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Motto: 

„În limitele impuse, cu resursele existente,  

într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început,  

să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii!” 

 

 

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 resursei 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. 

 

Pe baza valorilor și principiilor precizate, se defineşte propriul concept de calitate şi se stabilesc indicatorii calităţii. 

 Indicatori interni:  

- Instituția asigură bunăstarea elevului. 

- Instituția oferă un cadru de educație bazat pe eficicacitatea colectivă. 

- Instituția asigură formarea competenţelor pentru toţi elevii, în funcţie de calificare/specializare. 

- Instituția își centrează eforturile pe dezvoltarea capabilității elevilor săi. 

 Indicatori de „interfaţă”:  

- Instituția pregătește și se preocupă de inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

 Indicatori de relevanţă a educaţiei:  

- Dezvoltarea competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de adaptare activă în societate. 

- Procentul absolvenților care promovează examenul de bacalaureat. 

- Procentul absolvenţilor care îşi continuă studiile. 

- Procentul absolvenţilor care îşi găsesc un loc de muncă. 

 Indicatori specifici: 

- Instituția dezvoltă reziliența elevilor. 

- Instituția răspunde nevoilor locale, regionale și republicane de formare profesională. 

- Instituția creează condiţiile corespunzătoare tranziţiei de la colegiu la locul de muncă. 

- Instituția dezvoltă un parteneriat activ cu agenţii economici locali, regionali - potenţiali angajatori pentru absolvenţi. 
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Țintele Strategiei de evaluare internă a calităţii 

2018-2021 
 

Obiective strategice Ținte la orizontul anului 2021 

1. Obiectiv strategic:  

Asigurarea calităţii activităţilor 

didactice și extracurriculare, prin 

eficientizarea proceselor interne 

1.1 Asigurarea calităţii activităţilor, pentru consolidarea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani ca 

instituţie de nivel național. 

1.2 Integrarea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani în spaţiul republican al învăţământului 

preuniversitar. 

2. Obiectiv strategic: 

Realizarea unei diagnoze complete 

referitoare la interesele, cunoştinţele, și 

competențele necesare elevilor în 

vederea integrării lor profesionale. 

2.1 Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu elevii şi cu alţi 

beneficiari ai procesului de învăţământ. 

2.2 Asigurarea bunăstării elevilor. 

2.3 Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar. 

3. Obiectiv strategic: 

Creşterea competitivităţii procesului 

didactic și transformarea acestuia într-

un proces activ-participativ prin 

încurajarea implicarea  elevilor în 

propria lor formare 

3.1 Creşterea eficienţei colective şi a competitivităţii procesului didactic. 

3.2 Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale, regionale, 

republicane și internaționale în formarea profesională a elevilor.  

3.3 Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii. 

3.4 Dezvoltarea instituţiei în relaţia cu mediul social şi implicarea în viaţa comunităţii. 

4. Obiectiv strategic: 

Monitorizarea şi autoevaluarea 

calităţii prin urmărirea realizării 

standardelor. 

4.1 Dezvoltarea unui sistem intern coerent şi unitar de management al calităţii. 
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DECLARAREA SCOPULUI ACTIVITĂȚII CEIAC 

 

Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale adoptat de către Colegiul Agroindustrial din Rîșcani are ca scop: 

a) asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaționale oferite de către Colegiul Agroindustrial din Rîșcani cu cerințele beneficiarilor și ale 

celorlalte părți interesate;  

 

b) îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor educaționale oferite de către Colegiul Agroindustrial din Rîșcani prin dezvoltarea eficienței 

colective; 

 

c) dezvoltarea unei culturi a calității în cadrul Colegiul Agroindustrial din Rîșcani 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 externa, în vederea certificării conformității (în urma 

procesului de acreditare) acestor procese cu standardele de calitate;  

 

e) stabilirea responsabilităților personalului Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 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, prin eficientizarea proceselor interne. 

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 urmărirea realizării standardelor. 
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I. Asigurarea calităţii activităţilor didactice și extracurriculare, prin eficientizarea proceselor interne. 

Obiective 

specifice 
Acţiuni 

Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1.1 Întocmirea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii 

pentru anul de învățământ 2017-2018 

 Analizarea  

standardelor de  

referinţă. 

 Analizarea  

rapoartelor de activitate 

ale catedrelor și 

subdiviziunilor 

structurale. 

 Analizarea  

rezultatelor 

chestionarelor aplicate 

de către CEIAC. 

 Elaborarea  

conținutului RAI și al 

planului de 

îmbunătățire. 

 Înaintarea RAI  

către Consiliul de 

Administrare. 

 Afișarea RAI. 

Standardele de 

acreditare şi de 

evaluare 

periodică  

pentru  

învăţământul 

profesional 

tehnic. 

Rapoartele  

Catedrelor si 

subdiviziunilor 

structurale. 

Analiza  

chestionarelor  

aplicate de  

CEIAC. 

Site-ul 

colegiului. 

 

Coordonator 

CEIAC – 

Rusu Violeta. 

Iulie 2018  

Raportul anual  

de evaluare  

internă a 

calităţii 

 

Întocmirea  

Raportului anual  

de evaluare  

internă a calităţii 

pentru anul  

de învățământ 

2017-2018 

în termen. 

 

1.2 Elaborarea planului operaţional 

pe baza Strategiei Interne de  

Evaluare a Calității 

 Analizarea  

raportului de evaluare 

internă a calităţii pe 

anul de învățământ 

2017-2018. 

 Consultarea  

strategiei de evaluare  

Plan de  

îmbunătățire. 

Strategia de  

evaluare și  

asigurare a 

calității. 

 

Comisia 

CEIAC 

Rusu Violeta 

Sîrghi 

Ludmila 

Olievschii 

Diana 

Octombrie 

2018 

Afişarea 

planului 

operaţional 

 

Cunoștință a 

membrilor   

colectivului 

profesoral al 

colegiului cu 

planul  

operaţional CEIAC 
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internă a calității 

și a planului de 

îmbunătățire. 

 Diseminarea  

planului operațional  

prin afișarea acestuia pe 

site-ul colegiului. 

 

1.3 Stabilirea  

activităților 

de evaluare internă 

 Stabilirea graficului 

ședințelor de lucru. 

 Stabilirea  

responsabilităților  

individuale și a  

termenelor de realizare. 

Plan  

operațional 

Regulamentul  

CEIAC 

 

Comisia 

CEIAC 

 

Octombrie 

2018 

Procese –

verbale. 

Grafice 

 

Îndeplinirea  

sarcinilor  

individuale 

 

1.4 Îmbunătăţirea procesului de 

autoevaluare internă prin 

aplicarea analizei SWOT și realizarea 

diagnosticului instituțional. 

 Aplicarea  

procedurilor de analiză 

SWOT în evaluarea 

activității 

compartimentelor 

(catedre, sală de lectură, 

bibliotecă). 

 Identificarea modului 

de dezvoltare a 

punctelor tari. 

 Stabilirea modului de 

rezolvare a punctelor 

slabe. 

 Implementarea  

Îmbunătăţirilor. 

 Informarea factorilor 

de decizie. 

Metodica  

analizei SWOT 

 

Comisia 

CEIAC 

Catedrele  de 

specialitate 

Metodist 

Șefi de secții,  

Director, 

directori –

adjuncți. 

Alte 

subdiviziuni 

structurale. 

 

Februarie 

– martie, 

2019 

Fișe cu analize 

SWOT  

efectuate 

 

Realizarea 

analizei SWOT  

Raport de analiza 

Propuneri 

Diagnostic  

Instituțional 

 

1.5 Stabilirea programului de 

aplicare a instrumentelor de evaluare 
 Stabilirea Chestionarele 

din portofoliul 

În funcție de 

procedură: 

Octombrie Existența 

procedurilor de 

Aplicarea  

tuturor  
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internă  

 

 

chestionarelor ce se 

aplică și îmbunătățirea  

conținutului acestor. 

 Stabilirea graficului 

de aplicare. 

 Stabilirea 

metodologiei de aplicare 

(procedura, număr de 

intervievați) și de 

analiză a chestionarelor. 

 Prezentarea 

rezultatelor către 

Consiliul de 

administrație și 

Consiliul Profesoral. 

CEIAC 

Calendar 

Resurse umane  

(diriginții,  

CEIAC, 

profesorii, 

elevii) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

 

- profesorii 

- diriginții 

- comisia  

CEIAC 

 

2018 

Ianuarie 

2019 

aplicare 

Existența  

chestionarelor  

aplicate și a  

analizei 

acestora 

Rapoarte de  

analiză 

 

chestionarelor  

conform  

programului  

Planuri de  

îmbunătățire  

realizate pe baza  

analizei  

rezultatelor  

chestionarelor  

 

1.6 Creşterea gradului de informare 

cu privire la documentele şcolare şi 

procedurile  

interne 

 

 Elaborarea 

documentelor  

centralizatoare ce conţin 

documente puse la 

dispoziţie de CEIAC: 

- Centralizator 

chestionare (tipurile 

de chestionare). 

- Centralizator 

materiale didactice 

existente și necesare.  

 Activitate de 

diseminare prin  

afişare avizelor şi 

introducerea  

documentelor în site-ul 

colegiului. 

Site-ul 

colegiului 

Aviziere 

 

Coordonator 

CEIAC 

Dir. 

adj.educație 

Pe 

parcursul 

anului 

Afișarea 

tuturor  

procedurilor  

CEIAC 

 

Informarea 

continuă a  

cadrelor 

didactice 

Crearea  

climatului  

necesar pentru  

elaborarea şi 

aplicarea  

procedurilor 

Publicarea 

rezultatelor în 

revista  „Trandafir” 
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1.7 Revizuirea, 

actualizarea și completarea setului de  

documente specifice SMC  

 

 Întruniri ale 

membrilor CEIAC. 

 Revizuirea  

documentelor. 

 Elaborarea 

Manualului Calității. 

 Stabilirea de sarcini 

în vederea elaborării 

Manualului Calității. 

 

Analizarea la 

fața locului a 

unor activități. 

Resurse umane  

(diriginții,  

CEIAC, 

profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator). 

Resursa timp. 

Director adj. 

Șefii de secții 

Șefii pentru 

inst. practică 

Comisia 

CEIAC 

Șefii de  

Catedre 

Metodist 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Realizarea 

noilor 

proceduri 

Elaborarea 

Manualului  

Calității. 

Documente 

revizuite.  

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

2.1  Analiza Rapoartelor referitoare 

la evaluarea iniţială în vederea 

realizării unei diagnoze 

predictive 

 

 Monitorizarea 

Aplicării testelor de 

evaluare inițială. 

 Analizarea  

rezultatelor testelor. 

 Stabilirea măsurilor 

și elaborarea planurilor 

de îmbunătăţire 

individuale. 

 

Seturi de test 

Resurse umane  

(membrii 

CEIAC, 

profesorii, 

elevii) 

Resurse  

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursă de timp 

Comisia 

CEIAC 

Șefii de 

catedre 

Șefii de secții 

 

Septem., 

Octombrie 

2018 

Teste iniţiale 

- elevilor 

Plan de 

măsuri: 

–portofolii la 

catedră,  

Analize şi 

propuneri 

 

Aplicarea  

testelor inițiale  

la toate grupele 

și la toate  

disciplinele de 

cultură generală 

Existența  

analizelor  

testelor pe grupe 

și discipline 

Existența unor  

planuri  

remediale. 

2.2  Evaluarea, ameliorarea şi 

optimizarea aspectelor motivaţionale 

ale managementului învăţării 

 

 Aplicarea  

chestionarului pentru  

investigarea factorilor şi 

strategiilor 

Chestionare 

Resurse umane  

(membrii 

catedrelor, 

Comisia 

CEIAC 

Catedra 

Diriginților 

Noiembrie

-

decembrie 

2018 

Chestionarele  

aplicate 

Fișe de 

analiză 

Analiza  

chestionarelor 

Elaborarea  

Procedurii 
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a) Creşterea nivelului de performanţă: 

1. Creşterea  

promovabilităţii 

anuale faţă de anul  

anterior 

2. Creşterea  

numărului de elevi  

participanţi la activităţi 

competiţionale 

faţă de anul anterior 

3.Creşterea  

promovabilităţii la  

ex de bacalaureat.  

 

motivaţionale de 

învăţare. 

 Identificarea  

aspectelor pozitive şi 

negative predominante  

la nivel de colegiu, dar 

şi a problemelor 

motivaţionale 

individuale. 

 Elaborarea unei  

proceduri operaționale 

de pregătire 

suplimentară pentru 

susținerea examenului 

de bacalaureat. 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

 

  

Ianuarie-

februarie 

2019 

 operaționale de  

de pregătire  

suplimentară la  

disciplinele de  

bacalaureat, pe  

grupe de 

performanţă. 

 

b) Obținerea progresului  

școlar 

 

 Realizarea evaluării 

formative (curente) la 

disciplinele de cultură 

generală (anul I). 

 Interpretarea testelor. 

 Întocmirea planurilor  

remediale pe grupe 

și/sau a celor 

individuale. 

 Analiza rezultatelor 

şi evaluarea progresului. 

Resurse umane  

(membrii 

CEAC,  

profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursă de 

timp. 

Comisia 

CEIAC 

Șefii de  

catedra 

 

Noiembrie 

Martie 

Matrici de  

specificații. 

Teste de 

evaluare. 

Fișe de 

analiză. 

Planuri  

remediale 

 

Aplicarea testelor  

formative la toate  

grupele anului I. 

Existența analizelor 

testelor de evaluare. 

Existența unor  

planuri remediale. 

 

2.3  Desfăşurarea întregii activităţi 

de predare – învăţare pe baza  

cunoaşterii stilurilor de  

învățare şi comunicare ale elevilor 

 Stilurile de învățare Seturi de  

Chestionare. 

Resurse umane  

(membrii 

CEIAC, 

Comisia 

CEIAC 

Diriginții 

Cadre 

didactice 

Pe 

parcursul 

anului 

Chestionarele  

aplicate 

Fişe de 

înregistrare a  

Datelor. 

Folosirea  

datelor în  

proiectarea  

lecțiilor și 

activităților cu elevii 
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 profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator). 

Resursă de 

timp. 

 Fișă de 

verificare 

a cataloagelor 

 

Rezultate,  

progres obținut. 

 

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 

 

 Proiectarea 

parcurgerii materiei în 

funcție de 

caracteristicile  

identificate prin analiza 

predictivă (rezultatele 

chestionării). 

 Valorificarea 

metodelor activ -

participative de 

predare/evaluare. 

 Proiectarea  

unităților de învățare la 

toate disciplinele şi la 

toți anii de studiu. 

 Evaluarea 

portofoliilor cadrelor 

didactice. 

 Asistarea la ore. 

Curricula pe 

discipline. 

Tabele cu stiluri 

de  

învățare. 

 

Comisia 

CEIAC 

Șefi de secție 

Șefii de 

catedră 

Cadre 

didactice 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

Portofolii ale  

cadrelor  

didactice. 

Proiecte de 

lungă durată. 

Proiecte de 

lecție. 

Fișe de 

monitorizare. 

Catalog.  

 

Îmbunătățirea  

rezultatelor 

școlare. 

Creșterea  

numărului  

de  

elevi participanți  

la activități 

competiționale. 

 

3.2  Diversificarea şi modernizarea   Monitorizarea  Seturi de  Dir. adj. permanent Chestionarel Existența lecțiilor în 



11 
 

strategiilor de predare-învăţare -  

evaluare centrate pe elevi 

 

gradului de folosire a 

metodelor moderne de 

predare și evaluare. 

 Monitorizarea  

activităților 

extradidactice. 

 Implicarea elevilor în 

realizarea lecțiilor în 

format electronic. 

 

chestionare. 

Resurse umane  

(membrii  

comisiei 

CEIAC, 

profesorii,  

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator). 

Comisia 

CEIAC 

Șefii de secții 

Șefii de 

catedră 

 

e  

Aplicate. 

Fișe de  

interasistență

. 

Fișe de 

evaluare  

a lecțiilor 

  

format electronic 

PPT. 

Număr de lecții  

derulate. 

 

3.3 Măsurarea gradului de satisfacţie 

al elevilor, părinţilor şi partenerilor 

economici cu privire la procesul 

educativ. 

 

 Aplicarea 

chestionarelor de 

satisfacție (elevilor, 

părinților, agenților 

economici). 

 Analiza rezultatelor  

chestionarelor. 

 Stabilirea măsurilor  

remediale sau a planului 

de intervenţie. 

 Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

Chestionare. 

Resurse umane:  

(membrii 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

 

Comisia 

CEIAC. 

Diriginții 

Director 

adjunct pe 

educație 

 

Aprilie, 

2019 

Chestionarel

e  

Aplicate. 

Fișe de 

analiză 

 

Aplicarea a cel  

puțin 75% dintre  

chestionarele  

din programul  

anual. 

Interpretări de  

Chestionare. 

Plan de  

Îmbunătăţire. 

 

IV. Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor. 

4.1 Monitorizarea  

activităţii comisiilor, catedrelor, 

consiliilor. 

 

 Observarea directă a  

activității comisiilor, 

catedrelor, consiliilor. 

 Aplicarea de  

 chestionare 

pentru  

Ședințe ale 

catedrelor, 

consiliilor 

metodice; 

Ședințe ale 

Consiliul  

Comisia 

CEIAC. 

Dir.adj. 

Șefii de 

catedre și 

Comisii. 

permanent Luarea 

deciziilor  

la catedre și 

comisii. 

Monitorizare

a  

Grad ridicat de  

satisfacție. 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  

şefilor de catedră, 
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măsurarea gradului de 

satisfacție al tuturor 

factorilor implicați 

(profesori, personal 

nedidactic). 

 Realizarea 

analizelor și 

propunerilor de  

remediere a 

deficiențelor. 

profesoral; 

Ședința 

Consiliului 

Elevilor din 

colegiu; 

Chestionare. 

 

 şi realizarea  

planurilor de  

îmbunătăţiri. 

 

secții şi comisii. 

 

4.2 Monitorizarea completării 

documentelor şcolare (instituționale) 

şi ritmicităţii 

notării 

 

 Consultarea  

documentelor școlare. 

 Completarea  

fișelor de observarea  

și monitorizare. 

 Realizarea  

analizelor și 

propunerilor de 

remediere a  

deficiențelor. 

Cataloage 

 

Comisia 

CEIAC· 

Dir.adjunct.  

șefi de secții, 

șefi de 

catedră. 

 

lunar Fișe de  

monitorizare  

completate. 

 

Completarea în 

termene a fișelor. 

Adoptarea  

propunerilor de  

remediere.  

 

4.3 Monitorizarea absenţelor 

motivate şi nemotivate a elevilor 

înregistrate în anul de învățământ 

2018-2019 

 Consultarea 

documentelor școlare. 

 Completarea fișelor 

de observare și 

monitorizare. 

 Realizarea analizelor 

și propunerilor de 

remediere al 

deficiențelor. 

 Identificarea elevilor 

cu risc de abandon 

școlar. 

Cataloage. 

Certificatele 

Medicale. 

Cererile  

părinților și a 

elevilor. 

Documentele  

Dirigintelui. 

Rapoartele 

lunare 

referitoare la 

însușită și 

Diriginţi 

Șefii de 

secție. 

 

Zilnic / 

săptămâna

l,  

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. 
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frecvență.  

4.4  Monitorizarea modului de 

aplicare şi respectare a 

procedurilor 

 

 Observarea directă a  

activității 

compartimentelor: 

(catedre, sala de lectură, 

biblioteca). 

 Analizarea 

rapoartelor  

compartimentelor. 

 Realizarea analizelor 

și propunerilor de 

remediere a 

deficiențelor. 

Rapoartele  

compartimentel

or. 

Întâlniri cu 

personalul 

administrativ 

-  auxiliar; 

 

Comisia 

CEIAC. 

Dir. adjunct. 

Șefii de  

comisii şi 

compartiment

e. 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Rapoarte și  

analize 

Luarea  

deciziilor în  

compartiment

e.  

Monitorizare

a  

şi realizarea  

planurilor de  

îmbunătăţiri. 

Grad ridicat de  

satisfacție. 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  

şefilor de  

compartimente.  

 

4.5 Derularea programului de 

evaluare internă și aplicarea 

procedurilor de autoevaluare 

 Elaborarea 

programului de evaluare 

internă. 

 Efectuarea evaluării 

interne pe baza 

standardelor. 

 Analizarea fișelor de 

autoevaluare. 

Programul  

activităților de  

evaluare 

interna. 

 

Membrii 

CEIAC. 

Dir.adjunct. 

Șefii de 

catedră. 

Șefii de 

secții. 

Șefii de 

Compartimen

te. 

Pe 

parcursul 

anului 

2018-

2019. 

Sfârșitul 

semestrulu

i II. 

Fise de  

monitorizare 

și  

evaluare 

completate. 

 

Elaborarea 

Raportului de  

Autoevaluare. 

 

 

 


