlară și pregătirea pentru 

concursuri și olimpiade. 

2. Monitorizarea rezultatelor 

olimpiadelor. 

3. Monitorizarea studiului individual 

ghidat de profesor. 

4. Stabilirea măsurilor remediale sau a 

planului de intervenţie. 

5.Stabilirea planului de îmbunătăţire. 

Fișe, sondaje de 

opinie, pregătire 

suplimentară, 

formarea de 

echipe de lucru, 

sprijinirea 

studiului 

individual 

Resurse umane: 

(membrii CEIAC,  

profesorii, elevii). 

Comisia 

CEIAC 

Diriginții 

Șefii  secțiilor 

 

Permanent  Fișe de analiză 

Chestionarele 

aplicate 

Portofoliile 

elevilor 

Rapoarte, 

rezultate la 

concursuri și 

olimpiade, 

planuri de 

activități, fișe 

de evalure 

3.5. Evaluarea și 

consilierea 

profesorilor și elevilor 

1. Asistențe la ore  de către membrii 

CEIAC. 

2. Consilierea tinerilor specialiști. 

Chestionare, 

sondaje de opinie, 

asistențe la ore, 

Comisia 

CEIAC 

Metodist 

Pe parcursul 

anului 

Grafice de 

asistență 

Fișe de 

Aplicarea 

chestionarelor 

Verificarea 



3. Elaborarea chestionarului pentru 

stabilirea obiectivității evaluării elevilor. 

4. Elaborarea chestionarelor pentru 

identificarea satisfacției elevilor de 

calitatea actului didactic, implicarea 

elevilor în voluntariate, proiecte 

educaţionale, istruiri şi stagii în diferite 

domenii. 

5. Aplicarea chestionarelor elevilor 

privind corupția. 

6. Stabilirea măsurilor remediale sau a 

planului de intervenţie. 

7.Stabilirea planului de îmbunătăţire. 

ședințe, 

interasistențe 

Resurse umane:  

membrii 

administrației, 

membrii CEIAC, 

profesori, elevi 

Șefii catedrelor 

Șefii secțiilor 

Cadre 

didactice 

 

asistență 

Rapoarte 

Chestionare 

asigurării 

didactico – 

metodice 

Plan de 

îmbunătățire 

3.6. Monitorizarea 

instruirii practice 

1.Evaluarea asigurării metodice a 

lecțiilor practice. 

2.Evaluarea calității desfășurării lecțiilor 

practice. 

3.Monitorizarea implicării agenților 

economici în realizarea instruirii 

practice la specialitate prin aplicarea 

de chestionare elevilor. 

4.Evaluarea satisfacției agenților 

economici privind calitatea pregătirii 

practice ale elevilor prin aplicarea 

chestionarelor. 

Chestionare, 

sondaje de opinie, 

asistențe la ore, 

ședințe, 

interasistențe 

Resurse umane:  

membrii 

administrației, 

membrii CEIAC, 

profesori, elevi 

Comisia 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Șefii secțiilor 

Cadre 

didactice 

 

Pe parcursul 

anului 

Grafice de 

asistență 

Fișe de 

asistență 

Rapoarte 

Chestionare 

Aplicarea 

chestionarelor 

Verificarea 

asigurării 

didactico – 

metodice  

Plan de 

îmbunătățire 

IV. Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin realizarea standardelor și implementarea Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea 

indicatorilor de performanță, elaborat in urma evaluării externe de către ANACEC. 

4.1. Monitorizarea 

activităţii secțiilor, 

comisiilor, catedrelor, 

consiliilor 

 

1.Observarea directă a activității 

comisiilor, catedrelor, consiliilor. 

2. Monitorizarea respectării cerințelor 

securității sănătății în perioada 

pandemiei COVID – 19. 

3. Monitorizarea activităților pentru 

majorarea ratei angajării absolvenților 

specialității PFP 84110 „Medicină 

veterinară”, 41630 „Merceologie”, 

41610 „Achiziții publice” și 41310 

„Planificarea și administrarea 

Ședințele 

catedrelor 

Consiliilor 

metodice 

Ședințele 

Consiliul  

profesoral 

Ședința 

Consiliului 

elevilor 

Chestionare 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii secțiilor, 

catedrelor și 

Comisii 

Sora medicală 

 

Pe parcursul 

anului 

Luarea 

deciziilor  

la catedre și 

comisii 

Regulamente 

privind 

COVID-19 

Certificate de 

vaccinare, teste 

anti COVID-19 

 

Grad ridicat de  

satisfacție 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  

şefilor de 

catedră, 

secții şi comisii. 

Diminuarea 

riscului 

infectării cu 



afacerilor” în câmpul muncii conform 

calificării obținute. 

4. Realizarea analizelor și propunerilor 

de remediere a deficiențelor. 

Certificate de 

vaccinare, teste 

anti COVID-19 

 COVID – 19 

Majorarea ratei 

angajării 

absolvenților 

4.2. Monitorizarea 

completării 

documentelor şcolare 

(instituționale) şi 

ritmicităţii notării 

1. Consultarea  documentelor școlare 

(cataloagelor, proiectelor, fișelor) 

2. Completarea fișelor de observare și 

monitorizare. 

3. Realizarea analizelor și propunerilor 

de remediere a deficiențelor. 

Cataloage 

Proiecte, Fișe 

Resurse umane  

(CEIAC) 

Resurse materiale  

 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct  

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Lunar 

 

 

 

 

Cataloage 

Fișe de 

monitorizare  

completate 

 

 

 

Completarea în 

termeni a fișelor 

Adoptarea  

propunerilor de  

remediere 

4.3. Monitorizarea 

completării fondului 

de literatură de 

specialitate cu 

manualele actualizate 

și a promovării 

lecturii 

1. Evaluarea fondului bibliotecii. 

2.  Conlucrarea cu profesorii de la 

catedrele UASM, ASEM, UCCM în 

vederea publicării literaturii de 

specialitate. 

3. Monitorizarea achiziționării literaturii 

de specialitate (manuale, reviste). 

4. Evaluarea activităților de promovare a 

lecturii. 

Resurse umane  

(CEIAC) 

Resurse 

financiare 

Resursa timp 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Bibliotecarii 

Contabilitatea 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de cărti 

reactualizat 

Expoziții 

Activități de 

promovare a 

lecturii 

Literatura de 

specialitate 

actualizată  

Lectura 

promovată 

4.4. Monitorizarea 

absenţelor motivate şi 

nemotivate a elevilor 

înregistrate în anul de 

învățământ 2021-2022 

1.Consultarea documentelor școlare. 

2.Completarea fișelor de observare și 

monitorizare. 

3.Identificarea elevilor cu risc de 

abandon școlar prin aplicarea 

chestionarelor. 

4.Analiza rezultatelor chestionarelor 

aplicate. 

5.Stabilirea măsurilor remediale sau a 

planului de intervenţie. 

6.Stabilirea planului de îmbunătăţire. 

Cataloage 

Certificatele 

medicale 

Cererile  

părinților și a 

elevilor 

Documentele  

dirigintelui 

Rapoartele lunare 

referitoare la 

însușită și 

frecvență 

 

Diriginţi 

Șefii secțiilor 

 

Zilnic / 

săptămânal,  

lunar, 

semestrial,  

anual 

 

Fișe de  

monitorizare  

completate 

Rapoarte 

lunare 

Rapoarte 

semestriale 

Chestionare  

 

Completarea în 

termen a fișelor 

Întocmirea 

rapoartelor 

lunare și 

semestriale 

Adoptarea  

propunerilor de  

remediere 

Diminuarea 

abandonului  

școlar 

4.5. Monitorizarea 

modului de aplicare şi 

respectare a 

procedurilor 
 

1. Observarea directă a activității 

compartimentelor: (secții, catedre, sala 

de lectură, biblioteca). 

2. Revizuirea sau elaborarea 

procedurilor pentru fiecare structură 

Rapoartele  

compartimentelor 

Întâlniri cu 

personalul 

administrativ 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii de  

Pe parcursul 

anului 

Rapoarte și  

analize 

Luarea  

deciziilor în  

compartimente 

Grad ridicat de  

satisfacție 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  



organizatorică după necesitate. 

3. Analiza rapoartelor 

compartimentelor. 

4. Înaintarea propunerilor de remediere 

a deficiențelor. 

-  auxiliar; 

 

comisii şi 

compartimente 

 

 

Planuri de  

îmbunătăţire 

şefilor de  

compartimente 

 

4.6. Formarea și 

perfecționarea 

profesorilor în scopul 

implementării 

Sistemului de 

Management al 

Calității 

1. Participarea directorului, a 

responsabilului de Managementul 

Calității și membrilor CEIAC la 

ateliere de lucru, cursuri de formare 

și perfecționare. 

2. Diseminarea Sistemului de 

Management al Calității în rândul 

personalului angajat și elevilor. 

3. Evaluarea Strategiei de dezvoltare a 

personalului didactic. 

4. Aplicarea transferul tehnologic prin 

antrenarea în procesul de instruire la 

specialitate a cadrelor didactice din 

cadrul UTM, UASM, alte instituții 

de învățământ. 

Cursuri  

 

 

 

 

 

Workshop-uri  

 

 

 

Workshop 

Director 

CEIAC 

Personal 

angajat 

Elevii 

 

 

CEIAC 

Metodist 

Şefii catedrelor 

Pe parcursul 

anului 

Diplome, 

certificate de 

participare 

Procese-

verbale 

 

 

 

 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

personalului 

didactic 

Informarea 

continuă a 

personalului și 

elevilor, planuri 

de îmbunătățire 

a activităților 

 

Dezvoltarea 

deprinderilor  

manageriale ale  

echipei 

manageriale 

Dezvoltarea 

personalului 

didactic 

4.7. Participarea în 

proiecte 

1.Antrenarea suportului financiar pentru 

instituția de învățământ din partea 

sponsorilor și a agenților economici prin 

participarea în proiecte. 

Resurse umane  

(CEIAC) 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

Director 

Director-

adjunct 

CEIAC 

Rotaru M. 

Slobodean I. 

Pe parcursul 

anului 

Proiecte 

realizate 

Dezvoltarea 

instituției 

4.8. Constituirea și 

actualizarea bazei de 

date 

1. Realizarea unei baze de date pentru 

Sistemul de Management al Calității. 

2. Realizarea unui portofoliu electronic 

a CEIAC. 

Resurse umane  

(CEIAC) 

Resursa timp 

Membrii 

CEIAC 

Pe parcursul 

anului 

Baza de date 

Portofoliu 

Ridicarea 

nivelului de 

transparență 

4.9.  Derularea 

programului de 

evaluare internă și 

aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare 

1. Elaborarea programului de evaluare 

internă. 

2. Efectuarea evaluării interne pe baza 

standardelor. 

3. Analizarea fișelor de autoevaluare. 

Programul  

activităților de  

evaluare internă 

 

Membrii 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii catedrelor 

Șefii secțiilor 

Pe parcursul 

anului 2021 

-2022 

Sfârșitul 

semestrului 

II 

Fișe de  

monitorizare și  

evaluare 

completate 

 

Elaborarea 

Raportului de  

autoevaluare 

 



4.10. Monitorizarea 

perfecţionării bazei 

tehnico-materile ca 

garanţie pentru 

îmbunătăţirea 

calităţii procesului 

instructiv-educativ 

1.Evaluarea sălilor de studii 

modernizate cu utilaj tehnic pentru PFP 

72110 „Siguranţa produselor 

agroalimentare”. 

2. Monitorizarea dotării laboratorului de 

merceologie cu tehnica performantă de 

înaltă precizie. 

3. Evaluarea echipării unei cămeri din 

cămin pentru elevii cu necesităţi 

speciale de studii. 

Evaluarea de 

CEIAC 

Resurse materiale  

(copiator, hârtie,  

calculator) 

 

Director 

Director-

adjunct 

Contabil-şef 

CEIAC 

Şef  secție 

educaţie 

2021-2024 Săli amenajate 

conform 

cerinţelor 

Laborator dotat 

cu tehnică 

performantă 

Camera 

echipată 

Actul didactic 

calitativ 

Realizare 

nevoilor de 

instruire a 

elevilor cu 

cerinţe speciale 

în cămin 

4.11. Pregătirea 

instituţiei de 

învăţământ pentru 

evaluarea externă şi 

acreditarea 

programelor de studii 

1. Realizarea Planului de acţiuni pentru 

îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă a standardelor de evaluare 

externă, propus de către membrii 

Comisiei ANACEC. 

Ședințele 

membrilor 

CEIAC 

Toate structurile 

implicate 

 Resursa timp 

Membrii 

CEIAC 

Director 

Director-

adjunct 

Șefii catedrelor 

Șefii secțiilor 

 

2021-2025 Rapoarte de 

activitate 

CEIAC 

Elaborarea 

Raportului de 

autoevaluare 

internă 

 

Realizarea 

cerinţelor 

planului pentru 

îmbunătăţire 

 

 

 


