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1. ARGUMENT  

 

Progresul tehnic, schimbările economice şi tehnologice impun formarea unei forţe de muncă 

flexibilă şi bine calificată. Pentru a ţine pasul cu cerinţele actuale la nivel naţional şi internaţional, 

IP CMVEAB consideră oportună promovarea transformărilor în cadrul instituţiei, dar şi a 

programelor de formare profesională, care ar contribui la formarea specialiştilor în domeniul 

economic şi ar spori contribuţia instituţiei la oferirea de calificări actuale şi relevante pe piaţa forţei 

de muncă. Sistemul de Management al Calităţii este o totalitate de structuri instituţionale, norme, 

proceduri şi activităţi specifice de proiectare, implementare, evaluare şi îmbunătăţire a calităţii la 

nivel de învăţământ profesional şi de livrare a serviciilor de formare. 

Planificarea calităţii este partea managementului calităţii concentrată pe stabilirea 

obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente pentru 

a îndeplini obiectivele calităţii. Planificarea este o parte importantă a oricărui sistem de calitate 

pentru manageri, profesori şi elevi deopotrivă. Managementul calităţii vizează crearea încrederii 

beneficiarilor programelor de formare profesională şi celorlalţi parteneri ai IP CMVEAB, privind 

capacitatea şi disponibilitatea instituţiei de a le satisface cerinţele şi aşteptările. Strategia de 

evaluare internă şi asigurare a calităţii face parte din sistemul de management al calităţii — un 

ansamblu de măsuri care permite planificarea, măsurarea şi dovedirea calităţii.  

Scopul strategiei este dezvoltarea unui sistem educaţional şi de formare profesională de 

calitate în cadrul IP CMVEAB prin monitorizarea implementării eficiente a PDS-ului 2022-2026 

și dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate a IP CMVEAB pentru asigurarea evaluării externe 

a instituției în cadrul procesului de acreditare și respectarea standardelor de calitate. 

 

 

2. ABREVIERI ŞI TERMENI REFERITORI LA MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Abrevieri: 

MEC - Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova; 

MAIA - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova; 

IP CMVEAB - IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni; 

IPT - Învăţământ Profesional Tehnic; 

CEIAC - Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii; 

CSF - Conducător structură funcţională; 

MC - Managementul calităţii; 

SMC - Sistemul de Management al Calităţii; 

SF - Structură funcţională; 

PDS – Plan de Dezvoltarea Strategică 

 

Termeni referitori la managementul calităţii: 

Acreditare (în învăţământ) - proces de evaluare externă a calităţii programului de studiu 

sau/şi a instituţiei de învăţământ, materializat prin eliberarea unui act prin care instituţiei i se 

acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ, de a organiza admiterea la studii şi 

examenele de calificare, precum şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii 

recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.  

An de studiu/învăţământ - an academic, constituit din două semestre relativ egale, care includ 

activităţi de predare - învăţare - evaluare, vacanţe şi alte activităţi educaţionale.  



Asigurare a calităţii educaţiei - proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, 

monitorizare, garantare, control, menţinere şi îmbunătăţire) a calităţii unui sistem de învăţământ, 

unor instituţii de învăţământ sau unor programe de formare profesională. 

Autorizare de funcţionare provizorie (în învăţământ) - actul de înfiinţare a instituţiei de 

învăţământ, care îi acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza admiterea 

la studii.  

Beneficiar: organizaţie sau persoana care primeşte un produs/serviciu (specialiştii 

absolvenţi, părinţi, angajatori).  

Calitate: totalitatea însuşirilor esenţiale care determină un fenomen şi care, schimbându-se 

prin salturi în urma acumulărilor cantitative, dau naştere altui fenomen cu trăsături esenţiale 

superioare primului.  

Calitate a educaţiei - ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu/program de 

formare profesională, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele 

de calitate.  

Competenţă profesională - ansamblul unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele 

se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, 

explicare şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi 

rezolvare de probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare.  

Controlul calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor 

referitoare la calitate. 

Criteriu de evaluare - nivel de performanţă prin intermediul căruia poate fi examinată 

posibilitatea atingerii anumitor standarde şi/sau obiective.  

Evaluare internă / autoevaluare a calităţii educaţiei - proces realizat de către structurile 

instituţionale responsabile de asigurarea calităţii, în baza unui regulament instituţional, în 

conformitate cu standardele naţionale de referinţă;  

Evaluare externă a calităţii educaţiei - proces complex de analiză a calităţii unui program de 

studiu oferit de către o instituţie de învăţământ sau a calităţii procesului educaţional/de cercetare 

al unei instituţii de învăţământ, precum şi prezentarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea 

calităţii.  

Evaluare a rezultatelor învăţării - proces prin care se stabileşte faptul că o persoană a 

dobândit anumite competenţe, aptitudini, deprinderi.  

Formare profesională - proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-

un certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii.  

Indicator de performanţă - instrument de măsurare care indică caracteristicile unui anumit 

criteriu de evaluare a calităţii programului de studiu şi a activităţii instituţiei de învăţământ.  

Îmbunătăţirea calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilitaţii 

de a îndeplini cerinţele referitoare la calitate. Procedură: mod specificat de efectuare a unei 

activităţi sau a unui proces 

Management al calităţii (în învăţământ) - ansamblu de măsuri aprobate în mod regulat la 

nivel instituţional sau la nivel naţional, în scopul asigurării calităţii învăţământului.  

Manualul calităţii: document care descrie SMC al organizaţiei.  

Planificarea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor 

calităţii şi care specifică procesele operaţionale şi resursele aferente necesare pentru a îndeplini 

obiectivele calităţii.  

Politica referitoare la calitate: intenţii şi orientări generale ale organizaţiei referitoare la 

calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul acesteia de la cel mai înalt nivel. 



Managementul calităţii: activităţi coordonate pentru a orienta şi controla organizaţia în ceea ce 

priveşte calitatea. Funcţionarea unui sistem de organisme şi proceduri a căror misiune este să 

amelioreze permanent calitatea serviciilor de învăţământ.  

Program de studiu / program de formare profesională - totalitatea activităţilor de proiectare, 

organizare, conducere şi realizare a predării, învăţării, cercetării, creaţiei artistice şi evaluării, care 

asigură formarea într-un domeniu ocupaţional şi academic, în conformitate cu cadrul normativ în 

vigoare şi conduce la obţinerea unei calificări certificate de către un organism abilitat.  

Raport de autoevaluare (evaluare internă) a calităţii educaţiei - document oficial elaborat de 

instituţia de învăţământ care solicită autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea unui 

program de formare profesională/unei instituţii de învăţământ. 

Satisfacţia beneficiarului: percepţie a beneficiarului despre măsura în care cerinţele acestuia 

au fost îndeplinite.  

Sistem de management al calităţii (SMC): sistem de management prin care se orientează şi 

se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.  

 

 

3. MOTIVAŢIA ELABORĂRII STRATEGIEI DE EVALUARE INTERNĂ A 

CALITĂŢII 

IP CMVEAB este deschisă înnoirilor şi răspunde cu responsabilitate cerinţelor şi exigenţelor 

în concordanţă cu imperativele societăţii din Republica Moldova şi, necesităţii de a dezvolta 

continuu parteneriatul educaţional şcoală – familie – comunitate, în paralel cu întărirea dimensiunii 

europene a educaţiei. De asemenea, urmăreşte şi crearea unui cadru propice pentru formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor teoretice şi practice necesare calificării superioare şi 

continuării studiilor. 

Asigurarea calității educaționale în IP CMVEAB include procesele planificate și 

sistematice necesare asigurării unui grad adecvat de încredere că oferta educațională va satisface 

cerințele de calitate necesare. Aceasta implică, de regulă, și autoevaluarea la fiecare nivel ierarhic. 

Aceste activități determină capacitatea instituției de a furniza calificări profesionale la un anumit 

standard. 

Calitatea trebuie să fie asigurată printr-o metodologie adecvată, care să includă: criterii, 

standarde, indicatori de performanță, calificări. 

Procesele care asigură calitatea vizează:  

- planificarea rezultatelor învățării; 

- monitorizarea rezultatelor; 

- evaluarea internă și externă; 

- îmbunătățirea continuă a rezultatelor educaționale. 

 

Rolurile actorilor educaţionali din cadrul IP CMVEAB în managementul şi asigurarea 

calităţii educaţiei: 

Cadrele didactice contribuie la asigurarea calităţii  prin: 

- pregătire continuă; 

- adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii; 

- activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o 

- metodologie centrată pe elev; 

- învăţare continuă, dezvoltare profesională şi personală; 

- evaluare şi autoevaluare. 



Elevii contribuie la asigurarea calităţii prin: 

- învăţare continuă; 

- implicare activă şi responsabilă în propria educaţie; 

- participare la activităţile didactice şi extradidactice din cadrul IP CMVEAB. 

Părinţii, autorităţile locale, comunitatea în general, contribuie la asigurarea calităţii prin: 

- implicare activă şi responsabilă în viaţa IP CMVEAB; 

- asigurarea resurselor şi condiţiilor pentru o educaţie de calitate; 

Administraţia IP CMVEAB contribuie la asigurarea şi managementul calităţii prin: 

- asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o educaţie de calitate; 

- asigurarea comunicării interne și externe a IP CMVEAB; 

- managementul proceselor de dezvoltare instituţională. 

- realizarea strategiei de elaborare şi implementare a conceptului de management al calităţii; 

- transparența rapoartelor semestriale  a  Rezultatelor activităţii educaţionale din Colegiul  

de  Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni; 

- cooperarea cu ceilalţi “actori” implicaţi; 

- monitorizarea politicilor şi programelor naţionale de reformă; 

- asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. 

 
 

4. POLITICA IP CMVEAB ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 

Politica şi obiectivele calităţii, precum şi prevederile centrate pe constituirea şi dezvoltarea 

SMC-ului în cadrul IP CMVEAB, au la bază obiectivele strategice înscrise în PDS al Colegiului. 

Administraţia IP CMVEAB stabileşte şi reactualizează atunci când este necesar politica 

referitoare la calitate. Aceasta trebuie să fie adecvată misiunii declarate a instituţiei, să conţină un 

angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţ ii SMC, 

constituind un cadru adecvat pentru stabilirea obiectivelor calităţii. Ea trebuie cunoscută, înţeleasă 

şi aplicată în întreaga instituţie. 

 

5. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA IP CMVEAB 

MISIUNEA IP CMVEAB 

Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este 

o instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar, care oferă comunității servicii de 

formare inițială și continuă în domeniul medicinei veterinare și al economiei agrare, asigurând 

pregătirea specialiștilor competenți și competitivi pe piața muncii, capabili să se adapteze la 

condiţiile de schimbare ale vieţii. 
 

VIZIUNEA IP CMVEAB  

Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este 

o instituție lider în pregătirea specialiștilor competenți și competitivi în domeniul medicinei 

veterinare și al economiei agrare, asigurând calitatea procesului de formare profesională conform 

standardelor, expectanțelor elevilor și necesităților pieței muncii. 
 

 

6. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA CEIAC 

Misiunea CEIAC 

Misiunea CEIAC este de a implementa un sistem de management al calității, eficient 

bazat pe o structură organizatorică și a documentației corespunzătoare, care să permită 



monitorizarea - evaluarea, intervenția corectivă – preventivă în vederea îmbunătățirii calității 

servciilor educaționale conform cerințelor educaționale naționale. 
 

 

Viziunea CEIAC 
Viziunea asigură crearea unui climat de încredere și colaborare între angajați și implicarea 

personală a fiecărui cadru didactic prin punerea în valoare a competențelor, cunoștințelor și 

experienței profesionale în relațiile cu benefeciarii și celelalte părți interesate, asumîndu-și 

responsabilitatea pentru soluționarea problemelor, implicarea activă în identificarea oportunităților 

de îmbunătățire continuă a calității procesului educaținal conform actelor normative și 

standardelor de calitate. 

 

7. DIAGNOZA MEDIULUI DE ACTIVITATE 

 

Analiza SWOT  a IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni  

Puncte tari Puncte slabe 

Colegiul dispune de:  

 Toate PFP Colegiului sunt acreditate; 

 Planurile de învățământ și curricula 

racordate la cerințele pieții muncii; 

 Conducere managerială cu deschidere 

spre reforme, calitate, performanță;  

 Cadre didactice competente, 

deținătoare de grade didactice, formate 

în domeniul învățământului online; 

 Cabinete asigurate tehnologic și 

metodologic pentru un proces 

instructiv-educativ de calitate; 

 Clinica veterinară și laborator de 

merceologie dotat cu utilaj modern;  

 Cea mai mare sală de sport din nordul 

Republicii Moldova; 

 Teren de minifotbal; 

 Bibliotecă asigurată cu cca 91602 

exemplare; 

 Sală de lectură cu abonamente la ziare 

și reviste de specialitate; 

 Cămin cu 200 locuri; 

 Cantină; 

 Spații ce pot fi date în chirie în afara 

orarului școlii ca sursă de venit 

extrabugetar;  

 Sistem autonom de încălzire; 

 Teren agricol în gestiune 420 ha; 

 Site-ul,  email-ul și pagini pe rețelele 

de socializare; 

 Uzura infrastructurii Colegiului; 

 Insuficiența bazei materiale pentru 

specialitățile noi; 

 Lipsa sălii specializate pentru realizarea 

întrunirilor, seminarelor, work-shop-

urilor; 

 Lipsa sălii de festivități; 

 Lipsa sistemului de încălzire alternativ; 

 Finanțarea insuficientă de la buget; 

 Denumiri neatractive ale PFP; 

 Absenteism ridicat; 

 Descreșterea procentului calității la 

examenele naționale de bacalaureat; 

 Rata de angajare scăzută a absolvenților; 

 Insuficiența de cadre calificate pentru 

PFP 41610 Achiziții publice; 

 Motivaţia materială redusă a cadrelor 

didactice; 

 Utilizare insuficientă a 

echipamentelor/tehnologiilor moderne în 

procesul instructiv-educativ; 

 Randament scăzut de cunoaștere și 

utilizare a limbilor moderne de către 

cadrele manageriale; 

 Insuficiența asigurării cu softuri 

educaționale licențiate și abilități reduse 

de utilizare a acestora; 

 Bibliografie de specialitate insuficientă 

sau învechită; 



 Asigurarea cu mijloace TIC în 

proporție de 90% cu conectare la 

internet; 

 Contracte de parteneriat cu agenții 

economici (inclusiv pentru 

desfășurarea practicii), asociații de 

profil, instituții de învățământ 

profesional tehnic și superior;  

 Păstrarea unui plan de înmatriculare 

constant; 

 Microbuz, ceea ce facilitează 

deplasarea elevilor și profesorilor la 

diverse activități; 

 Rezultate remarcabile ale elevilor la 

olimpiade, conferințe științifice, 

concursuri; 

 Promovarea activităților 

extracurriculare (secții sportive, 

cercuri pe interes), inclusiv Catedra 

militară, în parteneriat cu USM și 

Școala auto - instruirea elevilor pentru 

obținerea permisului de conducere; 

 Cabinet de orientare şi consiliere 

psihologică; 

 Amplasarea geografică avantajoasă, 

care facilitează accesul la instituție. 

 Motivația redusă a agenţilor economici  

de colaborare cu Colegiul și acordări de 

sponsorizări sau donații; 

 Lipsa unui ONG; 

 Lipsa parteneriatelor cu istituții similare 

de peste hotare; 

 Mobilitatea academică insuficient 

practicată. 

Oportunități Amenințări 

 Existența unui cadru legal pentru 

obținerea de fonduri extrabugetare; 

 Prestigiul Colegiului în comunitate;  

 Accesul unui număr apreciabil de 

absolvenți; 

 Valorificarea abilităților individuale 

ale elevilor prin CDS;  

 Schimburi de experiență cu colegiile 

de profil; 

 Implicarea elevilor din Colegiu în 

diverse programe și proiecte; 

 Reparația generală și amenajarea 

etajului III al blocului de studii D, va 

oferi spații de studii pentru 

specialitățile noi; 

 Elaborarea de curricula la 

specialități/profesii pentru asigurarea 

programelor de  formare pentru adulţi; 

 Abandonul şcolar în continuă creștere; 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale ale 

elevilor; 

 Interes scăzut față de studii din partea 

elevilor; 

 Lipsa motivaţiei pentru continuarea 

studiilor; 

 Dezinteresul manifestat de majoritatea 

părinţilor faţă de studii și continuarea 

studiilor; 

 Progresul tehnologic accelerat duce la 

uzura morală a echipamentelor existente;  

 Scăderea ponderii unor domenii de 

activitate în zonă (medicină veterinară, 

economie, achiziții); 

 Fluctuație de cadre didactice tinere;  

 Migraţia specialiștilor calificați în alte 

domenii de activitate mai bine plătite sau 

spre ţările europene dezvoltate; 



 Proiecte investiționale în domeniul 

creșterii animalelor; 

 Dezvoltarea unor activități 

extracurriculare în parteneriate cu 

agenții economici, instituții similare; 

 Posibilitatea accesării unor proiecte cu 

finanțare națională și internațională; 

 Descentralizarea financiară;  

 Posibilitatea obținerii de fonduri 

extrabugetare; 

 Încheierea unor contracte cu firmele 

care doresc angajarea muncitorilor din 

zonă pentru a asigura testarea sau 

instruirea acestora; 

 Necesitatea formării continue a 

adulţilor; 

 Unica instituție în domeniul Medicinei 

Veterinare și Achizițiilor publice; 

 Amplasarea geografică avantajoasă; 

 Interesul agenților economici față de 

practicanți și absolvenții Colegiului; 

 Revitalizarea sectorului zootehnic; 

 O rețea de instituții care oferă PFC 

cadrelor didactice; 

 Susținea financiară  de formare 

continuă cu 2 % din fondul de 

salarizare; 

 Activități extracurriculare pentru elevi 

organizate de MAIA și MEC, care pot 

promova imaginea Colegiului la nivel 

național; 

 Proiecte europene de suport tehnic în 

agricultură; 

 Programul de subvenționare al AIPA al 

MAIA din Republica Moldova. 

 Situația demografică care ar duce la 

scăderea numărului de elevi; 

 Salariile mici din sectorul agrar; 

 Închiderea afacerilor în domeniu; 

 Indiferența pieții muncii la demersul 

educațional; 

 Insuficiența locurilor de muncă pentru  

absolvenții colegiilor agricole; 

 Migrația populației; 

 Centralizarea extensivă; 

 Instabilitatea politică și economică din 

Republica Moldova; 

 Dificultăţi în realizarea parteneriatelor și 

proiectelor; 

 Învățământul la distanță în perioada 

pandemiei nu asigură pe deplin formarea 

competenţelor necesare. 

 

 

Analiza PESTE (politic, economic, social, tehnologic și ecologic) 

 

Politic: 

1. Societatea se află în permanentă schimbare, ceea ce nu întotdeauna favorizează 

învățământul. 

2. Apariția și implementarea Strategiei sectoriale de dezvoltare „Educația 2030” și a 

Strategiei de dezvoltare a educației pe anii 2021-2030. 

3. Sectorul este supus mai mult centralizării decât descentralizării, autonomia instituțiilor 

de învățământ fiind erodată de politicile forurilor superioare. 

 

 



Economic: 

1. Criza financiar - economică de durată influențează negativ asupra stării învățământului.  

2. Legislația financiară tot mai mult restrânge autonomia financiară a instituțiilor de 

învățământ. 

3. Lipsa fondurilor destinate dezvoltării instituției stopează evoluția acesteia. 

4. Necesitatea implicării în proiectele europene în vederea atragerii de fonduri. 

5. Pauperizarea populației limitează accesul tineretului la studii din contul resurselor 

proprii. 

6. Interesul scăzut al mediului de afaceri pentru îmbunătățirea calității învățământului 

profesional. 

7. Lipsa/insuficiența locurilor de muncă pentru absovenții Colegiului. 

  

Social: 

1. Implicarea părinților în procesul instructiv-educativ este scăzut, din cauza dispersării 

acestora pe tot teritoriul republicii și nu numai. 

2. Mulți dintre elevi provin din familii cu venit modest, se confruntă cu probleme sociale, 

efectul cărora se resimt asupra pregătirii și comportamentului elevilor. 

3. Migrarea multor părinți la muncă peste hotarele  țării afectează substanțial starea moral-

psihologică și comportamentală a elevilor. 

4. Scăderea generală a populației școlare, determinată în principal de rata scăzută a 

natalității și migrarea familiilor. 

5. Creșterea numărului familiilor monoparentale. 

6. Colaborare insuficientă cu alte instituții publice. 

 

Tehnologic: 

1. Pe plan mondial se constată accentuarea importanței tehnologiei informației pentru 

învățământ, în special în circumstanțele pandemice cauzate de COVID-19. 

2. Instituția se preocupă intensiv de aplicarea tehnologiilor în procesul educațional și 

managerial însă mai sunt neajunsuri în dezvoltarea personalului în acest domeniu. 

3. Existenţa resurselor educaţionale digitale deschise, adecvate pentru învăţământul 

profesional. 

4. Răspîndirea tehnologiilor moderne de comunicare facilitează transmiterea informațiilor 

în timp scurt. 

 

Ecologic: 

1. Abordarea incorectă a problemelor ecologice se răsfrânge negativ asupra mediului.  

2. Amplasarea instituției oferă posibilități de fortificare a educației ecologice a elevilor. 

3. Unitatea de învățământ trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu, prin 

participarea la proiecte ecologice, la programe de implementarea a măsurilor de 

protecție a mediului din comunitatea locală, prin economisirea la maximum a resurselor 

de energie termică, electrică, apă etc.  

4. Anual, se face antrenarea elevilor din instituție în amenajarea zonei verzi a colegiului 

pentru  educarea viitoarei generații  în spiritul păstrării curățeniei și a grijei față de 

mediul înconjurător. 

 

 

 



8.1. FORMULAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE IP CMVEAB  

PENTRU ANII 2022-2026 

 

Ținând cont de importanța dezvoltării strategice a instituției, în baza analizei SWOT și 

PESTE a fost elaborat PDS al IP CMVEAB pentru anii 2022-2026 cu următoarele obiective: 

 

Obiectivul general 1: Modernizarea curricula de formare iniţială a specialiştilor în domeniul 

medicinei veterinare și al economiei agrare din perspectiva necesităţilor pieţii muncii, a pedagogiei 

competenţelor, centrării pe elev, promovării inter- şi transdisciplinarităţii. 

Obiective specifice: 

1.1. Actualizarea planurilor de învățământ în contextul pedagogiei competențelor și abordării 

interdisciplinare. 

1.2. Asigurarea metodico-ştiinţifico- didactică a procesului de învăţământ conform 

prevederilor curricula modernizată şi particularităţilor de învăţare eficientă a elevilor.  

1.3. Diversificarea ofertei educaționale în funcție de nevoile pieții muncii. 

1.4. Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor.    

 

Obiectivul general 2: Asigurarea procesului de învăţământ cu personal didactic şi managerial 

profesionist, competitiv, competent în promovarea consecventă a învăţământului centrat pe elev şi 

formarea durabilă a competenţelor profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 

2.1.Eficientizarea procesului de recrutare și formare continuă a cadrelor didactice. 

2.2. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță profesională a cadrelor didactice prin 

asigurarea evaluării interne calitative și stimulării morale și materiale a cadrelor didactice. 

 

Obiectivul general 3: Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului Colegiului în scopul 

îmbunătățirii calității serviciilor prestate. 

Obiective specifice: 

3.1.Diversificarea surselor de finanţare a instituţiei. 

3.2.Modernizarea infrastructurii Colegiului. 

3.3.Asigurarea sectorului de producere cu tehnică agricolă. 

 

Obiectivul general 4: Diversificarea politicilor de marketing educațional în scopul satisfacției 

părților interesate, evoluției antreprenoriale, dezvoltării parteneriatelor și promovării imaginii 

colegiului. 

Obiective specifice: 

4.1. Dezvoltarea activității antreprenoriale la elevii Colegiului prin intermediul clinicii 

veterinare, laboratorului de merceologie și magazinului didactic. 

4.2. Dezvoltarea politicilor de marketing educațional în scopul promovării imaginii 

Colegiului. 

4.3. Încheierea acordurilor de colaborare și parteneriatelor în vederea realizării unor proiecte 

de maxim interes pentru elevi, profesori, colegiu, comunitate. 

 

 

 

 

 



8.2. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE CEIAC PENTRU ANII 2022-2026 

 

În scopul contribuirii la realizarea PDS-ului Colegiului și asigurarea calității activității 

Colegiului Strategia CEIAC prevede următoarelor obiective: 

 

Obiectivul general 1: Modernizarea curricula de formare iniţială a specialiştilor în domeniul 

medicinei veterinare și al economiei agrare din perspectiva necesităţilor pieţii muncii, a pedagogiei 

competenţelor, centrării pe elev, promovării inter- şi transdisciplinarităţii. 

Obiective specifice: 

1.1.Eficientizarea planurilor de învățământ, curricula și a actului educațional în vederea 

formării și dezvoltării competențelor în raport cu opţiunile, interesele şi aptitudinile elevilor, 

în concordanță cu solicitările beneficiarilor și cerințele pieței forței de muncă; 

1.2. Digitalizarea învățământului din IP CMVEAB pentru asigurarea calității învățământului 

cu prezență fizică și on-line; 

1.3.Diversificarea ofertei educaționale care să asigure formarea beneficiarilor în domeniu 

profesional;  

1.4. Asigurarea unui climat optim desfășurării activităților instructiv-educative și calității în 

educație în vederea prevenirii eşecului şi abandonului şcolar, scăderii absenteismului, creşterii 

performanţelor elevilor; 

1.5.Asigurarea calității activității Colegiului pentru obținerea acreditării instițuției și a 

programelor de formare profesională. 

 

Obiectivul general 2: Asigurarea procesului de învăţământ cu personal didactic şi managerial 

profesionist, competitiv, competent în promovarea consecventă a învăţământului centrat pe elev şi 

formarea durabilă a competenţelor profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 

2.1.Eficientizarea procesului de recrutare a cadrelor didactice; 

2.2.Contribuirea la procesul de formare continuă a cadrelor didactice la nivel local și național; 

2.3.Îmbunătățirea indicatorilor de performanță profesională a cadrelor didactice. 

 

Obiectivul general 3: Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului Colegiului în scopul 

îmbunătățirii calității serviciilor prestate. 

Obiective specifice: 

3.1.Contribuirea la gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului 

Colegiului; 

3.2.Continuarea modernizării bazei tehnico-materiale de care dispune instituția de învățămînt. 

 

Obiectivul general 4: Diversificarea politicilor de marketing educațional în scopul satisfacției 

părților interesate, evoluției antreprenoriale, dezvoltării parteneriatelor și promovării imaginii 

colegiului. 

Obiective specifice: 

4.1 Dezvoltarea antreprenorială în vederea creșterii autonomiei instituționale  și gestionarea 

veniturilor IP CMVEAB;. 

4.2. Creşterea prestigiului Colegiului în cadrul comunităţii, la nivel regional și naţional; 

4.3.Dezvoltarea unui parteneriat social activ și dinamic și extinderea colaborării cu: APL, 

ONG-uri, agenți economici, unități de învățământ având același profil la nivel național și 

internațional. 



                                                       XI. PLANUL ACTIVITĂȚILOR LA STRATEGIA CEIAC 

PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

NR. 

ORD 
OBIECTIVE  DENUMIREA ACTIVITĂȚII /ACȚIUNII RESPONSABIL 

PERIOADA 

ESTIMATIVĂ DE 

REALIZARE 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

1 2 3 4 5 6 

Obiectiv general 1. Modernizarea curricula de formare iniţială a specialiştilor în domeniul medicinei veterinare și al economiei agrare din 

perspectiva necesităţilor pieţii muncii, a pedagogiei competenţelor, centrării pe elev, promovării inter- şi transdisciplinarităţii. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficientizarea planurilor 

de învățământ, curricula 

și a ghidurilor unităților 

de curs în vederea 

formării și dezvoltării 

competențelor în raport 

cu opţiunile, interesele şi 

aptitudinile elevilor, în 

concordanță cu 

solicitările beneficiarilor 

și cerințele pieței forței 

de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Reactualizarea, în 

colaborare cu mediul academic, a 

conținuturilor curriculare și 

materialelor didactice cu curricula 

PFP, ediția 2022. 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Metodist 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 

2022-2023 

 

98 curricula și ghiduri unităților 

de curs reactualizate conform 

cerințelor 

 

1.1.2. Monitorizarea calității 

suporturilor de curs/manualelor 

elaborate (inclusiv în colaborare 

cu mediul academic). 

Director 

Contabil șef 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

Șefii catedrelor 

2022-2024 5 manuale elaborate 

1.1.3.Monitorizarea completării 

fondului de literatură de 

specialitate și artistică, abonarea 

la ziare şi reviste de specialitate. 

 

 

 

 

Director 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Bibliotecar 

Contabil șef 

 

2022-2026 

Asigurarea cu manuale PFP: 

- 84110 Medicină veterinară – 10 

exemplare; 

- 41610 Achiziții publice – 10 

exemplare; 

- 41630 Merceologie – 10 

exemplare; 

- 41310 Planificarea și 

administrarea afacerilor – 10 

exemplare; 

- 72110 Siguranța produselor 

agroalimentare – 10 exemplare. 

Literatura artistică – 70 ex. 

Abonarea la ziare și reviste de 

specialitate: „Economica”, 

„Merceologie”, „Veterinărie”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. 

1.1.4.Evaluarea semestrială a 

calității conținuturilor ghidurilor 

unităților de curs a PFP 

CMVEAB. 

CEIAC 

Semestrial Procesul educațional de calitate 

Digitalizarea 

învățământului din IP 

CMVEAB pentru 

asigurarea calității 

învățământului cu 

prezență fizică și on-line 

1.2.1.Monitorizarea aplicării 

eficiente a platformei educaționale 

necesare organizării și desfășurării 

procesului didactic de calitate 

(toate materiale didactice 

digitalizate, orarul, linkurile 

grupelor academice).  

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Inginer mijloace  

tehnice 

Cadrele didactice 

 

2022-2023 G-suit eficient aplicat 

1.2.2.Monitorizarea calității 

completării bazei de date SIME la 

toate nivelele de activitate a 

institiției. 

Director adjunct 

Inginer mijloace  

Tehnice 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Diriginții 

2022-2023 

Baza de date SIME eficient 

aplicată 

1.2.3.Implementarea eficientă a 

registrului electronic în Colegiu. 

Director adjunct 

Inginer mijloace  

tehnice  

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadrele didactice 

2022-2023 

Registrul electronic eficient 

aplicat 

1.2.4. Asistarea la ore informat 

on-line în scopul eficientizării 

calității procesului educațional. 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

 

2022-2026 Lecții on-line de calitate 

1.2.5. Evaluarea seturilor 

didactico-metodice a cadrelor 

didactice în domeniul asigurarii 

lecțiilor cu material didactic in 

format digital (prezentări PPT, 

informații educaționale video) 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

 
2022-2026 

Lecții on-line și cu prezență fizică 

de calitate 

1.2.6. Asigurarea accesului 

elevilor la manuale și suporturi 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

2022-2026 
Lecții on-line și cu prezență fizică 

de calitate 



curriculare a unităților de curs în 

format electronic. 

 

 1.2.7. Implementarea în Colegiu a 

evaluării cunoștințelor la elevi în 

format digital prin aplicarea 

softurilor/platformelor 

educaționale. 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

 
2022-2026 

Lecții on-line și cu prezență fizică 

de calitate 

1.2.8. Participarea la formări  în 

domeniull dezvoltării 

competențelor 

digitale/informaționale. 

Grupul țintă 

Conform 

graficului 

Membrii grupului țintă și 

personalul format în domeniull 

dezvoltării competențelor 

digitale/informaționale 

1.2.9.Completarea bazei de date 

privind traseul profesional al 

absolvenţilor. 

CEIAC 

Inginer IT 

Șefii secțiilor 
Septembrie-

Octombrie 

La necesitate 

Informarea membrilor CEIAC și a 

echipei manageriale despre traseul 

absolvenților 

1.3. Diversificarea ofertei 

educaționale care să 

asigure formarea 

beneficiarilor în 

domeniul profesional 

 

1.3.1. Contribuirea la inițierea 

DFP  6121 „Crescător de 

animale”, meseria 612102 

Crescător de animale pentru 

producția de lapte și carne prin 

asigurarea calității planului și 

curricula a DFP. 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele 

didactice 

2022-2023 
Planul și curricula la DFP elaborat 

și aprobat la MAIA și MEC 

1.3.2. Contribuirea la inițierea 

DFP „Vânzător”, meseria 416003 

Vânzător (învățământ dual) prin 

asigurarea calității planului și 

curricula a DFP. 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele 

didactice 

2023-2024 
Planul și curricula la DFP elaborat 

și aprobat la MAIA și MEC 



1.3.3. Contribuirea la inițierea 

PFP „Tehnologia de creștere și 

procesare a produselor de origine 

animală” prin asigurarea calității 

planului și curricula a PFP. 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele 

didactice 

2023-2024 
Planul și curricula la PFP elaborat 

și aprobat la MAIA și MEC 

1.3.4. Contribuirea la inițierea 

DFP „Operator însămânțarea 

artificială” prin asigurarea calității 

planului și curricula a PFP. 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele 

didactice 

2023-2024 

Planul și curricula la DFPC 

elaborat și aprobat la MAIA și 

MEC 

1.3.5. Contribuirea la inițierea 

DFP „Grumming” prin asigurarea 

calității planului și curricula a 

DFP. 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele 

didactice 

2022-2023 

Planul și curricula la DFP elaborat 

și aprobat la MAIA și MEC 

 

 

 

1.4. Asigurarea unui climat 

optim desfășurării 

activităților instructiv-

educative și calității în 

educație în vederea 

prevenirii eşecului şi 

abandonului şcolar, 

scăderii absenteismului, 

creşterii performanţelor 

elevilor 

1.4.1. Contribuirea la extinderea 

parteneriatelor cu agenții 

economici în vederea dezvoltării 

și creșterii competențelor 

profesionale ale elevilor. 

Director  

Șef secție 

instruire practică 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

2022-2026 10 parteneriate create anual 

1.4.2. Asigurarea mediului 

incluziv educațional și de 

agrement pentru toți elevii  cu 

nevoi speciale. 

Director  

Contabil șef 

Șeful gospodăriei 

Metodist 

Șefii de secții 

Cadrele didactice 

2022-2024 

3 rampe de acces 

 

PEI elaborate  

(la necesitate) 

1.4.3. Monitorizare calității 

mobilității academice în rândurile 

cadrelor didactice și a elevilor 

prin asistarea la ore și 

coordonarea activității cadrelor 

didactice. 

Director adjunct 

Șefii de secții 

2022-2026 
10 acorduri de mobilitate, 

procesul educațional de calitate 



1.4.4. Prevenirea hărțuirii de 

orice gen, bullying, tuturor 

tipurilor de discriminări. 

Director 

Director adjunct 

Șef secție 

educație  

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadrele didactice 

2022-2026 

Regulamentul intern pentru 

prevenirea hărțuirii de orice gen, 

bullying, tuturor tipurilor de 

discriminări; 

Planul de acțiuni privind 

prevenirea hărțuirii de orice gen, 

bullying-ului, tuturor tipurilor de 

discriminări. 

1.4.5. Promovarea transparenței 

decizionale și dezvoltarea 

autoguvernării elevilor prin 

asigurarea diseminării 

informațiilor în CMVEAB. 

Șef secție 

educație  

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Consiliul elevilor 

2022-2026 

Câte 2 elevi incluși în structurile 

manageriale  

Inforamții decizionale diseminate 

Elevii informați 

1.4.6. Dezvoltarea activităților de 

consiliere psihologică și de 

consiliere în planificarea carierei 

pentru elevii Colegiului. 

Psiholog 

Diriginți 

Șefi de secții 

Director adjunct 

2022-2026 

100% de elevi asigurați cu 

consiliere psihologică și consiliere 

în planificarea carierei 

1.4.7. Contribuirea la consolidarea 

relațiilor profesori-elevi-părinți în 

scopul eficientizării rezultatelor 

educaționale. 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Diriginții 
2022-2026 

2 adunări generale pe an de studiu 

Informarea lunară a părinților 

privind reușita și frecvența   

1.4.8. Responsabilizarea cadrelor 

didactice și a elevilor pentru 

obținerea performanțelor în cadrul  

olimpiadelor zonale, a evaluărilor 

naționale, a examenelor de 

calificare și a activităților 

extracurriculare desfășurate la 

nivel național. 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 
2022-2026 

Majorarea anuală cu 10% a 

performanțelor elevilor 

1.4.9. Monitorizarea calității 

activităților extracurriculare, 

inclusiv a cercurilor sportive și 

artistice, pentru formarea 

deprinderilor de viață a tinerilor. 

Șef secție 

educație 

 Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadrele didactice 

Consiliul elevilor 

2022-2026 
Îmbunătățirea activității 

extracurriculare în Colegiu 



1.4.10. Monitorizarea realizării 

târgului de oferte în angajarea 

absolvenților (Clubul muncii, 

Ziua carierei). 

Șefii de secții 

Șefii de catedre 
2022-2026 

1 ședință a Clubului muncii/Zilei 

carierei organizate anual 

1.4.11. Elaborarea și aplicarea 

chestionarelor elevilor în vederea 

prevenirii eşecului şi abandonului 

şcolar, scăderii absenteismului, 

creşterii performanţelor elevilor. 

CEIAC 

2022-2026 

Majorarea performanțelor la elevi, 

diminuarea abandonului și 

eșecului școlar 

1.4.12.Monitorizarea aportului 

cadrelor didactice, a psiholigului 

și a lucrătorilor educativi la 

prevenirea hărțuirii de orice gen, 

bullying-ului, tuturor tipurilor de 

discriminări. 

CEIAC 

2022-2026 

Climat favorabil pentru elevi 

pentru implicarea calitativă în 

activitatea educațională 

1.4.13. Elaborarea și aplicarea 

chestionarelor elevilor în vederea 

prevenirii hărțuirii de orice gen, 

bullying-ului, tuturor tipurilor de 

discriminări. 

CEIAC 

2022-2026 

Climat favorabil pentru elevi 

pentru implicarea calitativă în 

activitatea educațională 

1.4.14. Elaborarea și aplicarea 

chestionarelor elevilor în vederea 

evaluării calității procesului 

didactic (învățamânt cu prezență 

fizică și, după necesitate, on-line) 

CEIAC 

Anual 
Determinarea neajunsurilor în 

caliatatea procesului didactic 

1.4.15. Îmbunătățirea procesului 

didactic și a climatului psihologic 

pentru elevi la ore și în afara 

orelor în baza rezultatelor 

chestionarelor aplicate.  

CEIAC 

Anual 
Îmbunătățirea calității 

învățamântului în CMVEAB 

1.4.16. Monitorizarea respectării 

măsurilor anti COVID-19. 

CEIAC 

Echipa managială 

Sora medicală 

Permanent 
Menținerea sănătății elevilor și 

personalului CMVEAB 

1.4.17. Implementarea Strategiei 

de prevenire a abandonului şcolar. 

CEIAC 

Șefii secțiilor 

didactice 

Semestrial 
Îmbunătățirea frecvenței elevilor 

cu 10% 



1.4.18. Premierea grupelor care 

înregistrează cea mai bună 

prezenţă în anul de studii. 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

didactice 

Semestrial 
Îmbunătățirea frecvenței elevilor 

cu 10% 

1.4.19. Conlucrarea cu părinţii, 

informarea acestora despre 

situaţia elevului prin comunicarea 

dărilor de seamă lunare, 

semestriale şi anuale privind 

reuşita şi frecvenţa la secţii. 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

didactice 

Diriginții 

Săptămânal 

Lunar 

Îmbunătățirea reaușitei și 

frecvenței elevilor cu 10% 

1.4.20. Monitorizarea şi controlul 

desfăşurării consultaţiilor la 

disciplinele de examen, BAC, 

acordarea de consiliere. 

CEIAC 

La necesitate 
Îmbunătățirea calității 

învățamântului în CMVEAB 

1.4.21. Desfăşurarea lunară a 

şedinţelor Consiliului elevilor. 

 

Șef secție 

educație 

Consiliul elevilor 

Lunar 
Ședințele Consiliului elevilor 

desfășurate lunar 

1.4.22. Respectarea codului de 

etică de către cadrele didactice şi 

manageriale. 

Personalul 

CMVEAB Permanent 
Îmbunătățirea calității 

învățamântului în CMVEAB 

1.4.23. Asigurarea activității de 

caliate a cantinei și a căminului. 

Director 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

2022-2026 
Activitatea de caliate a cantinei și 

a căminului 

1.4.24. Respectarea legislaţiei în 

vigoare referitor la asigurarea 

condiţiilor pentru incluziunea 

educaţională a elevilor cu CES şi 

din familii social – vulnerabile. 

Director 

Director adjunct 

Șef secție 

educație  

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadrele didactice 

Permanent 

Asigurarea condiţiilor pentru 

incluziunea educaţională a 

elevilor cu CES şi din familii 

social – vulnerabile 

1.5. Asigurarea calității 

activității Colegiului 

pentru obținerea 

acreditării instițuției și a 

programelor de formare 

profesională 

1.5.1. Elaborarea și 

implementarea planului 

operațional CEIAC. 

Șeful secției 

pentru asigurarea 

calității 

Septembrie, 

Peparcursul 

anului 

Planul operțional CEIAC de 

calitate 

1.5.2. Monitorizarea calității 

Planului managerial operațional al 

Colegiului și modul de 

implementare a acestuia. 

CEIAC 
Septembrie, 

Peparcursul 

anului 

Implementarea PDS prin 

intermediul Planului managerial 

operațional al Colegiului 



  . 1.5.3. Elaborarea și diseminarea 

Raportului de evaluare internă și 

asigurare a calității CMVEAB și a 

Planului de îmbunătățire a 

calității. 

CEIAC 

Iunie 
Îmbunătățirea calității activității 

Colegiului 

1.5.4. Monitorizarea diseminarii 

în cadrul CA a informațiilor din 

partea contabilității privind 

gestiunea financiara în Colegiu. 

CEIAC 

Periodic 
Membrii CA informați cu 

activitatea financială a CMVEAB 

1.5.5. Revizuirea periodică a 

cadrului juridic al instituției în 

scopul racordării acestuia la 

cerințele actelor normative în 

vigoare. 

Director 

Director adjunct 

Șeful secției 

pentru asigurarea 

calității 

Periodic 5 PFP și 2 DFP acreditate 

1.5.6. Monitorizarea modului de 

aplicare şi respectare a 

procedurilor operaționale pentru 

asigurarea calității proceselor 

educaționale 

CEIAC 

Sistematic 

Asigurarea calității proceselor 

educaționale prin respectarea 

procedurilor 

1.5.7. Monitorizarea activităţii 

secțiilor, comisiilor, catedrelor, 

consiliilor. 

CEIAC 

Sistematic 

Activitatea secțiilor, comisiilor, 

catedrelor, consiliilor desfășurată 

la un nivel înalt 

1.5.8. Elaborarea și aplicarea 

chestionarelor personalului 

instituției, elevilor, agenților 

economici și a altor beneficiari 

pentru asigurarea calității 

activității Colegiului, a serviciilor  

prestate, a condițiilor de studii și 

agrement și pentru identificarea 

necesitățolor de dezvoltare a 

instituției. 

CEIAC 

La necesitate 

Conform 

Planului 

operațional 

CEIAC 

Chestionarele elaborate și aplicate 

 

Înlăturarea neajunsurilor depistate 

în urma chestionării  

 

Îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă a activității instituției 

1.5.9. Elaborarea planurilor de 

măsuri corective și preventive 

pentru îmbunătăţirea şi asigurarea 

calităţii în instituţie, înaintat spre 

CEIAC 

Consiliul de 

Administrație 
Periodic 

Lichidarea neajunsurilor în 

activitatea CMVEAB depistate în 

urma activității CEIAC 



aprobare Consiliului de 

administrație 

1.5.10. Asigurarea transparenţei 

sistemului intern de management 

al calităţii. 

CEIAC 

Echipa 

managerială 

Permanent 
Beneficiarii informați despre 

activitatea structurilor CMVEAB 

1.5.11. Realizarea Planului de 

acţiuni pentru îmbunătăţirea 

indicatorilor de performanţă a 

standardelor de evaluare externă, 

propus de către membrii Comisiei 

ANACEC. 

Echipa 

managerială 

2023-2025 

Planul de acțiuni pentru 

îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă a standardelor de 

evaluare externă, propus de către 

membrii Comisiei ANACEC 

realizat 

1.5.12. Derularea programului de 

evaluare internă și aplicarea 

procedurilor de autoevaluare. 

CEIAC 

Grupul de lucru 

responsabil 
2023-2025 

Dovezile și informații necesare 

pregătite pentru elaborarea 

Rapoartelor de autoevaluare în 

vederea evaluării externe şi 

acreditării programelor de formare 

profesională din IP CMVEAB 

1.5.13.  Elaborarea Rapoartelor de 

autoevaluare în vederea evaluării 

externe şi acreditării programelor 

de formare profesională din IP 

CMVEAB. 

CEIAC 

Grupul de lucru 

responsabil 2023-2025 

Rapoartele de autoevaluare în 

vederea evaluării externe şi 

acreditării programelor de formare 

profesională din IP CMVEAB 

elaborate 

Obiectivul general 2: Asigurarea procesului de învăţământ cu personal didactic şi managerial profesionist, competitiv, competent în promovarea 

consecventă a învăţământului centrat pe elev şi formarea durabilă a competenţelor profesionale ale elevilor. 

 

2.1. Eficientizarea procesului 

de recrutare a cadrelor 

didactice 

 

2.1.1. Identificarea nevoilor de 

recrutarea a cadrelor didactice. 

Director  

Director adjunct 

Șeful CEIAC 

2022-2026 
CMVEAB asigurat cu cadre 

didactice necesare 

2.1.2. Colaborarea cu specialistul 

serviciu personal. 

Director  

Director adjunct 

Șeful CEIAC 

2022-2026 

CMVEAB asigurat cu cadre 

didactice necesare 

2.1.3. Colaborarea cu Oficiul 

forței de muncă. 

Director  

Director adjunct 

Șeful CEIAC 

2022-2026 

CMVEAB asigurat cu cadre 

didactice necesare 



2.1.4. Colaborarea cu instituții 

superioare de învățământ. 

Director  

Director adjunct 

 

2022-2026 

CMVEAB asigurat cu cadre 

didactice necesare 

2.2. Contribuirea la procesul 

de formare continuă a 

cadrelor didactice la 

nivel local și național 

2.2.1. Identificarea nevoilor de 

formare a cadrelor didactice. 

Director adjunct 

Metodist  

Șef CEIAC 

2022-2026 100%  specialiști formați 

2.2.2. Colaborarea cu instituții de 

formare continuă. 

Director adjunct 

Metodist  

 

2022-2026 100%  specialiști formați 

2.2.3. Elaborarea și 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a personalului 2022-

2026. 

Director adjunct 

Metodist  

Șef CEIAC 
2022-2026 

Strategiei de dezvoltarea a 

personalului 2022-2026 

100%  specialiști formați 

2.2.4. Monitorizarea activității 

Seminarului profesorului 

începător pentru formarea 

tinerilor specialiști. 

CEIAC  

Metodist 
2022--2026 100% tineri specialiști formați 

2.2.5. Organizarea seminarelor de 

formare a cadrelor didactice în 

cadrul IP CMVEAB. 

CEIAC  

Metodist 2022--2026 100% specialiști formați 

2.2.6. Oferirea consultațiilor 

cadrelor didactice în domeniul 

planificării de scurtă și lungă 

durată, elaborării suporturilor 

curriculare și agendei formării 

profesionale, în cadrul atestării, 

etc. 

CEIAC  

Metodist 

2022--2026 100% specialiști informați 

2.2.7. Susţinerea cadrelor 

didactice în dezvoltarea 

profesională prin continuarea 

studiilor la programele de 

masterat, doctorat, precum şi 

atestarea la grade didactice şi 

manageriale. 

Director adjunct 

Metodist  

Șef CEIAC 

2022--2026 
Creșterea performanței cadrelor 

didactice 



2.2.8. Încurajarea profesorilor 

privind publicarea unor lucrări 

științifice, metodice. 

Director adjunct 

Metodist  

Șef CEIAC 

2022-2026 
Creșterea performanței cadrelor 

didactice 

2.3. Îmbunătățirea 

indicatorilor de 

performanță profesională 

a cadrelor didactice 

2.3.1. Evaluarea și autoevaluarea 

cadrelor didactice din perspectiva 

motivării pentru dezvoltarea 

performanţelor profesionale și 

avansarea în carieră. 

Director 

Contabil șef 

CEIAC 

Cadrele didactice 

Elevii 

 

Trimestrial 

2022-2026 

 

 

 

 

Anual 

2022-2026 

 

Regulament/Procedura de evaluare 

și autoevaluare a cadrelor 

didactice; 

Chestionare de evaluare a 

activității cadrelor didactice 

aplicate; 

Performanța la  cadre didactice 

stabilită trimestrial conform 

rezultatelor evaluării și 

autoevaluării; 

Evaluarea anuală a activității 

cadrelor didactice; 

Alocarea primei anuale la 100 % 

cadre didactice. 

2.3.2. Monitorizarea procesului 

de atestare a cadrelor didactice la 

conferirea/confirmarea  gradelor 

didactice. 

Șeful CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 
2022-2026 

Realizarea planului de perspectivă 

pentru activitatea profesională la 

100 % de cadre didactice; 

 

Conferirea/confirmarea gradelor 

didactice.  

2.3.4.Stabilirea performanţei 

cadrelor didactice în activitatea 

angajaților instituției în baza 

indicatorilor de performanță. 

Șeful CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 
2022-2026 

Creșterea inovaţiei şi performanței 

la 100 % de cadre didactice; 

 

Participări anuale la conferințe, 

concursuri la nivel național și 

internațional 

Obiectivul general 3: Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului Colegiului în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate. 

 

3.1. Contribuirea la 

gestionarea, întreţinerea 

şi menţinerea 

3.1.1. Evaluarea calității 

condițiilor de studii și agrement 

pentru elevi prin aplicarea 

chestionarelor. 

CEIAC 

Anual 

Determinarea direcțiilor de 

îmbunătățire a condițiilor de studii 

și agrement 



funcţionalităţii 

patrimoniului Colegiului  

3.1.2. Evaluarea calității 

condițiilor de muncă prin 

aplicarea chestionarelor 

personalului Colegiului. 

CEIAC 

Anual 

Determinarea direcțiilor de 

îmbunătățire a condițiilor de 

muncă 

3.1.3. Responsabilizarea 

profesorilor, elevilor şi a corpului 

auxiliar în păstrarea bunurilor. 

 

CEIAC 

Echipa 

managerială 

Diriginții 

Permanent 

Păstrarea bunurilor material în 

Colegiu 

3.2. Continuarea 

modernizării bazei 

tehnico-materiale de care 

dispune instituția de 

învățămînt 

3.2.1.Înaintarea propunerilor de 

îmbunătățire a condițiilor de 

muncă, studii și agrement în 

cadrul planului de acțiuni elaborat 

de către administrație. 

CEIAC 

Anual 

Îmbunătățirea condițiilor de 

muncă, studii și agrement în 

CMVEAB 

3.2.2. Identificarea nevoilor de 

reparaţie, renovare şi asigurare cu 

mobilier. 

 

CEIAC 

Pe parcursul 

anului 

Îmbunătățirea condițiilor de studii 

și agrement  

3.2.3. Contribuirea cu sugestii 

pentru amenajarea spațiilor de 

studii și agreement în CMVEAB. 

CEIAC 

La necesitate 

Îmbunătățirea condițiilor de studii 

și agrement  

Obiectivul general 4: Diversificarea politicilor de marketing educațional în scopul satisfacției părților interesate, evoluției antreprenoriale, 

dezvoltării parteneriatelor și promovării imaginii colegiului. 

4.1. Dezvoltarea 

antreprenorială în 

vederea creșterii 

autonomiei instituționale  

și gestionarea veniturilor 

IP CMVEAB 

4.1.1. Contribuirea la crearea 

cadrului normativ cu privire la 

gestionarea veniturilor în urma 

activității antreprenoriale. 

(Strategia de realizare și 

gestionare a veniturilor proprii; 

Regulamentului intern cu privire 

la reglementarea activităților 

antreprenoriale) 

 

Echipa 

managerială 

2022-2023 

Strategia de realizare și gestionare 

a veniturilor proprii; 

Regulamentului intern cu privire 

la reglementarea activităților 

antreprenoriale  

4.1.2. Contribuirea la deschiderea 

clinicii veterinare „PrimVetFarm” 

și monitorizarea viabilității 

acesteia. 

Director 

Contabil șef 

Director adjunct 
2022 

Clinica veterinară „PrimVetFarm” 

viabilă 



Șef secție practică 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

4.1.3. Contribuirea la deschiderea 

magazinului didactic și 

monitorizarea viabilității acestuia 

Director 

Contabil șef 

Director adjunct 

Șef secție practică 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

2022-2026 Magazinul didactic viabil 

4.1.4. Identificarea cadrelor 

didactice competente în domeniul 

managementului proiectului prin 

formarea ulterioară a acestore în 

domenil dat. 

Echipa 

managerială 

CEIAC 

Cadrele didactice 

responsabișle 

2022-2026 
Specialiștii formați în domeniul 

managementului proiectelor 

4.1.5. Participarea în proiecte 

investiționale. 

Echipa 

managerială 
2022-2026 3 proiecte câștigate 

4.1.6.Contribuirea la crearea 

ONG. 

Echipa 

managerială 
2022 ONG viabil 

4.1.7. Informarea comunității 

despre serviciile oferite de 

Colegiu în cadrul clinicii 

veterinare, laboratorului de 

merceologie și a magazinului 

didactic. 

Administrator 

baza de date  

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Inginer IT 

2022-2026 

Comunitatea informată despre 

serviciile oferite de Colegiu în 

cadrul clinicii veterinare, 

laboratorului de merceologie și a 

magazinului didactic 

4.2. Creşterea prestigiului 

Colegiului în cadrul 

comunităţii, la nivel 

regional și naţional 

 

4.2.1. Contribuirea la elaborarea 

Planului de marketing al 

Colegiului. 

Echipa 

managerială 2022-2023 Planul de marketing al Colegiului  

4.2.2. Monitorizarea activității 

Sistemului Informațional de 

Marketing în cadrul structurii 

organizaționale. 

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

2022-2023 

Sistemul Informațional de 

Marketing încadrat în structura 

organizațională 

4.2.3. Contribuirea la inițierea 

bazei de date despre clienții și 

Șef secție 

instruire practică 
2022-2026 

Baza de date despre clienții și 

partenerii Colegiului  



partenerii Colegiului și 

monitorizarea activității acesteia. 

Administrator 

baza de date 

Inginer IT 

4.2.4. Dezvoltarea și consolidarea 

sistemului de management al 

calității la toate nivelurile și 

subdiviziunile instituție prin 

dezvoltarea culturii calității. 

Director 

Echipa 

managerială 

CEIAC 

Permanent 

Strategia de elaborare şi 

implementare a conceptului de 

calitate educaţională în cadrul 

Colegiului  de  Medicină 

Veterinară și Economie Agrară 

din Brătușeni  

pentru anii 2022-2026; 

 

Planul operațional anual CEIAC 

realizat 

4.2.3. Contribuirea la organizarea 

eficientă a procesului de admitere 

în scopul asigurării unui 

contingent calitativ de elevi prin 

participare în orientare 

profesională și aplicarea 

chestionarelor elevilor anului I. 

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Secretarul 

comisiei de 

admitere 

Anual Planul de admitere realizat 100% 

4.2.4. Asigurarea continuităţii 

academice în parteneriat cu 

instituţiile superioare. 

 

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

2022-2026 

5 activități de ghidare în carieră 

organizate în colaborare cu 

instituții superioare în scopul 

asigurării continuităţii academice 

4.2.5. Diversificarea modalităților 

de informare a comunității despre 

Colegiu și serviciile prestate. 

CEIAC 

Inginer IT 

Administrator 

baza de date Șef 

secție pentru 

asigurarea calității 

Diriginții 

2022-2026 

Informarea comunității despre 

Colegiu și serviciile prestate prin 

intermediul Twitter, TikTok, 

Instagram, Facebook, 

Odnoklassniki, rețele de 

socializare nou-apărute, emisiuni 

radio, etc. 



4.2.6. Promovarea activităţilor de 

informare a tuturor actorilor 

educaţionali despre valorile 

fundamentale ale Colegiului. 

Membrii echipei 

manageriale 

Inginer IT 

Administrator 

baza de date 2022-2026 

10 activități de informare 

organizate anual (Ziua ușilor 

deschise, 30 gimnazii vizitate 

anual, diseminarea săptămânală a 

informațiilor despre activitatea 

instituției prin rețele de socializare 

și saitul Colegiului) 

4.2.7. Realizarea de activități 

culturale și artistice în parteneriat 

cu casa de cultura și Direcția 

raionala. 

Șef secție 

educație 

Diriginții 
2022-2026 3 activități realizate 

4.2.8. Invitarea presei, mass-

mediei şi a personalităţilor din 

comunitatea locală la diferite 

evenimente realizate în instituţie; 

Membrii echipei 

manageriale 

Inginer IT 

 

2022-2026 
Informarea comunității despre 

Colegiu și serviciile prestate 

4.2.9 Realizarea şi repartizarea 

materialelor promoţionale. 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Șef secție 

educație 

2022-2026 
Informarea comunității despre 

Colegiu și serviciile prestate 

4.2.10. Pregătirea şi desfăşurarea 

a Zilei uşilor deschise. 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Șef secție 

educație 

Anual 
Informarea comunității despre 

Colegiu și serviciile prestate 

4.2.11. Controlul desfășurării 

activităţilor nonformale ale 

elevilor prin implicarea echipelor 

de voluntariat, a Consiliului 

elevilor, a ONG-urilor, etc. în 

contextul promovării tradițiilor și 

valorilor Colegiului. 

Șef secție 

educație 

 Șef secție pentru 

asigurarea calității 

Președintele 

Consiliului 

elevilor 

2022-2026 
10 ședințe ale CE ordinare pe an; 

 

4.3. Dezvoltarea unui 

parteneriat social activ și 

4.3.1. Colaborarea constructivă cu 

departamentele instituțiilor 

Director adjunct 

Metodist 
2022-2026 

Organizarea mobilității academice 

între 3 instituții anual; 



dinamic și extinderea 

colaborării cu: APL, 

ONG-uri, agenți 

economici, unități de 

învățământ având același 

profil la nivel național și 

internațional 

superioare din Moldova, prin 

mobilitatea cadrelor didactice; 

redactarea articolelor științifice. 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 

5 articole redactate în comun cu 

profesorii universitari 

4.3.2. Contribuirea la încheierea 

parteneriatelor cu agenții 

economici. 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

2022-2026 
5 parteneriate cu agenții 

economici semnate anual 

4.3.3. Contribuirea la crearea 

parteneriatelor cu asociații 

profesionale - Asociația Medicilor 

Veterinari din Moldova, Colegiul 

de Medicină Veterinară din 

Moldova, ANSA, DTSA. 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 

2022-2026 

Parteneriate încheiate cu asociații 

profesionale - Asociația Medicilor 

Veterinari din Moldova, Colegiul 

de Medicină Veterinară din 

Moldova, ANSA, DTSA 

4.3.4 Contribuirea la crearea 

parteneriatelor cu instituțiile 

înrudite din țară și din spaţiul 

educaţional european. 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice  

2022-2026 

4 parteneriate cu instituțiile 

înrudite din țară; 

5 parteneriate cu instituțiile din 

spaţiul educaţional european 

4.3.5 Încheierea de parteneriate cu 

unităţile şcolare gimnaziale din 

raion şi raionale învecinate. 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice  

2022-2026 
4 parteneriate cu instituții publice 

 

 

 


