
 



 

PLANUL de activitate al COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
pentru anul de studii 2021 - 2022 

 

Sistemul de management al calităţii are drept scop: sporirea calităţii procesului educaţional şi dezvoltarea instituțională prin formarea unui 
sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare, informaţionale pentru beneficiarii instituției, care va funcţiona în baza eficienţei. 

IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani promovează următoarele principii de bază ale managementului calităţii: 
Principiul general de funcţionare al sistemului de Management al calităţii implementat este principiul: Planifică –Efectuează – Verifică –Acţionează 

 Principiul excelenţei - către satisfacerea cerinţelor beneficiarilor şi sporirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii sistemului de 
management al calităţii. 

 Principiul competenţei - alinierea cerinţelor legale şi de reglementare în domeniul calităţii, în domeniul învăţământului profesional tehnic, în 
toate activităţile pe care le desfăşoară şi alinierea la standardele şi practicile novatoare.  

 Principiul flexibilităţii - modernizarea continuă curriculumurilor şi a metodelor de predare în conformitate cu cerinţele economiei naţionale şi 
mondiale, antrenând întregului personal didactic şi administrativ în procesul de management al calităţii. 

 Principiul transparenţei - recunoaşterea responsabilităţii primare de a monitoriza mecanismele interne pentru dezvoltarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, pentru generarea şi publicarea informaţiei despre calitate şi standard. 

 Principiul eficienţei şi eficacităţii - formarea şi menţinerea unei atitudini conştiente şi active a personalului didactic, adiministrativ şi al 
formabililor; motivarea spre autoperfecţionare şi retribuirea muncii în conformitate cu pregătirea profesională şi calitatea muncii prestate.  

 Principiul leadership-ului - stabilirea procedurii clare în ce priveşte mecanismele de luare a deciziilor, atitudine proactivă şi managementul 
excelenţei, dezvoltarea sistemului de tutoriat, asigurarea climatului de încredere în interiorul colegiului.  

 Principiul continuităţii - abordarea multiaspectuală şi procesuală a tuturor activităţilor, prin evaluarea continuă internă, identificarea riscurilor 
posibile, a consecinţelor şi a impactului activităţilor asupra rezultatelor. 

 

 

 

 



 

Domenii de evaluare:  

 

1) Managementul calității; 
2) Managementul educațional; 
3) Managementul resurselor umane; 

4) Managementul informației; 
 

Nr. 

d/o 
Domeniul/obiective specifice/acțiuni Responsabili Termeni  Indicatori de performanţă  

1. 1. Managementul calității 

 

1.1. Asigurarea funcționalității cadrului normativ al 
instituției 

 

 

 

1. Constituirea componenței comisiei de evaluare și 
asigurare a calității de la nivelul instituției 

Director  Septembrie 

2021 

Ordin emis cu privire la componența 
Comisiei de evaluare internă și 
asigurare a calității 

2. Elaborarea graficului ședințelor de lucru Coordonatorul 

CEIAC 

Septembrie  

2021 

1. Grafic elaborat și aprobat 

3. Revizuirea nomenclatoarelor Regulamentelor și 
procedurilor operaționale.  
Identificarea Regulamentelor ce necesită revizuite, 
elaborate.  

Identificarea PO ce necesită revizuite, elaborate 

Membrii CEIAC  Noiembrie 

2021 

Nomenclatoare actualizate și plasate 
pe pagina WEB a instituției 
Numărul de regulamente revizuite și 
aprobate 

Numărul de regulamente elaborate și 
aprobate în cadrul Consiliului 
profesoral sau Consiliului de 

administrație 

Numărul de PO elaborate și aprobate 

Numărul de PO revizuite 

4. Elaborarea Strategiei de Evaluare internă a Calității 
pentru anii 2022-2026 

Directorul  

Coordonatorul 

CEIAC 

Decembrie 

2021 

Strategie elborată, aprobată și plasată 
pe pagina WEB a instituției 



5. Evaluarea modalității de elaborare și aprobare a 
planurilor de activitate a structurilor și serviciilor 
instituționale 

Directorul  

Membrii CEIAC 

Ianuarie 

2022 

Numărul de planuri evaluate. 
Aprobarea unui model de planificare 

comun pentru toate subdiviziunile. 

6. Elaborarea Rapoartelor de autoevaluare pentru 

evaluarea externă 

Director-

adjunct 

Coordonatorul 

CEAIAC 

Decembrie 

2021  

Rapoarte elaborate și înaintate spre 
aprobare Consiliului profesoral 

2. Managementul educației  
2.1 Asigurarea calității procesului educațional     

Evaluarea calității procesului de predare prin asistare la 
ore cu analiza lecției și elaborarea raportului 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Semestrul II Numărul de ore asistate 

Raport elaborat și prezentat în 
cadrul CP  

Analiza abandonului școlar și a absenteismului Membrii CEIAC Martie 2022 Raport elaborat și prezentat în 
cadrul CP 

 Evaluarea calității procesului de predare (a fiecărui cadru 
didactic) prin chestionarea elevilor. 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Februarie 

2022 

Raport elaborat cu constatări și 
propuneri de eliminare a lacunelor. 

Prezentarea raportului în cadrul CP  
 Evaluarea calității stagiilor de practică prin chestionarea 

elevilor 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Iunie 2022 Raport elaborat cu constatări și 
propuneri de eliminare a lacunelor. 

Prezentarea raportului în cadrul CP  
 Chestionarea partenerilor sociali și a angajatorilor 

referitor la calitatea specialiștilor pregătiți 
Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Iunie 2022 Raport elaborat cu constatări și 
propuneri de eliminare a lacunelor. 

Prezentarea raportului în cadrul CP  

 

2.2 Evaluarea calității frecvenței și păstrării 
contingentului 

  
 

Analiza abandonului școlar și a fenomenului absenteism  
Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

aprilie 2022 Raport elaborat cu constatări și 
propuneri de eliminare a lacunelor.  

Evaluarea calității procedurii de admitere și inserție a 
elevilor anului I în procesul educațional prin chestionarea 
elevilor anului I  

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

februarie 2022 Raport elaborat cu constatări și 
propuneri de eliminare a lacunelor. 

3. Managementul resurselor umane 



 

3.1. Asigurarea cu RU calificate, promovarea politicii 

dezvoltării personalului 

 
 

 

Autoevaluarea cadrelor didactice (periodic, după fiecare 
curs predat și examen susținut) 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

La finele 

cursului 

Numărul de autoevaluari ale 

cursurilor predate 

Autoevaluarea atmosferei instituționale prin realizarea 
sondajului anonim al cadrelor didactice referitor la 

calitatea serviciilor prestate de instituție (anual) 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Iunie 2022 Raport elaborat 

Evaluarea gradului de satisfacție a personalului cu privire 
la modalitatea de promovare și formare profesională prin 
chestionare 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Iunie 2022 

Raport elaborat 

4. Managementul informației 

 

Asigurarea transparenței informaționale    

Aprecierea calității îndeplinirii bazei de date SIME de către 
diriginți, șefii de secție, director-adjunct 

Coordonatorul 

CEIAC 

Membrii CEIAC 

Mai 2022 
 

Evaluarea calității materialelor plasate pe pagina WEB a 
instituției 

Ianuarie 2022  

 

 


