
 



 

Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității 

Criterii și indicatori 

de calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 1.1.  

Cadrul normativ, 

strategii și politici de 

asigurare a calității 

Indicatorul 1.1.2. 

Strategiile și 

politicile de 

asigurare a calității 

programului de 

formare profesională 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

sistemului instituțional 

1. Analizarea standardelor de 

referinţă · Analizarea rapoartelor 

de activitate ale comisiilor și 

compartimentelor·instituției.  

2. Reactualizarea la nivelul IP 

CAIR a  informației 

documentare în domeniul 

calităţii în educaţie.   

3. Stabilirea managementului 

CEIAC.2020-2021. 

4. Facilitarea accesului 

personalului didactic la 

informaţii privind introducerea 

sistemelor de asigurare a calităţi. 

5. Creşterea gradului de implicare 

a personalului didactic în 

activităţi asigurare a calităţii 

CEIAC. 

6. Îmbunătăţirea procesului de 

autoevaluare internă prin 

aplicarea analizei SWOT în 

evaluarea activității comisiilor. 

7. Elaborarea unor noi de proceduri 

de către CEIAC. 

Director 

Director adjunct 

Gherasim Inga 

Comisia CEIAC 

Octombrie, 2020 

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională 

Criterii și 

indicatori de 

calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul  2.2. 

Conținutul 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

1. Monitorizarea Dosarului 

Informațional al programelor 

Șefii  secție  

 

Pe parcursul anului  



programului de 

formare profesională 

Indicatorul 2.2.2. 

Curricula pe 

discipline 

sistemului instituțional de formare profesională. 

Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev 

Criterii și 

indicatori de 

calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 3.1. 

Procesul de predare - 

învăţare 

Indicatorul 3.1.2. 

Centrarea pe elev a 

metodelor de 

predare-învăţare 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

procesului de predare – 

învățare centrat pe elev în 

cadrul programelor de 

formare profesională 

1. Evaluarea obiectivă a actului 

didactic prin asistențe și 

interasistențe și completarea  

obiectivă a fișei de observare a 

lecției. 

2. Realizarea unităților de 

învățare la toate disciplinele şi 

la toți anii de studii. 

3. Monitorizarea realizării 

unităților de învățare 

4. Aplicarea chestionarelor cu 

referință la calitatea predării – 

învățării. 

5. Analizarea rezultatelor 

chestionării. 

Metodiștii 

Olievschi Diana 

Vornicu Maria 

Comisia CEIAC 

Pe parcursul anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

Centralizatorului 

Indicatorul 3.1.3. 

 Utilizarea 

instrumentelor TIC 

în procesul de 

predare - învăţare-

evaluare 

Intervenții / activități 

privind utilizarea 

instrumentelor TIC în 

organizarea și desfășurarea  

procesului instructiv – 

educativ 

1. Utilizarea instrumentelor TIC 

în procesul de predare – 

învățare – evaluare la toate 

disciplinele de cultură generală 

și unități de curs. 

Metodiștii 

Profesorii de 

informatică 

Pe parcursul anului 

Criteriul 3.2.  

Stagiile de practică 

Indicatorul 3.2.2. 

Existența relațiilor de 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

procesului de evaluare a 

stagiilor de practică 

1. Extinderea relațiilor de 

parteneriat cu bazele de 

practică. 

2. Încheierea de noi acorduri de 

Șefii de practică 

Romanciuc Anatol 

Cernicenco Inna 

 

Pe parcursul anului 



colaborare cu 

instituțiile-baze de 

practică 

parteneriat cu bazele de 

practică. 

Criteriul 3.3.  

Evaluarea 

rezultatelor învățării 

Indicatorul 3.3.1. 

Organizarea 

procesului de 

evaluare a 

rezultatelor învățării 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

procesului de evaluare a 

rezultatelor învățării 

1. Monitorizarea procedurii de 

prevenire a fraudelor în  cadrul 

evaluărilor. 

2. Monitorizarea procedurii de 

contestare a rezultatelor 

evaluărilor. 

Director 

Șefii de secție 

Babii Natalia 

Borș Diana 

Pe parcursul anului 

Standard de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi 

Criterii și 

indicatori de 

calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 4.2.  

Progresul elevilor 

Indicatorul  4.2.2. 

Mobilitatea 

academică 

Intervenții / activități 

privind mobilitatea 

academică 

1. Încheierea de acorduri de 

mobilitatea academica a 

elevilor și cadrelor didactice. 

Șef secție  

Babii Natalia 

Pe parcursul anului 

Standard de acreditare 5. Personalul didactic 

Criterii și indicatori 

de calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 5.1. 

Recrutarea 

personalului didactic 

Indicatorul 5.1.1. 

Planificarea și 

recrutarea 

personalului didactic 

pentru programul de 

formare profesională 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

sistemului instituțional de 

planificare, recrutare și 

administrare a personalului 

didactic 

1. Monitorizarea procedurii 

privind organizarea 

concursului de angajare a 

personalului instituției. 

Șef  serviciu RU 

Dodiță Nina 

Septembrie, 2020 

Standard de acreditare 6. Resursele de învățare și sprijinul pentru elevi 

Criterii și indicatori Domeniul de performanță Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 



de calitate care necesită îmbunătățit realizare 

Criteriul 6.1.  

Resursele materiale 

și de învățare 

Indicatorul 6.1.2. 

Dotarea și 

accesibilitatea 

spațiilor educaționale 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

dotării spațiilor 

educaționale cu mobilier și 

mijloace tehnice de 

instruire 

1. Monitorizarea utilizării 

instrumentelor TIC și soft-

urilor educaționale în procesul 

de predare – învățare. 

Director 

Volentir Anatolie 

Director adjunct 

Gherasim Inga 

Pe parcursul anului 

Indicatorul 6.1.3. 

Dotarea, dezvoltarea 

și accesibilitatea 

fondului bibliotecii 

instituției 

Intervenții / activități 

privind îmbunătățirea 

dotării fondului bibliotecii  

1. Asigurarea programelor de 

formare profesională cu 

literatură de specialitate, 

suporturi de curs, manuale. 

2. Revizuirea bazei de date cu 

literatură de specialitate, 

manuale, etc. 

Bibliotecar 

Cucu Anatolie 

Pe parcursul anului 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public 

Criterii și indicatori 

de calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 8.1. 

Transparența 

informaţiilor de 

interes public 

Indicatorul 8.1.1. 

Transparența 

informației cu privire 

la programul de 

formare profesională 

Intervenții / activități 

privind asigurarea 

transparenței informației de 

interes public 

1. Realizarea transparenței în 

procesul educativ;  

comunicarea bilaterala 

profesor – elev;  eficientizarea 

diseminării informației;  

flexibilizarea procesul de 

formare şi evaluare. 

2. Actualizarea datelor anual. 

Îmbogăţirea bazei de date şi de 

analiză a resurselor umane: 

formare continuă a cadrelor 

didactice, inserţie profesională 

a elevilor etc. 

Director 

Director adjunct 

Inginer tehnica de 

calcul 

 

Pe parcursul anului 

Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare profesională 

Criterii și indicatori 

de calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 



Criteriul 9.2.  

Angajarea în câmpul 

muncii 

Indicatorul 9.2.1. 

Mecanismele 

instituţionale de 

evidenţă a angajării 

absolvenţilor 

programului de 

formare profesională 

în cîmpul muncii 

Intervenții / activități de 

evidență a angajării și a 

evoluției profesionale a 

absolvenților programelor 

de formare profesională în 

câmpul muncii 

1. Implicarea activă a agenţilor 

economici şi a şcolii în 

formarea profesională a 

elevilor; asigurarea formării 

profesionale a elevilor în 

condiţii similare cu cele ale 

viitorului loc de muncă în 

scopul unei mai bune tranziţii 

spre locul de muncă; adaptarea 

curriculumului la specificul 

activităţii agenţilor economici, 

respectând programa formării 

profesionale; responsabilizarea 

elevilor privind propria 

formare. 

2. Monitorizarea traseului 

profesional al absolvenților  

Șefii de practică 

Romanciuc Anatol 

Cernicenco Inna 

 

Pe parcursul anului 

Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic 

Criterii și indicatori 

de calitate 

Domeniul de performanță 

care necesită îmbunătățit 

Acțiuni / măsuri întreprinse Responsabil Perioada de 

realizare 

Criteriul 10.1. 

Asigurarea externă a 

calităţii 

 

 1. Pregătirea instituției către 

evaluarea externă a 

programelor de formare 

profesională și instituției. 

 

Director 

Volentir Anatolie 

Director adjunct 

Gherasim Inga 

Șef asigurarea calității 

Rusu Violeta 

Semestru I 

2020 2021 

 

 

Șef secție pentru asigurarea calității 

Violeta Rusu ___________________ 


