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1. ARGUMENT ÎN FAVOAREA PROIECTĂRII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A CAIR 

 

Proiectul de  dezvoltare strategică instituțională 

este elaborat de grupul de lucru al Colegiului 

Agroindustrial din Rîșcani pentru a putea face față: 

schimbărilor radicale în modul de funcționare a 

instituției și a sistemului de învățământ în ansamblu; 

nevoilor reale  de educație, prin a răspunde mai direct 

așteptărilor populației, asigurând o calitate înaltă a 

serviciilor educaționale. 

În condițiile promovării democratizării educației și tendinței de descentralizare a 

structurilor educaționale, dependența instituției de organele ierarhic superioare se micșorează, 

însă, crește dependența acesteia de interesele, opțiunile comunității locale. Democratizarea și 

descentralizarea sunt factorii principali care impun acțiuni manageriale de analiză a nevoilor 

reale de educație și fundamentarea proiectării stategice.Ca urmare în condițiile inițierii unei 

autonomii instituționale,importanța și rolul proiectului instituțional de dezvoltare crește și 

apare posibilitatea proiectării în anumite limite a unei politici educaționale proprii. 

Proiectul instituțional de dezvoltare a colegiului este instrumentul metodologic de bază 

aplicat la realizarea intențiilor de ameliorare a situației în contextul politicii educaționale de stat 

și opțiunilor comunității. Se  elaborează pe o perioadă de 5 ani având un caracter anticipativ și 

strategic și  constituie demersul principal al dezvoltării organizaționale. Proiectul se centrează 

pe problemele cheie ale instituției, care sunt definitorii pentru politica de dezvoltare și implică 

toți actanții educaționali în realizarea lui. 

Actualmente aparatul de dirijare elaborează anual  Planul managerial al instituției de 

învățământ, care include direcțiile de activitate și planurile tuturor subdiviziunilor structurale. 

La finele anului de studii se elaborează un Raport de activitate ce descrie gradul de îndeplinire a 

obiectivelor trasate la început și conține o analiză amplă și obiectivă a indicatorilor cantitativi și 

calitativi. 

Colegiul este o instituție unică în felul său, cunoscută atât în țară cât și peste hotarele ei, 

definit de valori concrete, transmise zecilor generații de elevi, care ghidați de profesori au pus 

baza carierei lor profesionale. Fiind o instituție cu tradiții, colegiul este în același timp o școală  

inovatoare performantă, concomitent sensibilă și receptivă la schimbări. În condițiile 

educaționale actuale Colegiul Agroindustrial din Rîșcani constituie reper de referință la nivel 

național-filozofia, practicile inovative și reușitele lui, explică rolul primordial pe care îl ocupă în 

cadrul unităților de profil  subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și, 

implicit, influența considerabilă pe care o are asupra creșterii culturii și învățământului. 

Calitatea activității școlare este validată de rezultatele obținute de-a lungul anilor prin 

performanțele elevilor la bacalaureat, absolvire, olimpiade zonale și concursuri republicane, 

admitere în instituțiile superioare de învățământ, competență profesională la locul de muncă.   
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 Instituția este adaptată cerințelor schimbării – tehnice, tehnologice, organizatorice, 

manageriale - gradul de adaptare condiționând-ui performanțele și nivelul de competitivitate, 

iar schimbarea fiind susținută de creativitate, este produsă de inovare. Astfel strategia de 

dezvoltare se va axa pe forma de reacție planificată la modificările mediului în care acționează 

dinamic, cu un înalt nivel de competitivitate - și nu pe cea de ajustare, de adaptare pasivă la 

acest mediu, ceea ce determină modificări profunde în optica conducerii. 

Ne propunem să le asigurăm tinerilor o educație de calitate, o dezvoltare intelectuală, 

culturală și profesională, în vederea adaptării sociale și economice a adolescenților de azi, viitori 

cetățeni activi, conștienți de propria valoare, competitivi pe piața forței de muncă locală și 

europeană. 
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2. PREZENTAREA COLEGIULUI AGRIONDUSTRIAL DIN RÎȘCANI 

2.1 Istoricul Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

Colegiul Agroindustrial din Râșcani fondat în anul 1967 este o instituție de învățământ 

profesional mediu de specialitate, în continuare conform Codului Educației, instituție de 

învățământ profesional tehnic postsecundar, din subordinea Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Pe parcursul a 50 ani de activitate instituția a 

pregătit specialiști pentru domeniul agriculturii, industriei alimentare, turismului, merceologiei 

și altor ramuri ale economiei naționale. 

Colegiul a fost fondat prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr.415 din 22 iunie 1992 „Cu privire 

la reorganizarea instituţiilor de învățământ mediu cu 

profil agrar",, și ordinul Ministerului Agriculturii și 

Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 124 din 

26 iunie 1992, prin reorganizarea sovhozului-tehnicum 

al industriei de uleiuri eterice, creat prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri, nr. 472 din 28 noiembrie 1966 „Cu privire la organizarea în baza 

Sovhozului-fabrică „Trandafir" din r-nul Rîşcani a Sovhozului-tehnicum pentru pregătirea 

specialiştilor cu studii medii speciale pentru industria prelucrării plantelor etero-oleaginoase şi 

a tutunului”. În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 

2003 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.52 din 16 martie 2004 

Colegiul, ca instituţie de învățământ superior de scurtă durată s-a reorganizat în instituție de 

învățământ mediu de specialitate.În temeiul Codului Educației intrat în vigoare la 23.11.2014, 

Colegiul se redefinește ca instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar. 

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani este o instituție publică de învățământ profesional 

tehnic postsecundar, activitatea căreia este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul Educației, prezentul Statut, Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a 

instituțiilor de învățământ tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației nr. 550 din 10 iunie 2015,regulamentele interne de activitate elaborate şi 

aprobate de Consiliul Profesoral şi, după caz, de alte acte normative în vigoare. 

Structura organizatorică 

Actualmente structura organizatorică include 2 subdiviziuni: cea didactică și cea de producere. 

Subdiviziunea didactică are un contingent de peste 480 elevi și este repartizată în 2 secții 

„Contabilitate, Merceologie, Turism” și „Tehnologie și Mecanică” . Subdiviziunea de producție 

include Stațiunea didactico-experimentală care își desfășoară activitatea în condiții de 

autofinanțare și asigură instruirea practică a elevilor în condiții de producere precum și 

efectuarea lucrului experimental și de cercetare.  

 



Structura organizatorică a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

 



2.2 Profilul actual al Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

Notă: în prezentul document sunt utilizați o parte din indicatorii de performanță după Cadrul 

European de referință pentru Asigurarea Calității în educație și formare profesională (EQAVET) 

În prezent Colegiul Agroindustrial din Rîșcani asigură studii de formare profesională la 6 

specialități: 

Domeniul de 
educaţie 

Domeniul de 
formare 

profesională 
Codul specialității Denumirea specialității 

Calificarea 
obţinută 

Afaceri şi 
administrare 

Contabilitate şi 
impozite 

41110 
Contabilitate Contabil 

Vânzări angro şi 
cu amănuntul 

41630 
Merceologie Tehnician 

merceolog 

Servicii 
personale 

Călătorii, turism 
şi agrement 

101510 
Turism Agent de 

turism 

Fabricare şi 
prelucrare 

Prelucrarea 
alimentelor 

72130 
Tehnologia panificației Tehnician în 

panificaţie 

Inginerie şi 
activităţi 
inginereşti 

Chimie şi 
prelucrare 

71110 
Tehnologia produselor 
cosmetice și medicinale 

Tehnician 
tehnolog 

Mecanică şi 
prelucrarea 
metalelor 

71520 
Mașini și aparate în 
industria alimentară 

Tehnician 
mecanic 

 

2.3 Resursele umane ale Colegiului Agroindustrial din Rîșcani: contingentul de elevi și cadre 

didactice, performanțe și rezultate 

Date despre personalul angajat al Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

Personalul didactic pe grupe de vârstă 

Total Sub 25 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

65 ani 

și 

peste 

50 0 5 9 9 2 1 5 6 3 10 

 

Sub 25 ani 
0% 

25-29 ani 
10% 

30-34 ani 
18% 

35-39 ani 
18% 

40-44 ani 
4% 

45-49 
ani 
2% 

50-54 ani 
10% 

55-59 ani 
12% 

60-64 ani 
6% 

65 ani și peste 
20% 

Personalul didactic pe vârste 
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Personal didactic 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grad didactic doi 19 17 14 

Grad didactic întâi 20 24 26 

Grad didactic superior  5 5 5 

Fără grad didactic 9 8 5 

Total 53 54 50 

 

 

Contingentul de elevi al Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

Numărul total de elevi la 1 octombrie 2016 – 491 elevi 

Numărul de grupe: 23 grupe 

Proveniență: 68% mediul rural;  32% - din mediul urban 

Provenind din medii sociale diferite, elevii colegiului au un nivel de studii, intelectual și un ritm 

diferit de învățare, ceea ce nu asigură întotdeauna implicarea activă și eficientă a lor în procesul 

educațional, fiind influențați în mare măsură în comportamentul lor social de mediul de 

proveniență. 

Numărul de elevi care își desfăşoară studiile în cadrul instituției, din ei pe specialități,  

perioada 2010-2016 

Anii 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Total elevi 565 548 513 500 498 491 495 

Contabilitate 163 135 110 93 100 106 104 

Merceologie 116 112 86 81 79 85 85 

Turism 68 88 97 87 80 85 88 

Informatică 19 0 0 0 0 0 0 

Tehnologia panificației 26 49 69 88 81 83 82 

Tehnologia produselor 
cosmetice și plantelor 
medicinale 

70 75 72 72 76 55 60 

Mașini și aparate în 
industria alimentară 

103 89 79 79 82 77 76 

EQAVET indicator nr.3: Rata de participare la programele oferite de instituție 

0 

20 

40 

60 

Grad 
didactic doi 

Grad 
didactic 

întâi 

Grad 
didactic 
superior  

Fără grad 
didactic 

Total 

Personal didactic 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 
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Numărul total de pierderi de contingent(pe an), pe specialități la final de an de studii, 

perioada 2010-2014 

Anii 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Total elevi 560 565 548 514 500 498 491 

Contabilitate 16 9 10 1 4 5 1 

Merceologie 6 12 6 2 2 2 1 

Turism - 1 3 5 3 3 - 

Informatică 13 3 - - - - - 

Tehnologia panificației - - 3 3 3 1 - 

Tehnologia produselor 
cosmetice și plantelor 
medicinale 

5 5 6 6 2 7 - 

Mașini și aparate în 
industria alimentară 

11 12 9 8 6 4 1 

EQAVET indicator nr.4: Rata de finalizare a programelor Colegiul Agroindustrial Râșcani 

Performanțe și rezultate ale elevilor 

Rezultatele examenelor de absolvire în Colegiul Agroindustrial din Râșcani  

perioada 2010-2014 

Nota medie 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Total elevi 108 113 110 117 110 109 

Contabilitate 47/8.86 40/8.68 36/8.86 38/8.70 19/8.65 21/8.68 

Merceologie 20/9.07 17/8.73 39/8.84 26/8.84 21/8.97 15/8.96 

Turism - - - 20/8.80 24/8.90 16/9.18 

Informatică 14/8.71 19/8.54 - - - - 

Tehnologia panificației - - - - 23/8.82 22/8.51 

Tehnologia produselor 
cosmetice și plantelor 

15/9.14 9/8.27 17/8.67 16/8.53 11/8.81 13/8.53 
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60 

80 

100 

120 

Contabilitate 
Merceologie 

Turism 
Tehnologia 
panificației Tehnologia 

produselor 
cosmetice și 

plantelor 
medicinale 

Mașini și 
aparate în 
industria 

alimentară 

Dinamica contingentului de elevi 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 
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medicinale 

Mașini și aparate în 
industria alimentară 

12/8.08 28/8.09 18/8.12 17/7.92 12/8.20 22/7.97 

 

Rezultatele la olimpiadele zonale Colegiul Agroindustrial din Râșcani 

Nr. 
d/o 

Anul 
Numărul de 

locuri premiante 
Locul I Locul II Locul III Menţiune 

1. 2014 22 4 3 5 10 

2. 2015 19 3 6 7 4 

3. 2016 17 1 5 7 4 

4. 2017 19 1 2 10 6 

Rezultatele la Târgul Naţional Firma de Exerciţiu 

Firma de exercițiu „Art Flora” SRL (coordonator Babii Natalia) 
•Anul de studii 2012-2013 
Titlu - „Cel mai bun vânzător” 
Titlu – „Cel mai amenajat stand”  
 
•Anul de studii 2013-2014 
Locul I - „Cel mai bun catalog” 
Locul I – „Cel mai bun promoter” 
Locul II – „Cea mai reprezentativă mascotă” 
 

Firma de exercițiu „Good Times” SRL (coordonator Popov Elena) 
•Anul de studii 2012-2013 
Titlu – „Cel mai bun vânzător” 
 
•Anul de studii 2013-2014 
Locul III – „Cel mai bun catalog” 
 
•Anul de studii 2014-2015 
Locul I – „Cel mai bun catalog” 
 

Firma de exercițiu „Golden Pan” SRL (coordonator Babii Natalia) 

•Anul de studii 2013-2014 
Locul II – „Cea mai bună ofertă de Paște” 
Locul  II – „Cea mai reprezentativă mascotă” 
 
•Anul de studii 2014-2015 
Locul II – “Cel mai bun promoter”; 
menţiune - “Cel mai bun catalog”; 
menţiune - “Cea mai reprezentativă mascotă”. 
 

 Firma de exercițiu „BioPlant” SRL (coordonator Babii Natalia) 
•Anul de studii 2015-2016 
Locul III - “Cel mai bun catalog”; 
menţiune - “Cea mai bună ofertă „Salvaţi Planeta””. 
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Firma de exercițiu „Sea Snaks” SRL (coordonator Rabadji Svetlana) 
•Anul de studii 2015-2016 
menţiune - “Cel mai bun catalog”; 
menţiune - “ Cea mai reprezentativă mascotă”. 

 
Lucrul experimental al elevilor 

Anual elevii colegiului participă la conferinţa ştiinţifico-practică a 

elevilor din colegiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi concursul „Cel mai bun business-plan”.  

Ca teme de cercetare ştiinţifică au fost prezentate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea temei Anul 
Numele, 

prenumele 
elevului 

Numele, 
prenumele 

profesorului 
coordonator 

Performanţe 

1. 

Oптимизация 
технологического процесса 
переработки розы методом 
экстракции легко летучими 
растворителями  

2013 
Cîvîrjic 
Serghei 

Babii 
Valentina 

Cea mai 
inovativă 
lucrare 

2. 
Perspectivele dezvoltării 
resurselor eco-turistice din 
nordul Republicii Moldova 

2014 
Bulgac 

Mihaela 
Lupu Nicoleta 

Cea mai 
originală 
lucrare 

3. 

Studierea influenţei 
amelioratorilor alimentari 
asupra calităţii produselor de 
panificaţie 

2015 
Trihuc Elena 
Cherdivară 

Mariana 

Şalari Rodica 
Borş Diana 

Diplomă de 
gradul II 

4. 

Внедрение технологии 
производства 
безглютеновой продукции в 
лаборатории «Линия по 
производству 
хлебобулочных изделий» 
Агропромышленного 
колледжа г. Рышкань 

2016 
Osadciuc 

Denis 
Babin Ilia 

Şalari Rodica 
Borş Diana 

Menţiune 

Ca idei de afaceri au fost prezentate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea temei Anul 
Numele, 

prenumele 
elevului 

Numele, 
prenumele 

profesorului 
coordonator 

Performanţe 

1. 
Înfiinţarea plantaţiei de mure 

2014 Chitic Ana Guţu Natalia 
Diplomă de 

gradul I 

2. 
Apicultura în plantaţia de 
paulownia 

2015 Pîslaru Aliona Babii Natalia 
Diplomă de 

gradul III 

3. 
Înfiinţarea plantaţiilor de 
arahide 

2016 
Botnari 
Mihail 

Beltei Diana 
Diplomă de 

gradul II 



11 
 

Rata de angajare în câmpul muncii (numărul/% de absolvenți angajați) 

Rata de angajare a absolvenților: 

 Anul 2012 – 48,02 %; 

Anul 2013 – 43,05%; 

Anul 2014 – 65,81%; 

Anul 2015 – 51,78%; 

Anul 2016 – 50,45%; 

Anul 2017 – 37,12%. 

 

2.4  Evaluări și acreditări ale instituției 

Nr. 
d/o 

Tipul evaluării Anul 

1. 

Acreditarea Colegiului 
Au fost acreditate specialităţile: 
0352 „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”; 
1810 „Contabilitate”; 
2007 „Maşini şi aparate în industria alimentară”; 
2206 „Tehnologia zahărului şi produselor zaharoase”. 

2004 

2. Monitorizarea desfăşurării examenelor de calificare 2011 

3. 
Monitorizarea activităţii procesului educaţional al Colegiilor din 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii 
Moldova.  

2013 

4. Evaluarea externă a instituţiilor de învăţământ - Cartografierea 2014 

5. 
Monitorizarea activităţii procesului educaţional al Colegiilor din 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii 
Moldova.. Ordinul MAIA nr.217 din 10.10.2016. 

2016 

2.5 Patrimoniul și baza tehnico-materială a Colegiului Agroindustrial din Râșcani 

 Patrimoniul 2016 
COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI 

Unități mii lei 

 BTM – Capacitatea instituţiei de învăţământ 

1. Blocul de studii 1 8807,7 
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70 
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Anul 
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Anul 
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Anul 
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Anul 
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Anul 
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Rata de angajare, % 

Rata de angajare, % 
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2. Atelier de instruire practică 1 140,2 

3. Laboratoare de instruire 9  

4. Auditorii 26  

5. Sală pentru festivităţi 1  

6. Bibliotecă 1  

7. Sală de lectură 1  

 BTM – Căminele instituţiei 

1. Căminul nr.1 1 2122,3 

2. Căminul nr.2 (conservat) 1 1552,3 

 BTM – Unităţile de alimentare 

1. Cantina 1 992,8 

 BTM – Baza sportivă 

1. Sală sportivă 1  

2. Sală de forţă 1  

3. Teren sportiv 6  

 BTM – Infrastructura medicală 

1. Punct medical 1  

2. Numărul de săli 6  

 BTM – Sistemul de încălzire 

1. Cazangerie autonomă 1 262,5 

 Altele 

1. Baie, spălătorie magaziere 1 298,8 

2. Depozit 1 45,8 

3.   Accesorii (subsol) 1 40,5 

4. Accesorii (construcții) 1 14,3 

5. Gospodăria didactică 220 ha  

2.6  Buget administrat de Colegiul Agroindustrial din Râșcani 2011-2016 

A. Alocări bugetare /Cheltuieli de bază, 
mii lei 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Retribuirea muncii 3853,9 4185,6 4369,7 4949,2 5716,9 6186,8 

Transferul către populație(burse) 3725 4029,8 4179,5 1428,9 1431,2 1466,5 

Cheltuieli de mentenanţă 
(întreţinere, servicii comunale, 
reparaţii curente) 

764,4 1028,3 1103,2 1056,2 1154,5 1733,4 

Cheltuieli pentru procesul 
educaţional (procurarea de 
echipamente, materiale didactice şi 
alte consumabile) 

30,3 33,3 686,5 48,3 0,4 90,8 

Deplasări în interes de serviciu    10,0 12,0 13,2 

Procurări de obiecte de mică valoare    324,4 66,2 33,2 

Procurări mijloace fixe    113,9 18,6 175,0 

Renovări și reparații (curente și 
capitale) 

   480,0 0 230,7 

Investiții  253 861.8 1347.9    

Alte alocări 63 665,7 45,1 32,4 114,4 1071,3 
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A. Venituri extrabugetare, mii lei 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Venituri din: 

1. Lotul experimental 757,1 1250,3 1250,3 1480,0 928,3 1263,6 

2. Cazare în cămin a studenţilor 165,8 182,9 196,3 202,6 205,2 366,2 

3. Alimentarea studenţilor  46,7 21,6 49,3 11,8 35,5 68,3 

4. Arenda spaţiilor 28,8 31,2 28,7 36,3 28,4 40,3 

5. Taxele de studii 595,6 562,6 554 430,0 380,0 300,4 

6. Alte venituri      18,1 
B. Cheltuieli din resurse extrabugetare, 

mii lei 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Cheltuieli de mentenanţă 
(întreţinere, servicii comunale, 
reparaţii curente) 

274,2 381,9 209,1 128,5 350,7  

2. Cheltuieli pentru procesul 
educaţional (procurarea de 
echipamente, materiale didactice 
şi alte consumabile) 

34,7 45,9 8,8 178,6 43,8  

3. Asigurare cu alimente 46,7 21,6 49,3 36,2 35,7  

4. Retribuirea muncii 535,1 579,4 483,8 361,3 353,0  

5. Cheltuieli legate de gestionarea 
lotului experimental 

652,5 852,5 728,3 783,1 737,6  

6. Alte cheltuieli 167,4 55,5 220,1 315,7 1076,5  

2.7 Colaborări și parteneri de dezvoltare ai Colegiului Agroindustrial din Râșcani 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
proiectului 

Perioada Parteneri Realizări 
Valoarea 

proiectului, 
mii lei 

1 

Programul de Suport 
Bugetar Sectorial – 
Stimularea Economică 
în Zonele Rurale, 
componenta 4 
„Îmbunătăţirea 
instruirilor de 
dezvoltare a 
abilităţilor 
antreprenoriale în 
colegii” 
 

2011-2012 

Acordul de 
finanţare a UE în 
parteneriat cu 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 

Dotarea 
laboratorului 
“Linia de 
panificaţie” 

750,0 

2 

Programul de Suport 
Bugetar Sectorial – 
Stimularea Economică 
în Zonele Rurale, 
componenta 4 
„Îmbunătăţirea 
instruirilor de 
dezvoltare a 
abilităţilor 
antreprenoriale în 
colegii” 
 

2012-
2013 

Acordul de 
finanţare a UE în 
parteneriat cu  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 

1.  Extinderea 
laboratorului 
“Linia de 
panificaţie”; 

2. Dotarea 
laboratorului 
“Microbiologie 
şi analize fizico-
chimice”; 

3. Procurarea 
utilajului pentru 
atelierul 

700,0 
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didactic. 

3 

Programul de Suport 
Bugetar Sectorial – 
Stimularea Economică 
în Zonele Rurale, 
componenta 4 
„Îmbunătăţirea 
instruirilor de 
dezvoltare a 
abilităţilor 
antreprenoriale în 
colegii” 
 

2013-2014 

Acordul de 
finanţare a UE în 
parteneriat cu 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 

1. Dotarea 
laboratorului 
“Electrotehnica 
şi bazele 
automatizării 
proceselor”; 

 
540,0 

4 Proiectul: EcoNet 2011-2012 

Agenţia Austriacă 
de dezvoltare 
(ADA), 
implementat de 
către Kultur 
Kontakt Austria,  
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 

Dotarea Firmei de 
Exerciţiu 

125,9 

5 

Proiectul: Renovarea 
parcurilor 

2013-2014 

Fondul Ecologic 
Raional, primăria 
or. Rîşcani 

Plantarea 
copacilor în parcul 
aferent colegiului 
(600 copaci) 

6,7 

6 

Proiectul VEN: 
Generarea veniturilor 
la instituţiile din 
sistemul de 
învăţământ 
profesional şi tehnic în 
Republica Moldova 2014-

prezent 

Fundaţia Kultur 
Kontakt Austria şi 
CEDA, finanțat de 
LED 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 
Ministerul 
Educaţiei 

Planul activităţilor 
generatoare de 
venituri elaborat 
şi aprobat; 
formarea 
competenţelor 
pentru generarea 
veniturilor; 
Pregătirea 
cadrului legal  
pentru o generare 
de venituri 
eficientă şi 
transparentă. 

 

7 
Abilitarea socio-
economică a tinerilor 

2015-2016 

AO Făclia în 
parteneriat cu 
Fundaţia CNV 
Internaţional 
Olanda şi 
Ministerul 
Educaţiei 

Stagii de formare 
pentru facilitatorii 
Clubului muncii -  
2 profesori 
instruiţi. 
Acord de 
parteneriat 
încheiat. 
 

 

8 

Proiectul:  Tinerii 
voluntari de la Forţa 
Viitorului 

2015-2016 

Centrul 
Certitudine, or. 
Bălţi 

Instruirea tinerilor 
în elaborarea 
proiectelor cu 
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finanţare de peste 
hotare 

9 

Proiectul „Ţara Verde” Octombrie 
2016- 
prezent 

 Acord de 
parteneriat 
încheiat. 
În derulare 

 

10 

Programul „Fondul 
pentru Tineri” 

Septembrie 
2016-
prezent 

Consiliul Raional 
Rîşcani 

Proiect câştigat de 
către elevii 
colegiului 
decembrie 2016: 
Abilitarea socială 
a tinerilor 

5,0 

11 

Proiectul Activitatea 
de Instruire în 
Domeniul 
Antreprenoriatului şi 
Angajării în Câmpul 
Muncii  

2014-2017 

CEDA în 
parteneriat cu 
Fundaţia Servicii 
de Dezvoltare din 
Liechtenstein(LED) 
şi Ministerul 
Educaţiei(ME) 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare 
 

Instruirea a 3 
cadre didactice 

 

12 

 

2010, 2014 

1. Asociația 
Fermierilor 
Bavarezi 
2. Ambasada 
Germaniei în 
Republica Moldova 
3. Ministerul 

Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

Schimb de 
experienţă şi 
desfăşurarea 
stagiilor de 

practică 

 

Alți parteneri sociali: 

Nr. d/o Denumirea Domeniul de colaborare 

1 
SA “Viorica Cosmetic” Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 

instructive, WORK SHOPurilor  

2 SA „Cricova” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

3 SA „Lactis” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

4 SA „Franzeluţa” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

5 SA „Floarea Soarelui” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

6 SRL „Aestivum Prim” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

7 SRL „Bizcebmol” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 
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8 ÎI „CAD-Colibaba” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

9 SA „Glodeni Zahăr” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

10 SRL „Casmerlin” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

11 SA „Fantezia” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

12 SRL „Valea Pârjotei” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

13 SRL „Vardan Agro” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

14 SRL „Demian Tur” 
Desfășurarea stagiilor de practică, excursiilor 
instructive, WORK SHOPurilor 

15 Universitatea Tehnică din Moldova 
Coordonarea planurilor de învăţământ, 
programelor, curriculumurilor 

16 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova 

Coordonarea planurilor de învăţământ, 
programelor, curriculumurilor 

17 
Academia de Studii Economice din 
Moldova 

Coordonarea planurilor de învăţământ, 
programelor, curriculumurilor 

17 
Şcoala de Sport Rîşcani 
Direcţia Generală Învățământ, Tineret şi 
Sport 

Educaţia sportivă 

18 Centrul medicilor de familie Promovarea modului sănătos de viaţă 

19 Comisariatul Raional de Poliţie Educaţia rutieră 

20 Departamentul Drepturilor Copiilor Educaţia civică 

21 Comitetul Sindical al Colegiului  

22 
Programul de mentorat şi suport 
financiar Winrock Moldova 

Educația antreprenorială 

23 Inspectoratul Ecologic Educaţia ecologică 

24 Secţia Raională Cultură Promovarea valorilor culturale 

25 Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Educarea valorilor umane 

26 
Direcţia Generală Învățământ Tineret şi 
Sport Rîşcani 

Educaţia lingvistică şi literară 
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MISIUNEA ȘI VIZIUNEA COLEGIULUI AGROINDUSTRIAL DIN RÎȘCANI 

Misiunea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani are la bază “valorile promovate în 

societate și la nivelul instituției, prin politicile și strategiile educaționale existente la nivel 

național, regional și local, prin situația existentă definită de factori contextuali, de cultură, 

tradiții, cât și prin evoluția conceptului de calitate.” 

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani îşi propune să formeze specialiști competenți în 

domeniul agroalimentar, oferind posibilități de instruire absolvenților gimnaziilor, respectând 

egalitatea de șanse, încurajându-i să-și desăvârșească potențialul pentru cunoaștere prin 

promovarea unui învățământ orientat pe: valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și 

acționale, cunoștințe fundamentale și profesionale, competențe de utilitate directă în profesie 

și în societate. Educația primită în instituția noastră va oferi posibilitatea de integrare 

inteligentă într-o lume în continuă schimbare. 

Viziunea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 

Ne imaginăm că vom reuși: 

 Să identificăm și să dezvoltăm calitățile și aptitudinile fiecărui elev în vederea educării în 

spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le  personalitatea prin dobândirea 

cunoștințelor de cultură generală și profesionale, prin formarea de abilități practice, 

transformând procesul educațional clasic într-unul interactiv, inspirațional și relevant 

într-o lume modernă; 

 Să acordăm un interes deosebit pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea 

principiilor democrației, dezvoltării capacităților de comunicare și relaționare; 

 Să direcționăm stilul didactic al profesorilor spre latura formativă, dezvoltând 

personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni 

profesionale realiste, conforme nevoilor sociale și propriilor interese și aptitudini; 

 Să valorificăm principiile de învățare rezultate din cercetări și tehnologiile educaționale 

cele mai avansate, integrate și adaptate la nevoile instituției; 

 Să urmărim crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor 

necesare continuării studiilor în instituții superioare de învățământ. 

 Să devenim parte a unei comunități virtuale educaționale în care elevii își doresc să 

învețe utilizând cu plăcere tehnologiile digitale. 

 Să realizăm un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniența lor, 

prin: stimularea lucrului în echipă, promovarea brandului Colegiul Agroindustrial din 

Rîșcani și a performanței instituției, deschiderea spre comunitatea locală, națională și 

europeană. 

 Să ne transformăm în centru de cultură și știință la nivel local și național, devenind 

centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității, prin furnizarea de 

programe educaționale și dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural și 

economic. 



3. ANALIZA CONDIȚIILOR INTERNE ȘI EXTERNE (SWOT) 
ANALIZA CONDIȚIILOR INTERNE ȘI EXTERNE  

S W O T 

MANAGEMENT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Proiectarea și planificarea științifică 
adaptată contextului actual al activității 
CAIR. 

 Calitatea funcțiilor de organizare, 
control conducere operațională și de 
evaluare. 

 Operativitatea consiliilor: Consiliului 
de Administrație, Consiliului Profesoral, 
Consiliului metodic, Consiliului elevilor în 
cămin și instituție și altor comisii 
existente    (comisiile disciplinare, 
comisia academică, comisia de etică) în 
îndeplinirea atribuțiilor. 

 Preocupări și realizări pentru 
administrarea bazei materiale existente 
și pentru îmbunătățirea ei. 

 Capacitatea de rezolvare eficientă a 
unor categorii de conflicte. 

 Relații bune: șefi de secții-elevi; 
diriginți-elevi; director adjunct-echipa 
managerială, director adjunct –părinți; 
șefi de secții-părinți. 

 Management bazat pe colaborare, 
parteneriate, comunicare lucru în echipă. 

 Coordonarea eforturilor  reformei din 
învățământ (Ministerul Educației, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, CAIR, parteneri sociali). 

 Asigurarea unui management eficient 

 Insuficiența fondurilor alocate 
procesului didactic, dotarea incompletă a 
bazei materiale pe specialități. 

 Principiile de management educațional 
nu sunt cunoscute de întreg personalul sau 
lipsesc deprinderi de aplicare ale acestora. 
 

 Existența la IȘE a cursurilor 
de calificare și de master în 
domeniul  Managementului 
Educațional. 

 Legislație și literatură privind 
asigurarea calității în educație. 

 Instituirea în statele de 
salarii a funcției de șef-secție pentru 
asigurarea calității. 

 Crearea comisiei de evaluare 
internă. 

 Acțiuni de descentralizare a 
învățământului preuniversitar 
postsecundar. 

 Concurență în eșalonul 
colegiilor din subordinea MAIA din 
zona Nord a Republicii Moldova. 

 Prestigiul Colegiului 
Agroindustrial din Rîșcani  în 
comunitate și întreaga zonă de Nord. 

 Cultura organizațională nu este 
întotdeauna favorabilă unui 
management al schimbării și promovării 
noului. 

 Aplicarea parțială a 
descentralizării. 

 Instabilitatea cadrului legislativ. 

 Stare de criză economică fapt ce 
împiedică valorificarea surselor speciale 
de finanțare la discreția instituției de 
învățământ. 

 Lipsa proiectelor de dezvoltare 
destinate specificului colegiului. 
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al resurselor umane orientat spre 
creșterea responsabilității cadrului 
didactic pentru perfecționarea 
competențelor profesionale și angajare 
activă în procesul de atestare.  

 Asigurarea condițiilor optime pentru 
participarea activă a elevilor în procesul 
educațional și decizional în instituție prin: 
activitatea Consiliului elevilor, proiectelor 
comune cu ONG-urile și APL. 

 Studii de masterat la Managementul 
educațional în cadrul IȘE a unor cadre 
didactice și unor membri ai echipei 
manageriale (10 colaboratori). 

 Amplasarea geografică a colegiului 
(unic cu profil agrar în raioanele Rîșcani, 
Glodeni, Drochia, Florești, Fălești, 
Sîngerei). 

 Raport proporțional între numărul de 
manageri și numărul de angajați; cadre 
didactice și elevi. 

S W O T 

CADRE DIDACTICE 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Profesionalism înalt. 

 Pondere mare a deținătorilor de 
grade didactice în numărul total de 
profesori (grade didactice obținute la 
timp). 

 Număr mare de magiștri și 
masteranzi.  

 Profesori  autodidacți ce au 
urmat studii postuniversitare în domeniul 
psihopedagogiei la IȘE. 

 Motivare financiară slabă a 
tinerelor cadre didactice. 

 Ponderea mare a cadrelor didactice 
de vârstă pensionară în numărul total al 
corpului profesoral. 

 Conservatorismul unor cadre 
didactice față de noutățile și schimbările 
impuse de reforma educațională. 

 Neadaptarea metodelor de 
predare  - învățare raportate  la nevoile de 

 Diversificarea activității de 
formare continuă prin programe 
oferite de IȘE, UASM, USM, ASEM, 
UTM, Universitatea Alecu Russo din 
or. Bălți, Centrul de Tehnologii 
Informaționale. 

 Disponibilitatea IȘE de a oferi 
pregătire psihopedagogică  și 
recalificare  profesorilor autodidacți 
și celor de la disciplinele de cultură 

 Migrația forței de muncă din 
învățământ în special a cadrelor 
didactice tinere. 

 Rezistența la schimbare. 

 Atractivitate redusă pentru 
tinerii absolvenți a profesiei didactice. 

 Insuficienta motivare pentru 
susținerea unui demers didactic de 
calitate. 
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 Profesori mentori. 

 Formatori naționali. 

 Cadre didactice cu abilități de 
operare la calculator. 

 Motivare înaltă pentru formare 
continuă. 

 Implicarea în programe și 
proiecte cu parteneri interni și externi ce 
cu contribuții la sporirea bazei materiale 
a instituției. 

 Stabilitate și continuitate la 
catedrele  disciplinelor de cultură 
generală și de specialitate. 

 Angajarea tinerilor profesori în 
câmpul muncii. 

 Propagarea experienței avansate 
a cadrelor didactice din instituție 
(publicații, participarea în cadrul 
seminarelor, activități demonstrative, 
ateliere de lucru). 

învățare și posibilitățile intelectuale ale 
elevilor. 

 Inițiativă redusă la unele cadre 
didactice. 

 Lipsa stagiilor de perfecționare în 
străinătate. 

 Cunoașterea insuficientă a unei 
limbi de circulație internațională. 

 Exploatarea insuficientă a 
resurselor informative ale instituției de 
către unele cadre didactice. 

generală din colegiu. 

 Sprijin pentru evoluția în 
carieră prin forme de pregătire în 
învățământul post universitar. 

 Oferte educaționale 
suplimentare din partea partenerilor 
educaționali interni și externi.(ONG-
uri, Fondații, Proiecte) 

 Aprecierea instituției de 
către părinți, elevi, comunitate în 
general. 

 

S W O T 

ELEVI 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Elevi cu potențial intelectual la 
nivelul cerințelor  instituției de 
învățământ. 

 Modalități de diagnosticare 
inițială a potențialului intelectual al 
noului contingent, pentru proiectarea 
metodelor de predare –învățare 
diferențiată. 

 Unii din ei au dorința de afirmare 
profesională sau în domeniul talentului 

 Sunt lipsiți de motivația învățării. 

 Lipsa unor deprinderi de activitate 
intelectuală. 

 Anumite carențe de comunicare 
între elevi-elevi, elevi-părinți, profesori –
elevi. 

 Resurse de timp limitate alocate de 
părinți pentru educația copiilor din cauza 
emigrării acestora peste hotare. 

 Influențe negative ale mediului 

 Dorința elevilor și părinților 
de a deveni parteneri ai colegiului în 
derularea procesului de învățământ, 
în structuri adecvate, flexibile și 
eficiente.  

 Utilizarea TIC pentru 
comunicarea la distanță cu părinții și 
o mai bună informare despre 
succesele/insuccesele copiilor lor. 

 Posibilitatea susținerii 

 Neimplicarea cercetării 
pedagogice de a reformula motivarea 
învățării în contextul actual. 

 Scăderea gradului  de pregătire 
a elevilor din gimnazii, astfel  încât se 
cheltuiește mai mult timp și efort  
pentru pregătirea generală a noului 
contingent. 

 Descreșterea demografică, 
reduce considerabil numărul 
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ce-l posedă. (Implicați în activitatea de 
cercetare la disciplinele de specialitate și 
în activități extradidactice, sportive și 
culturale  - Teatrul model DOINA) 

 Spirit competițional demonstrat 
prin participarea la concursurile sportive, 
olimpiadele zonale, concursurile 
republicane, conferințele științifice. 

 Rezultate remarcabile la 
concursurile organizate de către 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare „Cel mai bun business plan”, 
„Conferința anuală științifico – practică”; 

 Preocuparea pentru dezvoltarea 
abilităţilor practice ale elevilor prin 
dotarea laboratoarelor la specialitățile 
colegiului.  

 Acordarea de burse de merit și 
extrabugetare. 

 Cointeresarea de propria formare 
căpătând independență în gândire și 
acțiune.  

 Componența etnică regiunii oferă 
posibilitatea formării grupelor cu 
instruire în limba de stat, cât și grupelor 
alolingve. 

 Consilierea în angajarea  
în câmpul muncii prin implicarea în 
Programul „Clubul Muncii”; 

extern și incapacitatea colegiului de a le 
contracara. 

examenelor de BAC. 

 Posibilitatea de continuare a 
studiilor în România și alte țări 
europene. 

 Participări la programe  și 
proiecte europene. 

 Obținerea certificatului de 
instruire în cadrul   Firmei de 
exercițiu, ce le va oferi facilități de 
angajare în câmpul muncii. 

 Posibilitatea  accederii la 
studiile universitare în baza diplomei 
de colegiu. 

 Posibilitatea de a fi ghidați 
de profesori experimentați la 
obținerea înaltelor performanțe în 
studii și carieră. 

 Posibilitatea angajării în 
câmpul muncii ca rezultat al 
încheierii parteneriatelor cu agenții 
economici.  

potențialilor elevi. 

 Numărul mare de colegii în zona 
de Nord, care continuă să crească, 
provoacă o concurență foarte mare la 
recrutarea abiturienților. 

 Abilități parentale reduse și 
plecarea la muncă peste hotare, reduce 
din metodele educative de influențare 
asupra părinților și elevilor. 

 Număr mare de elevi aflați în 
situații defavorizate (familii cu nivel 
economic scăzut, monoparentale, copii 
sub tutelă) instituționalizați. 

 Subdezvoltarea pieții muncii 
care aduce o anumită nesiguranță în 
inserția socio-economică a tinerilor cu 
opțiuni de angajare în domeniul 
agroalimentar. 

 Neîncrederea unor agenți 
economici în calitatea pregătirii elevilor 
la specialitățile propuse de colegiu. 

S W O T 

CURRICULUM 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Ofertă educațională variată 6 
specialități. 

 Lipsa materialelor de specialitate și 
a celor pedagogice necesare elaborării 

 Existența la nivel național al 
unei strategii de implementare a 

 Unele componente ale 
curriculum-ului național pun prea mare 
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 Elaborarea unei noi strategii a 
colegiului pentru perioada 2017-2022 în 
conformitate cu direcțiile prioritare ale 
reformei educaționale în contextul 
pregătirii specialiștilor calificați pentru 
sectorul agro-alimentar. 

 Ofertă educațională atractivă: 
unici în pregătirea specialiștilor în 
domeniul 72520 „Tehnologia panificației” 
și 71110 „Tehnologia produselor 
cosmetice și medicinale”; Studierea 
disciplinelor Educație antreprenorială și 
Firma de exercițiu. 

 Continuitate în studiul limbilor 
moderne la unele specialități - Limba 
modernă de afaceri. 

  Studiul informaticii în ciclul liceal 
și profesional. (Tehnologii informaționale 
în contabilitate;) 

 Implementarea tehnologiilor 
informatice și audiovizuale în procesul de 
învățământ. 

 Implementarea sistemului de 
învățământ bazat pe credite  
transferabile de studii ECVET ce permite 
continuitatea studiilor la instituții de 
învățământ superioare. 

 Participarea în grupurile de lucru 
la elaborarea planurilor de învățământ la  
specialitățile: Turism, Merceologie, 
Mașini și aparate în industria alimentară, 
Tehnologia panificației, Tehnologia 
produselor cosmetice și medicinale. 

 Elaborarea produselor curriculare 

curriculum-ului la disciplinele opționale 
solicitate de elevi. 

 Profesorilor de discipline de 
specialitate le ia mult timp pentru 
elaborarea produselor curriculare și a 
materialelor didactice. 

 Lipsa motivației cadrului didactic în 
elaborarea produselor curriculare. 

 Conținuturile învățării sunt 
insuficient adaptate la realitatea cotidiană 
precum și la interesele și preocupările 
elevilor. 

 Gândirea critică pentru a utiliza 
cunoștințe și competențe dobândite în 
situații noi este modestă. 
 

învățământului bazat pe credite 
ECVET. 

 Aportul Ministerului 
Educației la introducerea în planurile 
de învățământ a specialităților 
neeconomice a disciplinelor Educație 
antreprenorială și Firma de exercițiu. 

 Programe de formare în 
domeniul elaborării Curriculum-ului 
disciplinar la specialitate. 

 Colaborarea cu specialiști din 
învățământul superior și de 
cercetare. 

 Elaborarea unor strategii de 
dezvoltare a învățământului agricol 
de MAIA în parteneriat cu ME, iar în 
cadrul lor modernizarea curricula 
disciplinelor de specialitate care ar 
facilita realizarea unui proces de 
instruire mai calitativ pentru 
formarea specialiștilor în contextul 
noilor cerințe internaționale. 

accent pe informații. 

 Decongestionarea curricula la 
disciplinele de cultură general a dus la 
neconcordanță  și  insuficiență de ore 
dintre planul cadru și curricula pe 
discipline. 

 Schimbările frecvente ale 
planului cadru. 

 Calitatea și conținutul unor 
manuale nu corespund cerințelor 
curricula. 
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de către profesorii  la  discipline de 
specialitate. 

S W O T 

EVALUAREA 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Evaluarea elevilor 

 Aplicarea noului sistem de 
evaluare a rezultatelor școlare. 

 Diversitatea instrumentelor de 
evaluare utilizate. Aplicarea  unui 
sistem de evaluare complex, prin 
îmbinarea metodelor tradiţionale 
cu cele adecvate didacticii 
moderne; 

 Diplomă de BAC recunoscută în 
România și în alte țări europene. 

 Rezultatele evaluărilor interne la 
disciplinele de cultură generală se 
abat în mod semnificativ de la 
evaluările externe (BAC). 

 Subiectivism intern în evaluarea 
nivelului de realizare a obiectivelor  
din programele de studii, curricula. 

 % pondere scăzută  a elevilor ce 
susțin examenele de BAC în 
numărul total de solicitanți. 

 Neparticiparea agenților economici 
la elaborarea probelor de evaluare 
finală la examenele de calificare. 

 Programe de formare în 
domeniul evaluării la 
modulul Psihopedagogie. 
 

 Neadaptarea și inerția la 
schimbare. 

 Subiectivismul și instabilitatea 
sistemului de evaluare. 

 Necorelarea cu cerințele de 
evaluare cerute pe piața muncii. 

Evaluarea cadrelor didactice 

 Elaborarea regulamentului de 
evaluare și apreciere anuală a 
activității cadrelor didactice.  

 Dependența  mărimii stimulării 
materiale de rezultatele evaluării 
anuale ca instrument de 
motivare al cadrelor didactice. 

 Autonomie managerială  lărgită 
în evaluarea personalului și 
stimularea lui conform 
rezultatelor evaluării. 

 Utilizarea instrumentelor de 
evaluare în cadrul atestării 
profesorilor elaborate de ME. 

 Beneficiarii  serviciilor educaționale 
și părinții lor nu participă la 
evaluarea personalului didactic. 
 

 Descentralizarea treptată a  
învățământului  postsecundar 
profesional. 

 Legislația privind asigurarea 
calității în educație.  

 Programe de formare  
profesională continuă  interne și 
externe. 

 Stres generat de birocrație. 

 Limite impuse de trăsăturile de 
caracter și nivelul de educație. 

S W O T 
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MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Proiectarea la timp și corectă a 
activității specifice a fiecărei 
discipline și lecții (Elaborarea 
proiectării de lungă durată și la zi). 

 Utilizarea cadrului ERRE la 
proiectarea demersurilor 
educaționale. 

 Utilizarea strategiilor didactice în 
dependență de forma și tipul lecției 
și particularitățile clasei de elevi. 

 Asigurarea unui echilibru formativ-
informativ în predarea noului 
material. 

 O pondere mai mare a secvențelor 
active - participative ale elevilor și 
plasarea elevului  în centrul 
activității educaționale (Învățarea 
centrată pe elev). 

 Conlucrarea activă în comun 
profesor-elev din perspectiva 
maximizării reușitei educabililor. 

 Învățământ performant ce 
promovează profesionalismul, 
eficiența și responsabilitatea, 
compatibilizează tradiția cu reperele 
educaționale ale societății de azi. 

 Ofertă redusă de softuri educaționale 
autohtone. 

 Costuri ridicate la procurarea 
softurilor la disciplinele de 
specialitate. 

 Gamă limitată a manualelor la 
disciplinele de specialitate. 

 Incapacitate de adaptare la noile 
tehnologii educaționale a unor cadre 
didactice. 

 Programe de formare internă în 
domeniul didacticii disciplinei și 
metodicii predării. (IȘE, 
catedrele de specialitate a 
universităților din țară). 

 Stagii de formare în cadrul unor 
programe finanțate de UE. 

 Parteneriate cu instituții din 
România și alte țări din spațiul 
UE. 

 Lipsa fondurilor financiare pentru 
stagii internaționale. 

 Lipsa unor contracte de colaborare 
cu instituții din alte țări încheiate 
la nivel de ministere. 

S W O T 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Dotarea corespunzătoare a 
cabinetelor și laboratoarelor de: 
Informatică, Chimie, Tehnologia 

 Dotare insufientă a laboratorului 
Contabilitate didactică, a cabinetului 
Turism. 

 Cadrul legislativ creat de 
Ministerul Educaţiei ce permite 
obţinerea veniturilor provenite din 

 Lipsa fondurilor financiare 
necesare finalizării lucrărilor de dotare. 

 Creșterea costurilor agenților 
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produselor cosmetice și plantelor 
medicinale,  Merceologie,  
Electrotehnică, Tehnologia panificației, 
Firma de exercițiu - cu echipamente și 
mobilier. 

 Sala de festivități cu 200 locuri 
renovată recent pentru desfășurarea 
activităților extradidactice. 

 Înnoirea continua a mobilierului 
școlar. 

 Sală de sport și teren sportiv la 
aer liber. 

 Cabinet medical. 

 Număr de calculatoare cu Acces 
gratuit  la INTERNET, tablă interactivă ce 
asigură modernizarea procesului 
educațional. 

 Bibliotecă și sală de lectură. 

 Sistem de încălzire autonom. 

 Atelier mecanic pentru 
desfășurarea practicilor de instruire la 
specialitatea Mașini și aparate în 
industria alimentară.  

 Linie de panificație pentru 
desfășurarea practicilor de instruirea la 
specialitatea Tehnologia panificației. 

 Stațiune didactico-experimentală 
care diversifică veniturile întreprinderii la 
capitolul mijloace speciale și constituie 
bază de practică la disciplinele agricole. 

 Insuficiența tehnicii de calcul 
(ecran, proiector, computer) în cabinetele 
și clasele de studii. 

 Fond bibliotecar învechit.  

 Multe dispozitive, aparate, 
mijloace tehnice învechite fizic și moral. 

 Lipsa unității de psiholog. 

 Insuficiența tehnicii moderne de 
prelucrare a solului. 

 Costuri mari pentru servicii de 
recoltare la care se recurge din insuficiență 
de tehnică agricolă. 

comercializarea articolelor 
confecţionate în procesul de studii 
(în gospodării didactice, ateliere 
experimentale etc.), precum şi din 
darea în locaţiune/arendă a spaţiilor, 
echipamentelor, terenurilor şi a altor 
bunuri proprietate publică sau 
privată. 

 Existența în cadrul colegiului 
a unui ONG  prin intermediul căruia 
se pot câștiga proiecte de dotare și 
dezvoltare a bazei  tehnico-materiale 
a instituției. 

 Participarea în cadrul 
proiectului VEN Activități 
generatoare de venituri.  

 Participarea  instituției la 
Programul Agricultură ecologică de 
care sunt interesați donatori străini, 
organisme consultante europene 
care vor susține și vor investi în 
agricultura colegiilor sistemului 
agroalimentar și terenurile acestora. 

 Posibilitatea colaborării cu 
Instituțiile de cercetări științifice 
Selecția, Porumbeni  pentru testarea  
materialului semincer,  a condițiilor 
de promovare și a noilor tehnologii 
agricole de recoltare. 

termici și energetici. 

 Sistem legislativ restrictiv. 

 Centralizarea excesivă și 
limitarea autonomiei  financiare a 
instituției și a posibilității de a  
redirecționa veniturile și cheltuielile. 

 Obligativitatea respectării 
procedurii de achiziții publice care nu 
permite procurarea echipamentelor 
decât de la câștigătorul de tender  care 
nu întotdeauna oferă calitate înaltă a 
bunurilor procurate și lucrărilor 
executate.  
 

S W O T 

RELAȚII COMUNITARE 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- Demonstrarea capacităților de adaptare  Carențe atitudinale și comportamentale  Interesul manifestat și sprijinul  La nivelul comunității problemele 
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la schimbările intervenite în domeniul 
economic și social.  
Colaborarea activă şi multidimensională 
cu organizaţiile ierarhic-superioare: MAIA 
și ME; 
- Colaborarea cu partenerii din cadrul 
Proiectului UE “Asistenţă tehnică pentru 
Suport Bugetar Sectorial – Stimularea 
Economică în Zonele Rurale” 
- Colaborarea cu Proiectul Kultur Kontakt, 
în vederea  implementării  cursului Firma 
de Exercițiu. 
- Contracte de colaborare cu agenții 
economici din zonă care oferă bază 
pentru practica de producere  elevilor 
colegiului. 
- Promovarea unui sistem eficient de 
colaborare cu agenții economici pentru 
instruirea angajaților în anumite calificări 
și plasarea absolvenților în câmpul 
muncii pe bază de contract. 
- Strânsă legătură cu ceilalți parteneri din 
comunitate: Primăria orașului Rîșcani, 
Consiliul raional Rîșcani, Direcția Raională 
de Învățământ Tineret și Sport, Școala 
sportivă, Centrul medicilor de familie, 
Cabinetul de consiliere psihologică pe 
lângă CMF, Comisariatul de poliție 
Rîșcani, CNA. 
- Parteneriate numeroase cu ONG-uri, 
instituții culturale și sociale. 
- Reconsiderarea relației școală –familie 
în cadrul procesului educațional. 
- Promovarea imaginii colegiului prin 

ale unor familii față de școală . 

 Gradul relativ mare de sărăcie. 

 Nemotivarea agenților economici de a 
sprijini activitățile educaționale. 

 Lipsa subordonării administrative și 
financiare a CAIR Consiliului Raional –
impact negativ în susținerea financiară. 

 

acordat de România și  UE pentru 
Republica Moldova. 

 Derularea unor programe 
Naționale de dotare  a 
instituțiilor de învățământ din 
subordinea MAIA. 

 Creșterea prestigiului  colegiului 
în comunitate. 

colegiului nu sunt considerate 
întotdeauna prioritare și nu sunt 
mobilizate resurse  pentru 
dezvoltarea instituției de învățământ 
și pentru crearea condițiilor de 
creștere a calității procesului 
educațional. 
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activități extracurriculare organizate  de 
personalul didactic,  managerial și elevii  
colegiului la nivel local, raional și național 

S W O T 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 Programe diversificate de instruire și 
activități extracurriculare care să 
acopere întreaga paletă de cerințe. 

 Programe de implicare a elevilor în 
viața comunității: poluare, civism, 
democrație. 

 O bună colaborare a Colectivului 
dramatic model „Doina” cu 
instituțiile de cultură și artă din or. 
Rîșcani și or. Bălți. 

 Implicarea elevilor în acțiuni 
dedicate celor cu nevoi speciale 
Centrul de reabilitare Phoenix,  
Școala internat din Costești, Azilul 
de bătrâni din s. Nihoreni. (Târguri 
de caritate, concerte de caritate, 
donații, acțiuni de voluntariat) 

 Absenteismul  și  abandonul școlar. 

 Nereușita academică la studii a unor 
elevi . 

  Lipsa psihologului în instituție și a 
unor programe  pentru elevi cu nevoi 
speciale. 

 Disponibilitatea factorilor locali 
de a conlucra cu colegiul. 

 Cooperarea cu Cabinetul de 
consiliere psihologică  a CMF la 
elaborarea și derularea unor 
programe pentru adolescenți cu 
nevoi speciale. 

 Târgul național și internațional al 
Firmelor de exercițiu. 

 Numărul mare de surse 
informaționale și imposibilitatea 
stabilirii nocivității lor. 

 Nivelul de civilizație scăzut al străzii 
(droguri, jocuri de noroc, cluburi de 
noapte cu consum de alcool). 

 Teama elevilor de a interveni în 
actul de educație a semenilor lor. 

 

 

 

 



4. ANALIZA DE CONTEXT PESTE 

So
ci

al
 

1.În Regiunea Nord, inclusiv raionul Rîșcani se observă o scădere a populației, declinul 
demografic fiind cauzat de scăderea natalității și de migrația masivă a populației adulte 
către țările Uniunii Europene, Rusia, mai puțin SUA și Canada. 

2.Se observă un dezechilibru dintre populația Raionului Rîșcani și a celorlalte orașe ale 
Zonei de Nord (or. Bălți, Drochia, Edineț, Soroca),precum și existența multor localități 
preponderent rurale. 

Domeniile 
analizei PESTE 

Niveluri de analiză a contextului 

Context local și național 

P
o

lit
ic

 
1.Politicile educaționale existente la nivel național au următoarele coordonate majore: 
asigurarea calității educației, descentralizarea, integrarea europeană, autonomia 
financiară. Ele vizează consolidarea rolului școlii ca principala instituție de învățământ. 

2. Politica educațională la nivel regional și local este în favoarea relațiilor de parteneriat 
intern și extern în scopul formării complexe a absolvenților, care se vor confrunta cu o 
piață a muncii unică națională, românească și europeană în care multiculturalitatea și 
identitatea națională câștigă noi valențe. 

3.Contextul actual politic  al Republicii Moldova este cel de stat asociat Uniunii 
Europene, însă criza economică și frecvent politică împiedică desfășurarea programelor 
de formare specifice ce ar asigura mobilitatea cadrelor didactice și a elevilor în spațiul 
European. 

4.La Colegiul Agroindustrial din Rîșcani sunt aplicate politicile de educație conform 
normelor elaborate  de Codul educației specifice ciclului de învățămînt postsecundar; 
Strategia de dezvoltare a învăţământului „Educaţia – 2020”; Strategia intersectorială de 
dezvoltare, Codul Muncii al Republicii Moldova, Strategia de dezvoltare a 
raionului/comunităţii locale, programul raional de dezvoltare a învăţământului etc.). 

 

Ec
o

n
o

m
ic

 

1. Condițiile geografice, istorice, social-economice au determinat o relativă rămânere în 
urmă a regiunii Nord față de regiunea  Centru a RM, și implicit în anumite domenii și a 
Raionului Rîșcani. În același timp la nivelul Regiunii de Nord există o discrepanță între 
gradul de dezvoltare a Raionului Rîșcani și gradul de dezvoltare din celelalte raioane și 
localități. 

2.Evoluția economiei este încă incertă, nu se pot emite prognoze sigure privind cererea 
de calificări pe piața muncii 

3.Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru 
instituția noastră este scăzut; 

4..Bugetul Consiliului raional local și al primăriei este deficitar, deaceea scăzută este și 
participarea lor la susținerea financiară a instituției; 

5. În instituția noastră există suficienţi elevi cu o situaţie materială mai modestă 
proveniţi din familii defavorizate, acest lucru având relevanţă asupra interesului 
acestor elevi pentru scoală. Un efect pozitiv în acest sens îl are acordarea burselor 
sociale şi de merit, cazării gratuite în cămin a unor elevi, alimentației gratuite a elevilor 
orfani încheierea de parteneriate cu fundaţii umanitare, precum şi asigurarea 
manualelor gratuite. 

6.Contextul economic local bazat pe dispariția întreprinderilor mari și medii și pe 
apariția micilor producători și diversificării sferei serviciilor și comerțului au determinat 
Colegiul Agroindustrial să adapteze procesul instructiv-educativ în vederea unei alegeri 
optime a carierei profesionale și pentru o bună  inserție pe piața muncii. O bună parte 
a absolvenților noștri optează pentru continuarea studiilor în învățământul superior, 
valorizând astfel achizițiile cognitive obținute în colegiu. 

 

Domeniile 
analizei PESTE 

Niveluri de analiză a contextului 

Context local și național 
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3.În instituția noastră78% de elevi provin din mediul rural și mulți dintre ei din familii 
defavorizate din punct de vedere social. În vederea asigurării de șanse egale în 
devenirea lor ulterioară, colegiul vine în întâmpinarea acestora, adaptându-și procesul 
instructiv-educativ și creând facilități. 

4.Relaţii de colaborare cu părinţii şi comunitatea locală; 

5. În blocul de studii, cămin există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri 
comportamentale. În zona instituției delincvenţa juvenilă este practic inexistentă; 
există puţine riscuri din exterior datorită Inspectoratului raional al Poliţiei care acordă 
sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia; 

6.In oraș sunt locuri în care elevii se întâlnesc, socializează, desfăşoară activităţi: parc, 
colective de dans, școală sportivă, școală de pictură, școală muzicală, casă de cultură, 
biblioteci unde se  desfăşoară activităţi extradidactice. 

7. Fiind centru administrativ, or. Rîșcani este o localitate cu entități de menire culturală, 
socială, comercială, medicală, sportive și reprezintă o atracție pentru absolvenții de 
gimnaziu din localitățile rurale din raion și din raioanele învecinate. 

 

Te
h

n
o

lo
gi

c 

1.Aflat într-o societate a informației, colegiul a trebuit să se adapteze cerințelor 
specifice acesteia, prin utilizarea tehnologiilor informatice și de comunicare, prin 
asigurarea resurselor necesare, promovarea tehnicilor de autoinstruire individualizată 
și optimizarea transmiterii de informații , în scopul eficientizării procesului educațional. 
 

2. Zona beneficiază de cablu TV, internet, WiFi, telefonie fixă şi mobilă de la mai mulţi 
furnizori, însă necesită sporite numărul de calculatoare, imprimante, aparate de 
proiecție, table interactive, ecrane cu conectare la laptopuri; 
 

3.Majoritatea covârșitoare a  familiilor elevilor au acces la televiziune prin cablu, 
aproape toţi elevii au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-
video şi telefoane mobile. 
 

4.Instituția este asigurată cu   apă , canalizare, energie electrică și termică având 
cazangerie autonomă; 
 

5.Au fost asigurate materiale didactice doar la unele discipline de cultură generală și 
mai puțin la disciplinele cu caracter practic-aplicativ. 
 

6. Implicarea interactivă a elevilor a reușit formarea unor competențe integrate la nivel 
comunicațional și tehnic. 
 

 

Domeniile 
analizei PESTE 

Niveluri de analiză a contextului 

 

Context local și național 

2.Colegiuleste situat într-o zonă pitorească cu parc, lac, izvor, cu magazine de produse 
alimentare,  fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto mai intens. 

3. La nivelul instituției noastre s-au realizat cîteva proiecte cu caracter ecologic, 
activități ce au vizat formarea la elevi a unui comportament ecologic și a unor 
deprinderi de protejare a mediului: plantarea pe cîmpurile colegiului a fîșiilor 
forestiere, plantarea copacilor în locurile despădurite din parc, plantarea arborilor 
decorativi  pe teritoriul colegiului, amenajarea izvorului. 

4. Se organizează frecvent măsuri de salubrizare a teritoriului adiacent blocului de 
studii , parcului din zonă aflat în gestiunea primăriei, de amenajare a zonei verzi a 
colegiului . plantarea florilor, amenajări de teren, văruitul copacilor. 
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STRATEGIILE 4P a Mixului de marketing educaţional 

Strategiile de produs 

 îmbunătățirea activității de pregătire a elevilor capabili de performanțe superioare în vederea 

obținerii unor rezultate reprezentative la olimpiadele interne, zonale și Republicane; 

concursurile Republicane „Cel mai bun Business Plan”, „Cel mai competent în domeniu...”; 

conferințele științifico-practice Republicane; 

 valorificarea superioară a experienței metodice și științifice a cadrelor didactice prin înființarea 

unui centru de consiliere curriculară pentru cadrele didactice; 

 implicarea angajatorilor în activitatea de elaborare a competenţelor profesionale şi curriculum-

urilor la disciplinele de specialitate; 

 valorificarea potențialului aptitudinal al elevilor de la toate specialitățile prin constituirea 

cercurilor științifico-practice (Business Class, Merceologul, Cercetătorul, Mecanicianul etc.), 

firmelor de exercițiu (pentru toate domeniile oferite), trupei de teatru-model „Doina”; 

 înființarea unui serviciu de sprijin pentru elevii care doresc să beneficieze de orientare 

profesională gratuită, oferindu-le consiliere și testare aptitudinală în cadrul unui Centru de 

Consiliere în Carieră; serviciile vor fi prestate voluntar de membrii catedrei de discipline 

economice și tehnice și tehnologice, după orele de curs; 

 

Strategiile de preț 

- modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a specialităţilor prin implicarea în proiecte 

de dotare; 

- generarea de venituri din realizarea pâinii și a plăcintelor, produse de elevi la Linia de Panificație 

a colegiului;  

- stabilirea de parteneriate interne şi internaţionale; 

- realizarea practicii plătite pentru elevii de la toate specialitățile, în cadrul programelor de tip 

After School; 

- selectarea elevilor cu performanțe deosebite, perfectarea și depunerea dosarelor la Ministerul 

Educației pentru a beneficia de Bursele de Merit (Gaudeamus, Bursa Guvernului și Bursa 

Președintelui). 

 

Strategiile de plasare 

 plasarea tuturor activităţilor colegiului sub semnul necesităţii de a promova imaginea colegiului 

într-o poziţie cât mai bună pe piaţa educaţională;  

 dezvoltarea de activităţi aplicativ-productive şi plasarea unor produse de calitate, realizate de 

elevi, pe piaţa reală;  

 

Strategiile de promovare 

 dezvoltarea unor campanii continue de explicare a poziţiei, importanţei şi perspectivelor 

învăţământului profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din perspectiva 

aderării Republicii Moldova la UE;  

 participarea la emisiuni televizate;  

 conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din Zona Nord a Republicii a pliantului și afișului 

de popularizare a ofertei de școlarizare a CAIR; 
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 conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din Zona Nord a Republicii a unui CD cu 

activitățile extrașcolare reprezentative desfășurate de elevii și profesorii CAIR și cu aspecte din 

laboratoarele și cabinetele colegiului;  

 participarea, cu acordul conducerii școlii, la ședințele cu părinții desfășurate în școlile din raionul 

Rîșcani; 

 organizarea Zilei Ușilor Deschise și a Vernisajului Profesiilor; 

 publicarea articolelor în presa locală și republicană despre oferta colegiului; 

 participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea acestora în media 

locală; 

 susținerea unor spectacole de teatru, în cadrul activităților festive desfășurate de școlile 

gimnaziale din grupul țintă;  

 vizite în școlile gimnaziale din Zona Nord a Republicii pentru distribuirea de materiale 

promoționale (pixuri inscripționate cu numele și adresa colegiului, orare școlare care au pe verso 

oferta de școlarizare a CAIR) și pentru aplicarea de chestionare de identificare a opțiunilor 

elevilor, precum și a unor teste de aptitudini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A CAIR PENTRU PERIOADA 2017-2022 

 

Opțiuni strategice Activităţi Termeni 
Mijloace 

financiare, 
lei 

Responsabili Indicatori 

Ţinta strategică 1: Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, investigaţionale şi manageriale 

Scurtă descriere a problemei: 

Oferirea unor servicii de instruire de calitate reprezintă o preocupare majoră a instituţiei. Activitatea instituţiei de învățământ se desfăşoară într-un mediu 
concurenţial tot mai accentuat. Din aceste considerente este necesar ca Colegiul Agroindustrial din Rîşcani să ofere absolvenţilor competenţe necesare pentru 
integrarea rapidă în câmpul muncii conform calificării profesionale. Pentru realizarea acestui obiectiv sânt necesare îndeplinirea unor acţiuni ce s-ar derula sistemic 
în vederea asigurării calităţii sub aspect structural şi funcţional. 

1
 

O1 - Îmbunătăţirea continuă a 
calităţii proceselor educaţionale 
şi administrative. 
O2 - Sporirea utilităţii actelor 
reglatorii interne, prin 
completare şi ajustare la 
legislaţia în vigoare. 
O3 - Constituirea şi menţinerea 
unei baze de date privind 
calitatea serviciilor 
educaţionale. 
O4 - Supravegherea promovării 
culturii calităţii în Colegiul 
Agroindustrial din Rîşcani; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1: 
1. Monitorizarea implementării standardelor de 

calitate în Colegiu; 
2. Elaborarea planului managerial anual în 

corespundere cu planul de dezvoltare 
strategică al instituţiei; 

O2: 
1. Urmărirea modificărilor legislative; 
2. Adaptarea actelor reglatorii interne la 

modificările respective; 
3. Urmărirea procesului de aplicare al acestora. 
O3: 
1. Evaluarea indicatorilor de performanţă pentru 

diverse domenii (resurse umane, resurse 
financiare şi materiale, elevi, absolvenţi); 

2. Elaborarea rapoartelor CEIAC; 
3. Constituirea bazei de date privind calitatea 

serviciilor educaţionale. 
O4:  
1. Evaluarea anuală a rezultatelor referitor la 
managementul calităţii; 
3. Revizuirea anuală a analizei SWOT în scopul 

identificării priorităţilor instituţiei; 

 
2017-2022 
 
 
Septembrie 
2017-2022 
 
2017-2022 
 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 
2017-2022 
 

  
Director 
Director adjunct 
Şef secţie calitate 
Director adjunct 
 
 
Director 
Director adjunct 
 
 
 
Şef secţie calitate 
CEIAC 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
Şef secţie calitate 
 

 
Plan managerial 
elaborat în 
coordonare cu PDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza SWOT 
revizuită  
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O5 - Organizarea funcționării 
comisiei pentru asigurarea 
calității în educație. 
 

O5: 
1. Studierea Cadrului legal și de reglementare 

actual privind calitatea educației, actelor 
normative stabilite la nivel național şi 
documentele de reglementare. 

2. Aprobarea REGULAMENTULUI DE ACTIVITATE 
AL COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ ŞI 
ASIGURARE A CALITĂŢII DIN COLEGIUL 
Agroindustrial din Rîşcani în cadrul Consiliul 
de administrație al instituției. 

3. Aprobarea Strategiei de Evaluare Internă a 
Calității, în cadrul Consiliul de administrație al 
instituției. 

4. Elaborarea şi aprobarea Planului operațional 
anual, derivat din Strategia internă de 
evaluare a calităţii, cuprinzând proceduri si 
activități de evaluare și îmbunătățire a 
calității. Planul operaţional este aprobat de 
Consiliul de administraţie. 

5. Elaborarea manualului calităţii. 
 
 
6. Prezentarea Raportului anual de evaluare 

internă CEIAC în cadrul Consiliului de 
administraţie şi Profesoral. 

7. Elaborarea planului de măsuri corective și 
preventive pentru îmbunătăţirea şi asigurarea 
calităţii în instituţie, înaintat spre aprobare 
Consiliului de administrație. 

8. Asigurarea transparenţei sistemului intern de 
management al calităţii. 

 
Septembrie 
2017 
 
 
Martie 
2017 
 
 
 
Martie 
2017 
 
Martie 
2017 
Septembrie 
2018-2022 
 
 
Anul de 
studii 2017-
2018 
Iunie 2017-
2022 
 
Septembrie 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 

 
 
Director adjunct 
 
 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
 
 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
Şef secţie calitate 
Membrii CEIAC 
 
Şef secţie calitate 
Membrii CEIAC 
 
Director 
Şef secţie calitate 
Membrii CEIAC 
 

 
 
 
 
 
Regulamentul şi 
Strategia de EIC 
aprobate 
 
 
 
 
 
Plan operaţional 
aprobat şi 
implementat 
 
 
 
 
 
 
Sporirea calităţii 
procesului 
instructiv-educativ 
şi managerial 
 

 Ţinta strategică 2: Eficientizarea actului educațional în vederea formării și dezvoltării competențelor în raport cu opţiunile, interesele şi aptitudinile elevilor, 
în concordanță cu solicitările părinților și cerințele pieței forței de muncă pentru accederea în profesie și în forme superioare de învățământ 

Scurta descriere a problemei: 

Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi, să 
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contribuie la dezvoltarea maximă a potenţialului intelectual şi artistic, să vină în întimpinarea nevoilor de formare a adulţilor în domeniul economic şi 

tehnologic. Descreşterea alertă şi alarmantă a ofertei de locuri de muncă calificată, menţinerea ofertei de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, 

dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor curente economice/tehnologice, cer din partea şcolii o flexibilitate din ce în 

ce mai mare, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei forţe de muncă.  

2
 

O1 –Implementarea în instituție 
a principiilor și procedeelor 
caracteristice managementului 
participativ. 
 
 
 
 
 
 
O2 - Diagnoza mediului social şi 
economic . 
 
 
 
 
 
 
 
O3 - Ajustarea ofertei de 
curriculum la decizia  instituției, 
a metodelor și practicilor 
didactice prin raportarea la 
interesele elevilor, la specificul 
unității școlare și cerințele 
pieței de muncă. 
 
 
 
O4 - Elaborarea curriculumurilor  
pentru specialități și avizarea 

O1: 
1. Implicarea unui număr sporit de manageri şi a 

salariați, utilizând forme, metode si tehnici de 
management care conduc la soluționarea 
celor mai complexe şi importante probleme 
ale instituţiei; 

2. Dezvoltarea la nivelul instituţiei a bunelor 
relații umane şi a coeziunii între salariați, în 
vederea realizării în bune condiții a 
obiectivelor Colegiului. 

O2: 
1. Constituirea grupului de lucru privind analiza 

mediului social şi economic; 
2. Elaborarea studiului de fezabilitate referitor la 

analiza pieţei forţei de muncă; 
3. Conlucrare eficientă cu Oficiul Teritorial al 

Forţei de Muncă; 
4. Întâlniri periodice de analiză și diagnoză a 

mediului social şi economic. 
O3: 
1. Evaluarea nivelului de corespundere ale 

planurilor de învăţământ cu tendinţele pieţei 
forţei de muncă; 

2. Stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea şi 
sporirea eficienţei acestora. 

3. Implicarea agenților economici la elaborarea 
Cadrului Național al Calificărilor, Planurilor de 
învățământ și Curriculumului disciplinar al 
specialităților. 

O4: 
1. Aprobarea curriculumurilor specialităţilor 

 
2017-2022 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
Septembrie 
2017 
Semestrul II 
2016-2017 
2017-2022 
 
Lunar 
 
 
Iunie 2017 
Iunie 2018 
 
Septembrie 
2017,2018 
 
 
 
 
 
Până în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
Director 
 
Director adjunct 
Grup de lucru 
Director 
 
Director adjunct 
 
 
Director adjunct 
Profesorii de 
specialitate 
 
Director adjunct 
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acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
O5- Preocuparea constantă a  
profesorilor pentru pregătirea 
elevilor, menită să faciliteze 
progresul și  dezvoltarea 
personală a acestora și 
obținerea de rezultate 
superioare. 
 
 
 
 
 
 
O6 - Proiectarea și aplicarea 
unor demersuri didactice care 
să evidențieze strategii de 
promovare a gândirii critice, a 
învățării diferențiate și active. 
 
 
 
 
 
O7 - Îmbunătăţirea rezultatelor 
obţinute de elevi la examenul 
de bacalaureat. 

 

72130 „Tehnologia panificaţiei”, 71520 
„Maşini şi aparate în industria alimentară”; 

2. Elaborarea curriculumului pentru o 
specialitate nouă „Controlul şi asigurarea 
calităţii produselor alimentare”; 

3. Implementarea curriculumului pentru 
specialitatea „Controlul şi asigurarea calităţii 
produselor alimentare”; 

O5:  
1. Înfiinţarea „Clubului Muncii” cu scopul 

facilitării angajării absolvenţilor în câmpul 
muncii conform calificărilor profesionale; 

2. Activitatea Firmelor de Exerciţiu, participarea 
anuală în cadrul Târgului Naţional al Firmelor 
de Exerciţiu; 

3. Încheierea acordurilor de colaborare cu 
agenții economici în vederea desfășurării 
stagiilor de practică și angajarea în câmpul 
muncii a absolvenților instituției. 

 
O6: 
1. Publicarea materialelor didactice, suporturilor 

de curs, materialelor instructive pe platforme 

educaționale;  

2. Implementarea tehnologiilor didactice 

moderne, bazate pe îmbinarea activităților 

teoretice cu cele aplicative  

3. Elaborarea materialelor-suport pentru 

activitatea de învățare individuală ghidată a 

elevilor.  

O7: 
1. Monitorizarea şi controlul desfăşurării 

consultaţiilor la disciplinele de examen, 
acordarea de consiliere; 

luna Iunie 
2017 
Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2017 
 
Anual luna 
aprilie  
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 
 
 
Aprilie-mai 
2017-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20000 

Director adjunct 
 
 
Director adjunct 
Şef secţie 
„Tehnologie şi 
mecanică” 
 
 
 
Director 
 
 
Coordonator al 
Firmei de exerciţiu 
 
Şef secţie instruire 
practică 
 
 
Şefii de catedre 
Profesorii 
 
Şefii de catedre 
Profesorii 
 
Şefii de catedre 
Profesorii 
 
 
Şefii de catedre 
Profesorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de 
materiale publicate 
Ateliere de formare 

la componenta 

tehnologii didactice 

moderne  

 
Crearea 
oportunităților de 
pregătire 
suplimentară a 
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2. Monitorizarea prezenţei elevilor la orele de 
curs şi consultaţii; 

3. Utilizarea programelor de pregătire pentru 
disciplinele de examen plasate pe site-ul 
aee.edu.gov.md.  

elevilor  
 

 Ţinta strategică 3: Implementarea sistemului AeL şi TIC în predarea a cât mai multor discipline și în vederea dezvoltării abilităților de comunicare și 
antreprenoriat. 

Scurta descriere a problemei: 

Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouă cultură a educaţiei şi comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică. 

Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet educaţiei, şcoala trebuie să-şi modernizeze viziunea managerială, să formeze cadrele didactice în 

spiritul fenomenului de globalizare a tehnicii IT şi să fie pregătită pentru a putea implementa şi utiliza adecvat tehnologiile multimedia. Implementarea 

acestei strategii cere ca profesorii să fie pregătiţi în acest domeniu şi să-şi schimbe optica de predare şi modul de interacţiune cu elevii. Mai mult, datorită 

numărului mare de ore de informatică, accesul in laboratoarele de informatica este limitat pentru celelalte discipline de studiu.  

 

 O1 - Îmbunătăţirea 
competenţelor digitale ale 
elevilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 - Introducerea de softuri 
educaţionale la  disciplinele de 
cultură generală și de 
specialitate. 
 

O3 - Monitorizarea și 
evaluarea platformei AEL în 
procesul de învățare. 

O1:  
1. Evaluarea necesarului de calculatoare 

destinate utilizării în procesul educaţional la 

lecţiile de informatică, tehnologii 

informaţionale şi de specialitate;  

2. Estimarea posibilităţilor de procurare a 

tehnicii; 

3. Procurarea calculatoarelor şi tehnicii 
informaţionale; 

4. Accesul în laboratoarele de informatică 
pentru desfăşurarea unui număr mai mare de 
ore şi la alte discipline. 

O2: 
1. Analiza ofertelor de softuri educaţionale; 
2. Procurarea softurilor educaţionale. 
 
 
O3: 
1. Evaluarea rezultatelor calitative în urma 

utilizării AeL şi TIC. 

 
Decembrie 
2017 
 
 
Ianuarie 
2018 
Ianuarie 
2019 
 
 
 
 
Ianuarie 
2018 
Martie 2018 
 
 
 
Iunie 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
200000 
 
 
 
 
 
 
 
35000 
 
 
 
 
 

 
Şefii de catedră 
Inginer pe tehnica 
de calcul 
Director 
Contabil şef 
Inginer pe tehnica 
de calcul 
Profesorii 
 
 
Director 
Contabil şef 
Inginer pe tehnica 
de calcul 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
Director 
 
 
 

 

Numărul de elevi şi 

profesori ce vor 

avea acces la TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Numărul de elevi și 
profesori care 
beneficiază de 
softuri  
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O4 – Modernizarea în 
colaborare cu profesorii de 
informatică a curricula la 
specialitate cu posibilitatea 
utilizării de soft-uri 
educaționale . 
O5 - Participarea cadrelor 
didactice la programe de 
formare  pentru utilizarea 
soft-urilor educaționale. 

O4: 
1. Includerea profesorilor de informatică în 

grupurile de lucru la elaborarea curricula la 
specialităţile noi; 

 
 
O5: 
1. Elaborarea graficului programelor de formare 

continuă în domeniu; 
2. Delegarea cadrelor didactice la cursuri. 

 
Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26000 

 
 
 
 
 
 
 
Director 
Metodist 

 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de 
profesori instruiţi  

Ţinta strategică 4: Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi continuarea modernizării bazei tehnico-materiale de 
care dispune instituția de învățământ. 

Scurta descriere a problemei: 

Societatea informaţională produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi individuală. Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o 

nouă cultură a educaţiei şi comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică. În acest context se impune îmbunătăţirea şi 

modernizarea bazei materiale precum şi crearea de noi spaţii necesare desfăşurării, în condiţii optime şi de maximă siguranţă, a procesului instructiv 

educativ.  

În acelaşi context elevii nu pot fi privaţi de dreptul la mişcare, de practicarea a diferitelor sporturi de sală, de confortul desfăşurării orelor de educaţie 
fizică în sezoanele cu temperaturi scăzute.  
O1 - Îmbunătăţirea confortului 
elevilor - prin alimentarea cu 
apă caldă a grupurilor sanitare 
din colegiu. 
 
O2 - Izolarea termică în vederea  
asigurării confortului termic,  
scăderii pierderilor de energie, a 
costurilor.  
 
 
 
 
 
 

O1:  
1. Evaluarea stării sistemelor inginereşti 
2. Lucrări de reparaţie şi renovare; 
 
O2:  
1. Schimbarea geamurilor şi balcoanelor integral 

în căminul de elevi; 
2. Schimbarea geamurilor termopan în sălile de 

clasă 56, 57. 
3. Lucrări de reparaţie şi renovare ale sistemului 

de încălzire; 
4. Termoizolarea căminului; 
5. Termoizolarea blocului de studii; 
 
O3: 

 
August 2017 
August 2018 
 
 
Anul 2018 
 
Anul 2018 
 
August 2019 
 
Anul 2021 
Anul 2022 
 
 

 
 
 
 
 
250000 
 
100000 
 
280000 
 
750000 
1000000 
 
 

 
Şef gospodărie 
Şef gospodărie 
 
 
 
Director 
Şef gospodărie 
Director 
Şef gospodărie 
Director 
Şef gospodărie 
Director 
 
 

 
Numărul de elevi şi 
profesori 
beneficiari  
 
 
 
Numărul de 
geamuri schimbate 
 
Suprafaţă izolată 
 
 
 
Suprafaţa de teren 
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O3 - Îmbunătăţirea desfăşurării 
orelor de educaţie fizică prin 
amenajarea unei săli de sport, 
terenului sportiv și procurarea 
inventarului sportiv. 
O4 - Igienizarea, îmbunătăţirea 
ambientului şi creşterea 
confortului în sălile de clasă şi a 
sălii de lectură. 
 
O5- Înfrumuseţarea şi crearea 
unui ambient plăcut pentru 
profesori. 
 
 
 
 
 
 
 
O6 - Amenajarea parcului  și 
teritoriului adiacent instituției 
de învățământ.  
 
 
O7 –Achiziționarea unui sistem  
de securitate pentru  
securizarea accesului în toate  
laboratoarele instituției și  
întreg perimetrul colegiului.  
O8 - Modernizarea cantinei 
colegiului.  

1. Renovarea terenului sportiv; 
2. Procurarea inventarului sportiv. 
 
 
O4: 
1. Lucrări de reparaţie, renovare şi asigurare cu 

mobilier ale cabinetelor şi laboratoarelor: 
- Cabinetul 45 „Tehnologia panificaţiei”; 
- Laboratorul 61 „Electrotehnică şi acţionări 
electrice”; 
- Laboratorul 18 „Fizica”; 
- Cabinetul 56 „Matematică”; 
- Cabinetul 27„Biologie, ecologie şi protecţia 
mediului”; 
- Cabinetul 46 „Istorie”; 
- Cabinetul 23 „Geografie”; 
- Cabinetul 6 „Bazele antreprenoriatului”. 
2. Lucrări curente de întreţinere; 
3. Lucrări de reparaţie, renovare şi asigurare cu 
mobilier ale sălii de lectură. 
O7: 
1. Întreţinerea parcului adiacent colegiului; 
2. Amenajarea aleii de la blocul de studii până la 

izvor. Înaintarea conceptului de proiect 
finanţatorilor; 

3.  Renovarea designului landşaftului aferent 
teritoriului colegiului.  

 
 
 
 
 
 
 
O8: 
1. Reparaţia şi dotarea cu mobilier, utilaje şi 

 
Anul 2021 
 
 
 
 
 
2018 
2020 
 
2020 
August 2018 
August 2017 
 
August 2021 
August 2019 
August 2022 
Anual 
August 2020 
 
 
2017-2022 
Anii 2018-
2019 
 
2017-2022 
 
 
 
 
Anul 2018 
 
 
 
 
Anul 2020 

 
52000 
 
 
 
 
 
45000 
110000 
 
90000 
45000 
5000 
 
45000 
50000 
40000 
 
40000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90000 
 
 
 
 
230000 

Director 
Profesorii de 
educaţie fizică 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Şef gospodărie 
 
 
 
 
Şef gospodărie 
 
 
 
Amenajator spaţii 
verzi 
Grupul de lucru 
pentru elaborarea 
proiectelor 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
Director 

renovată 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de 
cabinete şi 
laboratoare 
renovate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suprafaţă 
amenajată 
 
 
Numărul de 
încăperi securizate 
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O9 - Asigurarea accesului 
eficient la informaţii şi creşterea 
numărului de cititori.  
 
 

O10 - Asigurarea unor condiţii 
optime pentru realizarea igienei 
personale a elevilor prin 
modernizarea: camerelor, băilor 
și lavoarelor, bucătăriilor și 
blocurilor sanitare din cămin.  
O11 – Amenajarea  spaţiului de 
recreere a elevilor. 
O12 - Îmbunătăţirea habitatului 
şcolar în cămin prin amenajarea 
unui oficiu (sală de lectură, sală 
de computere, bibliotecă) 
destinat elevilor.  
O13 - Asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare de cazare 
pentru oaspeţi.  

O14 - Achiziționarea de 
mijloace fixe și mobile 
moderne, menite să 
contribuie la o bună  
desfășurare a activității 
stațiunii didactico-
experimentale a instituției. 
O15 - Colaborarea cu MAIA 

ustensile. 
2. Schimbarea geamurilor termopan în sala de 

deservire și bucătărie. 
3. Asigurarea condiţiilor de procurare a unor 

produse alimentare proaspete şi de bună 
calitate în condiţii de maximă siguranţă. 

O9:  
1. Prezentarea periodică a ofertelor de carte și 

soft educațional; 
2. Achiziționarea și dotarea instituției cărți, 

manuale, materiale didactice. 
O10: 
1. Lucrări de reparaţie, renovare şi asigurare cu 

mobilier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Procurarea semănătorii; 
2. Procurarea tractorului. 
 
 
 
 
 
 

 
2020-2021 
 
2017-2022 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
2020 
 
 
 
 
 
 

 
300000 
 
 
 
 
 
20000/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120000 
720000 

Şef cantină 
Şef cantină 
 
 
 
 
 
Şef bibliotecă 
 
 
 
 
Director 
Intendent cămin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Intendent cămin 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
Director 

 
 
 
Asigurarea cu 
produse certificate  
 
 
Numărul de cărţi şi 
ediţii  
 
 
 
Numărul de odăi 
reparate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică procurată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

pentru asigurarea  bugetului 
optim și a realizării efective a 
activităților de reparații 
curente și de igienizare. 
O16 - Asigurarea necesarului 
din buget prin planificarea 
riguroasă a cheltuielilor și 
veniturilor. 
O17 - Responsabilizarea 
elevilor și părinților pentru 
întreținerea bazei materiale. 
O18 - Implicarea întregului 
colectiv al colegiului (elevi, 
profesori, personal 
nedidactic, și didactic 
auxiliar) în dezvoltarea, 
modernizarea și întreținerea 
bazei materiale. 
 
 

 
 
 
 
 
1. Planificarea riguroasă a bugetului; 
2. Executarea bugetului. 
 
 
 
 
 
 
O18: 
1. Implicarea profesorilor şi elevilor în 

elaborarea de proiecte; 
2. Responsabilizarea profesorilor, elevilor şi 

corpului auxiliar în păstrarea bunurilor. 

2017-2022 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 

Contabil şef 
 
 
 
 
Director 
Contabil şef 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
Director adjunct pe 
educaţie 
 

 
Activitate 
economico-
financiară eficientă 
Prezentarea dărilor 
de seamă şi 
bugetului în 
termenii stabiliţi 
 

Ţinta strategică 5:  Încadrarea cu personal didactic cu o  bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare 
continuă a cărui activitate să conducă la: 

- modernizarea procesului instructiv - educativ; - utilizarea metodelor de predare - învățare centrate pe elev; 
- dezvoltarea competențelor cheie și profesionale. 

Scurta descriere a problemei: 
Calitatea activităţii didactice în colegiu este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care 

învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată. Dezvoltarea metodelor activ-

participative, centrate pe elev şi adoptarea unor strategii de personalizare în procesul instructiv educativ, multiplicarea canalelor de informaţie, standardizarea 

evaluării luând în calcul plusvaloarea, dezvoltarea teoriei inteligenţelor multiple sunt câteva premise pentru valorificarea maximă a potenţialului intelectual şi a 

aptitudinilor elevilor. De asemenea practicarea unei evaluări continue bazată pe competenţele dobândite de elevi, o evaluare formativă şi în acelaşi timp 

stimulativă sunt deziderate pe care trebuie să le realizăm cu toţii.  

O1 - Asigurarea încadrării cu 
personal  didactic calificat. 

O1: 
1. Colaborarea cu instituţiile de învăţământ 

 
2017-2022 

 
 

 
Director 

 
Numărul de tineri 
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O2 - Acordarea de consiliere 
cadrelor didactice privind 
participarea la programe 
europene  și cooperare 
internațională.  
 
 

O3 - Încurajarea  cadrelor 
didactice să participe la 
concursurile de titularizare în 
învățământ, precum și să 
opteze pentru  atestarea la 
grade didactice. 
O4 - Sporirea performanțelor 
profesionale ale cadrelor 
didactice prin participarea în 
forme de continuare a 
studiilor: masterat , doctorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 - Elaborarea unor criterii 
de evaluare ale activității 
cadrelor didactice care să 
stimuleze implicarea acestora 
în perfecționare. 

superioare pentru identificarea potenţialilor 
angajaţi. 

O2: 
1. Identificarea programelor şi stagiilor 

internaţionale; 
2. Facilitarea schimbului de experiență prin 

acorduri de colaborare cu instituţiile cu 
specialităţi din acelaşi domeniu. 

 
O3, O4: 
1. Susţinerea cadrelor didactice în dezvoltarea 

profesională prin continuarea studiilor la 
programele de masterat, doctorat, precum şi 
atestarea la grade didactice şi manageriale; 

2. Stimularea  activității metodice în vederea 
formării psihopedagogice a profesorilor 
debutanți și autodidacți; 

3. Dezvoltarea continuă a activității de 
mentorat; 

4. Identificarea nevoilor de formare a 
cadrelor didactice și facilitarea accesului la 
oferta de cursuri a instituțiilor abilitate. 

5. Colaborarea cu instituții de învățământ 
superior, IȘE și cu organizații abilitate în 
formarea continuă. 

6. Optimizarea managementului 
informației/asigurarea accesului 
profesorilor la resursele bibliografice 
virtuale și reale. 

O5: 
1. Evaluarea anuală a cadrelor didactice; 
2. Monitorizarea dinamicii competenţelor 

profesionale ale acestora; 
3. Motivarea cadrelor didactice de  a activa 

eficient prin aplicarea criteriilor de premiere 

 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 

Inspector cadre 
 
 
Director 
Director adjunct 
 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
 
 
 
 
 
 
 
Metodist 
 
 
 
Şef bibliotecă 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
Şef secţie calitate 
 

specialişti calificaţi 
angajaţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de cadre 
didactice 
deţinătoare de 
grade didactice, 
manageriale şi titlu 
de master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza evoluţiei 
profesionale ale 
cadrelor didactice 
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O6 - Participarea periodică a 
cadrelor didactice la cursuri 
de formare, stagii 
profesionale la catedră și 
întreprindere care să le 
permită conectarea la 
ultimele noutăți în domeniu.  
O7 - Modernizarea procesului 
instructiv-educativ 
(proiectare, realizare, 
evaluare) prin utilizarea în 
activitatea didactică a 
activităţilor însuşite, 
rezultatelor și competențelor 
dobândite în urma 
participării profesorilor la 
programele de formare. 
 

O8 - Promovarea egalităţii 
şanselor şi evitarea 
discriminării elevilor şi 
profesorilor.  
O9 - Adaptarea strategiilor de 
personalizare a procesului 
instructiv-educativ (predare – 
învăţare – evaluare) și  
includerea în proiectarea  
lecțiilor a metodelor active-
participative care să centreze 
demersul didactic  pe elev. 
O10 - Asigurarea şi 
desfăşurarea unui proces 

aprobate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O7: 

1. Monitorizarea modului de utilizare în 
demersul didactic a competențelor 
dobândite la cursurile de formare  și 
perfecționare; 

2. Proiectarea activităţilor instructiv-educative în 
corespundere cu indicatorii calităţii; 

3. Evaluarea activităţilor, depistarea şi 
înlăturarea lacunelor; 

 
 
O8: 
1. Implementarea codului de etică a cadrelor 

didactice şi manageriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director adjunct 
Şef secţie calitate 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
Comisia de etică 
 
Metodist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de cazuri 
denunţate şi 
analizate 
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instructiv-educativ în condiţii 
de siguranţă deplină.  
O11 - Obţinerea unor premii 
sau menţiuni la concursurile 
şi olimpiadele şcolare la 
fiecare disciplină inclusiv cele 
de specialitate.  
O12 - Urmărirea traiectoriei 
şcolare şi profesionale 
ulterioare, cel puţin pentru 
un eşantion reprezentativ din 
rândul fiecărei promoţii de 
absolvenţi. 
O13 - Implicarea activă a 
părinţilor, a comunităţii 
locale, a celorlalte instituţii 
educative, în formarea unor 
atitudini pozitive a tinerilor 
faţă de valorile societăţii în 
care urmează să se integreze. 

 
 
 
O11: 
1. Analiza rezultatelor la Olimpiadele Zonale în 

dinamică şi comparativ cu colegiile din sistem; 
2. Motivarea elevilor şi profesorilor spre 

obţinerea performanţelor. 
O12: 
1. Completarea bazei de date privind traseul 

profesional al absolvenţilor; 
2. Menţinerea legăturilor cu absolvenţii 

colegiului. 
 
 
O13: 
1. Valorificarea relaţiilor de parteneriat cu 

Inspectoratul Raional de Poliţie, Centrul 
medicilor de Familie, Centrul Prietenos 
Tinerilor, Fondul pentru Tineri, ONG-urile 
locale şi naţionale. 

 
 
 
 
2018-2022 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 

 
 
Director 
Director adjunct 
 
 
 
Şefii de secţie 
Diriginţii 
 
 
 
 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 

 
 
 
 
 
 
Numărul şi 
ponderea locurilor 
premiante 
 
 
 
Nivelul de 
completare a bazei 
de date 
 
 
 
Numărul de 
acorduri de 
parteneriat 
încheiate  

Ţinta strategică 6: Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului în cadrul comunităţii,  la nivel regional  și naţional. 

Scurta descriere a problemei: 
Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie într-o sursă a 

progresului economic şi social. Schimbul de idei, cunoaşterea unor elemente culturale specifice altor popoare şi civilizaţii, vor constitui întotdeauna factori 

determinanţi în realizarea idealului educaţional. Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective 

clare, nevoi reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor.  

O1 - Diseminarea activităţilor 
colegiului în comunitate. 
 O2– Promovarea și 
autopromovarea imaginii 
colegiului în mass-media și 
spațiul virtual. 
O3 - Promovarea imaginii şi 

O1: 
1. Invitarea presei, mass-mediei şi a 

personalităţilor din comunitatea locală la 
diferite evenimente realizate în instituţie; 

2. Actualizarea permanentă a site-ului colegiului 
cu activităţile realizate; 

3. Realizarea şi repartizarea materialelor 

 
2017-2022 
 
 
2017-2022 
 
Aprilie-mai 

  
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
Inginer pe tehnica 
de calcul 
Director adjunct 

 
 
 
Îndeplinirea 
planului de 
admitere 
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ofertei colegiului în 
comunitatea locală, regională 
și națională. 
 

O4 - Participarea în programe 
guvernamentale, 
internaționale  de educație. 
 
O5 - Încurajarea profesorilor 
privind publicarea unor 
lucrări științifice, metodice. 
O6 - Participarea profesorilor 
la simpozioane și sesiuni de 
comunicări  științifico-
metodice. 
O7 - Organizarea de activități 
metodico-științifice. 

promoţionale; 
 

4. Încheierea de parteneriate cu unităţile şcolare 
gimnaziale din raion şi raionale vecine. 

5. Pregătirea şi desfăşurarea a Zilei uşilor 
deschise; 

O4: 
1. Participarea elevilor în cadrul şedinţelor CNE; 
2. Desfăşurarea stagiilor de practică şi 

schimbului de experienţă cu asociaţii 
internaționale. 

 
 
 
 
 
 
O7: 
1. Planificarea şi realizarea activităţilor 

Consiliului metodico-ştiinţific 

2017-2022 
2017-2022 
 
Aprilie 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2017-2022 

pentru educaţie 
Director 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 
Director 
Şef secţie instruire 
practică 
 
 
 
 
 
Director-adjunct 
Metodist 

 
 
 
Numărul de 
parteneriate 
încheiate 
 
 
 
Numărul de şedinţe 
şi activităţi  
 
 
 
 
 
 
 
Respectarea 
planului 

 Ţinta strategică 7: Asigurarea unui climat optim desfășurării activităților instructiv-educative și  calității în educație în vederea prevenirii eşecului şi 
abandonului şcolar, scăderii absenteismului,  creşterii performanţelor elevilor. 

 Absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unei probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 

motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot contribui doar la cronicizarea fenomenului. 

Există o strânsă legătură între numărul de absenţe şi situaţia şcolară a educabilului.  

 O1 - Asistarea  la orele 
profesorilor a membrilor 
comisiei de evaluare internă 
şi asigurare a calității, 
metodistului, șefilor de 
catedră, şefilor de secţii, 
directorilor adjuncţi, 
directorului, mentorilor în 
vederea evaluării 

O1: 
1. Planificarea în cadrul planului operaţional a 

asistărilor la ore: scop, perioadelor şi 
termenilor asistărilor; 

2. Asistarea la ore conform planului; 
3. Evaluarea asigurării disciplinelor cu materiale 

didactice şi documentarea lecţiilor, corelaţia 
dintre curricula – proiectul didactic de lungă 
durată – proiectul didactic de zi – 
completarea catalogului; 

 
Septembrie 
2017-2019 
 
 
 
Conform 
planului 
 
 

  
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
Comisia CEIAC 
 
Director 
Director-adjunct 

 
 
 
Numărul de ore 
asistate 
Numărul de cadre 
didactice evaluate 
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constructive  și  consilierii 
cadrelor didactice. 
O2 -  Asigurarea unui 
management  performant la 
catedre. 
 
O3 - Preocuparea pentru o 
bună organizare a activității 
școlare în vederea menținerii 
la ore a tuturor elevilor, 
îmbunătățirii frecvenței, 
diminuării absenteismului și 
abandonului școlar. 
O4 - Identificarea elevilor cu 
probleme în adaptarea la 
standardele educaționale ale 
colegiului. 
 

O5 - Utilizarea procedurilor 
de revizuire a demersului 
didactic și de monitorizare a 
progresului elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6 - Folosirea unui mecanism 
de colectare regulată a feed-

4. Analiza orelor asistate. 
 
 
O2: 
1. Evaluarea internă a activității didactice; 

 
2. Elaborarea planului de acțiuni  pentru 

elucidarea neajunsurilor și sporirea calității. 
 
O3, O4, O5: 
1. Implementarea Strategiei de prevenire a 

abandonului şcolar; 
2. Verificarea zilnică a frecvenţei; 
3. Desfăşurarea lunară a şedinţelor secţiilor cu 

menţionarea elevilor cu cele mai bune 
rezultate; 

4. Premierea grupelor care înregistrează cea mai 
bună prezenţă în anul de studii; 

5. Conlucrarea cu părinţii, informarea acestora 
despre situaţia elevului prin corespondenţă 
(scrisori); 
 

6. Activitatea Comisiei disciplinare; 
7. Organizarea de activități în cadrul orelor de 

consiliere și dirigenție, menite să asigure o 
bună cunoaștere a regulamentelor instituției 
și abordarea unor teme adecvate, care să 
încurajeze dezvoltarea personală a elevilor. 

8. Implicarea familiei, pedagogului social și a 
psihologului de la Centrul Prietenos 
Tinerilor, în identificarea cauzelor care 
favorizează eșecul școlar și găsirea de 
soluții pentru normalizarea situației 

9. Elaborarea dărilor de seamă lunare, 
semestriale şi anuale privind reuşita şi 

 
 
 
Iunie 2017-
2022 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2017-2022 
 
 
 
 
 
Lunar 2017-
2022 
 
Conform 
planului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef secţie calitate 
Metodist 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
Şefii de secţii 
 
Şefii de secţii 
Diriginţii grupelor 
 
Director 
 
Director-adjunct 
Şefii de secţii 
Diriginţii grupelor 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 
Diriginţii grupelor 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 
Pedagogul social 
 
Şefii de secţii 
 
 
Diriginţii grupelor 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
 

 
Rapoarte elaborate 
 
 
 
 
 
 
 
Reducerea 
numărului de 
absenţe 
nemotivate. 
Sporirea reuşitei 
elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducerea 
numărului de elevi 
cu probleme 
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back-ului elevilor, inclusiv și 
prin intermediului activității 
Consiliului elevilor și 
valorificarea lui în procesul 
decizional. 
O7 - Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
formare modulul 
Managementul clasei de 
elevi 
O8 - Identificarea tinerilor 
capabili de performanță. 
O9 - Încurajarea performanței 
în rândul elevilor, prin 
organizarea olimpiadelor, 
concursurilor. 
O10- Îmbunătățirea accesului 
la educație pentru elevii 
proveniți  din familii 
defavorizate și a elevilor cu 
CES 

frecvenţa la secţii. 
O6: 
1. Desfăşurarea săptămânală a orelor educative; 

 
2. Desfăşurarea lunară a şedinţelor Consiliului 

elevilor. 
 
 
 
 
 
 
O9: 
1. Identificarea concursurilor unde pot participa 

elevii colegiului; 
2. Motivarea elevilor de a participa la 

concursuri, olimpiade; 
3. Premierea elevilor învingători. 
O10: 
1. Respectarea legislaţiei în vigoare referitor la 

asigurarea condiţiilor pentru incluziunea 
educaţională a elevilor cu CES şi din familii 
social – vulnerabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
2017-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporirea numărului 
de locuri premiante 
 
 
 
Numărul de elevi 
beneficiari de 
burse sociale, 
indemnizaţii. 

 Ţinta strategică 8: Diversificarea ofertei educaționale și activităţilor extracurriculare care să asigure formarea elevilor în spiritul valorilor europene 

 Scurta descriere a problemei: 
O mare parte dintre absolvenţii Colegiului îşi continuă studiile la universităţi din ţară. Aspiraţiile absolventului sunt de a avea un loc de muncă bine plătit, cu 

recunoaştere profesională şi facilităţi de a se desăvârşi profesional, social. Colegiul trebuie să acţioneze activ pentru conturarea aspiraţiilor profesionale ale 

elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia în vederea adaptării la piaţa muncii şi schimbărilor sociale, în contextul în care informaţia îmbătrâneşte foarte rapid.  
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 O1 - Realizarea unei oferte 
educaționale care să 
corespundă nevoilor reale a 
societății. 
 
 

O2 - Ameliorarea 
competenţelor de lectură 
într-o limbă străină, 
îmbunătăţirea  
competenţelor lingvistice 
prin organizarea de cercuri 
pentru elevi.  
O3 - Selectarea de către elevi 
a unor opționale 
interdisciplinare și 
transdisciplinare adecvate 
specialităților colegiului. 
 
 
 
 
 

O4 - Organizarea şi 
desfăşurarea unor 
concursuri, simpozioane, 
ședințe a cercurilor şi sesiuni 
de comunicări ştiinţifice. 
 
 
 
 
O5 - Realizarea de reviste 

O1: 
1. Colaborarea cu mediul economic pentru 

identificarea competenţelor profesionale 
cerute pe piaţa forţelor de muncă; 

2. Elaborarea curriculumurilor specialităţilor cu 
implicarea agenţilor economici din domeniu. 

O2: 
1. Înaintarea proiectului pentru dotarea unui 

cabinet lingofonic; 
2. Dotarea cabinetului lingofonic; 
3. Asigurarea disciplinelor limba franceză şi 

engleză cu programe de studiere a limbilor 
străine. 

 
O3: 
1. Respectarea Regulamentului de organizare a 

studiilor în învățământul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar în 
baza Sistemului de Credite de Studii 
Transferabile aprobat prin ordinul ME nr. 234 
din 25 martie 2016. 

2. Colectarea cererilor elevilor pentru alegerea 
unităţilor de curs opţionale şi la libera alegere; 

3. Încheierea contractelor de studii între elevi şi 
secţii. 

O4: 
1. Organizarea concursurilor interne: 
- Cea mai bună grupă academică; 
- Cel mai îngrijit teritoriu; 
- Cea mai curată odaie; 
- Olimpiade; 
- Conferinţa ştiinţifico – practică; 
- Cel mai bun plan de afaceri; 
- Competiţii sportive. 
 
 

 
2017-2022 
 
 
2018 
 
 
Septembrie 
2017 
 
Septembrie 
2018 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
Mai 2017-
2018 
Iunie 2017-
2022 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
224000 din 
proiecte 
2500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800/pe an 
1800/pe an 
1000/pe an 
2000/pe an 
 
 
2600/pe an 
 
 

 
Director 
Şef secţie instruire 
practică 
 
 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 
 
 
 
 
Director-adjunct 
Şefii de secţii 
Şef secţie calitate 
 
 
Şefii de secţii 
 
Şefii de secţii 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Planuri de 
învăţământ 
 
 
 
 
Cabinet lingofonic 
dotat 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de 
contracte încheiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de 
concursuri 
desfăşurate 
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şcolare.  
O6 - Organizarea unor 
programe menite să atragă 
elevii în activități 
extracurriculare. 
 
 
 

O7 - Realizarea de activități 
culturale și artistice în 
parteneriat.  
O9 - Educarea elevilor prin 
disciplinele de bază și  prin 
opționale la decizia elevilor și 
stagii de practică pentru 
parteneriat și cooperare în 
comunitate. 

O6: 
1. Asigurarea fondurilor necesare realizării 

activităţilor extracurriculare; 
2. Încurajarea elevilor şi profesorilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
didactice şi ştiinţifice în afara orelor de curs. 

 
 
O7: 
1. Dezvoltarea parteneriatelor cu  Casa de 

Cultură Raională, Școala Muzicală, Școala de 
Sport, Teatrul National Vasile Alecsandri din 
or. Bălți, Centrul  Pheonix, Direcția Cultură a 
CRR; 

2. Facilitarea activităţii cercului dramatic model 
„Doina” al Colegiului. 

 
Ianuarie 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2000/pe an 
 
 
 
 

 
Director 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 
 
 
 
 
Director adjunct 
pentru educaţie 
 

 
Numărul de 
activităţi 
desfăşurate 
 
 
 
 
 
Numărul de 
parteneriate 
încheiate 
 
 
 
 

 Ţinta strategică 9: Creșterea autonomiei instituționale pentru a răspunde coerent și eficient  la nevoile societății 

 Scurta descriere a problemei: 
Respectarea cu stricteţe a legislaţiei, reglementarea amplă şi raţională a procedurilor interne reprezintă punctul de sprijin pentru responsabilizarea, 
obiectivizarea şi eficientizarea relaţiilor şi procedurilor interne ale colegiului. Toate persoanele aflate în funcţii administrative obţinute prin concurs şi/sau 
numire vor fi supuse evaluării în conformitate cu criteriile de calitate. Managementul administrativ va acţiona continuu pentru dezvoltarea unei autentice 
culturi a calităţii, ca parte esenţială a strategiei instituţionale. Elementele cheie în aprecierea calităţii vor fi profesionalismul şi transparenţa. 

 O1 - Aplicarea legislației cu 
privire la implementarea 
descentralizării. 
O2 - Formarea cadrelor 
didactice în domeniul 
managementul proiectului. 
 

O3 - Elaborarea de programe 
de investiții pe termen mediu 
și lung. 

O1: 
1. Studierea legislaţiei în vigoare; 
 
O2: 

1. Identificarea cadrelor didactice competente în 
domeniul managementului proiectului; 

2. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor în 
domeniul managementului proiectului. 

3. Motivarea cadrelor didactice active. 
O3: 
1. Motivarea cadrelor didactice participante la 

 
2017-2022 
 
 
 
Septembrie 
2017 
2017-2018 
 
2017-2018 
 

  
Director 
 
 
 
Director 
Director-adjunct 
 
 
Director 
 

 
 
 
 
 
 
Numărul de 
seminare 
organizate 
 
 



49 
 

O4 - Identificarea și atragerea 
de noi surse de finanțare 
proprii. 
O5 - Colaborarea cu mediul 
privat pentru atragerea de 
fonduri prin donații și 
sponsorizări. 

elaborarea programelor de investiţii. 
O4: 
1. Identificarea finanţatorilor; 
2. Înaintarea conceptelor de finanţare către 

finanţatori. 
 

 

2017-2022 
 
 
2017-2022 
 

Director 
 
 
Director 
Director-adjunct 
Şef secţie calitate 
 

Premii şi adaosuri 
acordate 
 
 
 
Numărul de 
concepte înaintate 
şi finanţate 

 Ţinta strategică 10: 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; 

 O1- Identificarea instituțiilor 
și organizațiilor partenere, 
care să colaboreze pentru 
realizarea obiectivelor 
activității instituției. 
O2 - Încheierea unor  
contracte de colaborare și 
organizarea de măsuri 
specifice cu instituții 
abilitate.  
O3 - Parteneriat cu instituțiile 
de învățământ superior în 
vederea popularizării ofertei 
educaționale. 
O4 - Stabilirea unor contacte 
on-line cu instituții de 
învățământ locale, naționale 
și internaționale. 
O5 - Extinderea colaborării cu 
unități de învățământ de 
același profil,  la nivel 
internațional pentru 
participarea la programe de 
mobilitate. 

 
 
 
 
 
O2: 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu APL; 
2. Încheierea contractelor de colaborare cu 

ONG-uri; 
3. Încheierea contractelor de colaborare cu 

agenţii economici. 
O3: 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu 
instituţii superioare de învăţământ; 

 
 
 
 
 
 
O5. 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu 
instituţii de același profil la nivel naţional şi 
internaţional; 

 

2017-2022 
 
 
 
 
 
2018 
Până în luna 
octombrie 
2017 
 
 
Septembrie 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul 2018 

 Director 
 
 
 
 
 
Director 
Director 
 
Director 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 

Numărul de 
instituţii partenere 
 
 
 
 
 
Numărul de 
contracte încheiate 



8. MONITORIZAREA, REVIZUIREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A PDS 
Monitorizarea şi evaluarea sunt două tipuri de acţiuni ce se derulează simultan cu 

implementarea PDS. Practic, monitorizarea asigură corespondenţa obiectivelor stabilite cu 
acţiunile propuse spre implementare, iar evaluarea cuantifică rezultatele obţinute în urma 
implementării şi furnizează bazele următorului PDS. 

Monitorizarea şi evaluarea privesc atât mijloacele folosite în procesul de implementare, 

cât şi rezultatele ca atare. În această etapă se măsoară atât eficienţa (maximizarea rezultatelor 

– 

output sânt raport cu resursele investite), cât şi eficacitatea politicii publice (raportul dintre 

obiectivul rezultatele obţinute şi obiectivul ce trebuia atins). 

Monitorizarea şi evaluarea au roluri distincte în cadrul acestei etape, anume: 

Monitorizarea evidenţiază: 

- modificări instituţionale survenite în urma implementării PDS; 

- modificări ale situaţiei grupurilor ţintă vizate; 

- situaţia costurilor implementării la un moment dat; 

- respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în planul de acţiune; 

- întârzieri/dificultăţi în realizarea activităţilor şi motivaţia acestora. 

Evaluarea evidenţiază: 

- măsura în care rezultatele implementării corespund cu cele stabilite iniţial; 

- raportul dintre costuri şi rezultate; 

- respectarea termenelor şi conţinutului activităţilor; 

- impactul asupra grupurilor ţintă. 

Nr 

d/o 

Conţinutul acţiunilor de 
evaluare şi monitorizare 

Termen de 
realizare 

Nivelul 
administrativ al 

evaluării 

Responsabil 

1 Asigurarea transparenţei 
PDS/PMA prin publicarea pe 
pagina WEB a Colegiului  

Anual/septembrie   Directorul 
adjunct  

2 Elaborarea şi aprobarea 
planurilor anuale manageriale 
de organizare şi desfăşurare a 
activităţii Colegiului.  

Septembrie/anual  Consiliul 
Profesoral  

Directorul, 
directorul adjunct  

3 Evaluarea semestrială/anuală 
a gradului de realizare a 
planului managerial  

Ianuarie, 
septembrie/anual  

Consiliul 
Profesoral  

Directorul 
adjunct  

4 Realizarea planului anual de 
activitate al catedrelor  

Mai/anual  Consiliul de 
administraţie  

Responsabili 
catedre/şefi 
catedre  

5 Realizarea planului anual de 
activitate al secţiilor  

Mai/anual  Consiliul de 
administraţie  

Responsabili 
secţii/şefi secţie  

6 Ajustarea/corectarea 
obiectivelor strategice de 
dezvoltare  

Septembrie/anual  PMA  Directorul, 
director adjunct  

7 Corelarea activităţii CEIAC cu 
Planului de dezvoltare 
strategică/Planului managerial 
de activitate 

Septembrie/anual  Program de 
activitate CEIAC  

Coordonator 
CEIAC  
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