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SCOPUL AUTOEVALUĂRII INSTITUȚIONALE 

• identificarea şi certificarea măsurii  în care I.P.CEEE  răspunde interesului 

public, precum şi a măsurilor pentru creşterea calităţii atât în procesul de 

predare – învăţare,  cât şi în exercitarea dreptului legal de acordare a 

diplomelor şi certificatelor. 

• îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor I.P.CEEE, pentru a 

satisface încrederea publică. 

 OBIECTIVELE AUTOEVALUĂRII 

• construirea unei culturi a calităţii în comunitatea I.P.CEEE; 

• promovarea  şi  asigurarea   calității  în procesul de predare – învăţare; 

• obţinerea  dovezilor clare, de încredere şi documentate despre modul în care 

instituția  oferă programe de studii, diplome şi calificări care respectă 

cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele de calitate (acreditare) şi 

principiile de calitate; 

• asigurarea  cunoașterii, implementării și menținerii  cerinţelor  privind 

calitatea educaţională; 

• evaluarea  înregistrărilor  calităţii  definite în sistemul de management al 

calităţii; 

• oferirea unui cadru organizat, deschis, interactiv pentru îmbunătăţirea 

continuă a calităţii. 

Nr.  

crt 

Criterii Activități propuse Termen 

de  

realizare 

Responsabil/ 

Responsabil 

de 

monitorizare 

Standard de acreditare 1: Politici pentru asigurarea calității 

1.1 Cadrul juridic  

de funcționare 

al instituției 

-Analiza statutului juridic al instituției Ianuarie 

2018 

Director/ 

Cepraga  

Elena 
-Prezentarea generală  a instituției 

-Prezentarea istoricului instituției 

-Analiza planului instituțioinal de dezvoltare 

1.2 Misiunea, 

strategia  și 

politicile 

instituției 

-Evaluarea implementării misiunii instituției 

și obiectivelor strategice  în ultimii 3-5 ani 

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

Director / 

Cepraga  

Elena 

 

 

 

 

 -Analiza corespunderii obiectivelor 

strategice cu resursele disponibile ale 

instituției 

-Evaluarea cunoașterii misiunii și strategiei 

instituției de  către angajați și elevi prin 

chestionare sau interviuri 

-Analiza  nivelului de implementare a 

politicii de asigurare și îmbunătățire 

continuă a calității 

Mai 

2018 

Director/ 

Cepraga  

Elena 

-Analiza implicării instituției în viața socială  

a țării, în diverse activități economice, 

culturale, artistice, sportive la nivel local, 

național sau internațional 



1.3 Organizarea 

internă a 

instituției  

-Analiza structurii organizatorice a 

instituției, funcționalității și eficacității 

structurilor interne 

Ianuarie 

2018 

 

 

Director/ 

Cepraga  

Elena 

 

 
-Analiza transparenței procesului de alegere 

a reprezentanților structurilor instituționale 

administrative și manageriale ale instituției 

-Analiza proceselor de internaționalizare 

instituțională (diplome/certificate/ stagii/ 

cooperare) și reflectarea lor în planul de 

dezvoltare strategic al instituției 

Mai 

2018 

Director/ 

Cepraga  

Elena 

1.4 Managementul 

intern al 

calității 

-Analiza structurii organizatorice a 

sistemului intern de asigurare a calității și 

eficacității activității acestei structuri 

Ianuarie 

2018 

Șef secție 

Asigurarea 

Calității/ 

Danu Aliona -Analiza politicii de asigurare și 

îmbunătățire a calității 

-Analiza procedurilor de asigurare a calității 

și funcționalitatea lor 

Mai 

2018 

Șef secție 

Asigurarea 

Calității / 

Danu Aliona 

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

2.1 Realizarea 

programelor 

de formare 

profesională 

-Analiza respectării cerințelor de proiectare 

a programelor de formare profesională și 

racordarea acestor programe la nivelul 

corespunzător din Cadrul Național al 

Calificărilor pentru ÎPT 

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

 

Șefi  catedre 

metodice de 

specialitate/ 

Cușnir Natalia 

Vlas Lorena 

 

 

 

 

 

-Analiza obiectivelor programelor de 

formare profesională și corespunderea 

acestora cu documentele strategice ale 

instituție și cu realitățile și tendințele din 

domeniu 

-Analiza structurii programelor de formare 

profesională și lista acestor programe oferite 

de către instituție 

Mai 

2018 

Șefi catedre 

metodice de 

specialitate/ 

Cușnir Natalia 

Vlas Lorena 
-Analiza structurii curriculumului 

disciplinar/ modular și corespunderea cu 

prevederile metodologice ale teoriei 

curriculare 

-Relevanța programelor de formare 

profesională. 

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

3.1 Procesul de 

predare-

învățare 

-Analiza formelor de organizare a 

activităților didactice (curs, seminar, 

laborator, lucrul individual) prin prisma 

respectării planului de învățământ și  

Ianuarie 

2018 

Director 

adjunct p-u 

instruire și 

educație/ 



curricula pe discipline Berdiev 

Aurelia 

 
-Reflectarea consultării elevilor cu privire la 

formele de organizare a activităților 

didactice și a măsurilor luate pentru 

îmbunătățirea procesului de predare-învățare 

-Promovarea, aplicarea și evaluarea 

metodelor de predare-învățare-evaluare 

centrate pe elev 

Mai 

2018 

Metodist/ 

Berdiev 

Aurelia 

 -Analiza eficienței utilizării instrumentelor 

TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare 

3.2 Stagii de 

practică 

-Analiza tipurilor stagiilor de practică, 

graficului desfășurării și rezultatelor 

stagiilor de practică  

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

 

 

Director 

adjunct p-u 

instruire 

practică/ 

Enache 

Nadejda 

 

 

 

 

-Analiza corespunderii dintre conținutul 

stagiilor de practică și finalitățile de studiu / 

rezultatele învățării ale programelor de 

formare profesională prin prisma centrării 

pe elev  și formării de competențe  

-Analiza suportului curricular pentru stagiile 

de practică(obiective și conținuturi) 

-Caracterizarea structurii și corespunderii 

bazelor de practică cu obiectivele stagiilor 

de practică și finalitățile programelor de 

formare profesională  

Mai 

2018 

Director 

adjunct p-u 

instruire 

practică / 

Enache 

Nadejda 
-Analiza raportului dintre numărul de locuri 

de stagii în baza acordurilor de colaborare 

ale instituției de învățămînt profesional 

tehnic/baza de practică proprie şi numărul 

locurilor de stagii selectate independent de 

elevii instituției 

-Analiza eficienței stagiilor de practică  a  

elevilor 

3.3 Activități 

extrașcolare 

-Analiza activităților extrașcolare și a 

impactului lor asupra dezvoltării socio-

culturale a elevilor 

Ianuarie 

2018 

Șef  catedră 

Management 

educațional/ 

Berdiev 

Aurelia 

-Evaluarea  eficienței activităților 

extrașcolare și corespunderea lor cu nevoile 

și așteptările beneficiarilor 

Mai 

2018 

Șef  catedră 

Management 

educațional / 

Berdiev 

Aurelia 



3.4 Evaluarea 

rezultatelor 

învățării 

-Analiza procedurilor de organizare și 

transparența evaluării curente și finale a 

activităţii de învăţare a elevilor  

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șefi  catedre 

metodice/ 

Berdiev 

Aurelia -Analiza și aprecierea criteriilor, metodelor 

de evaluare, a structurii testelor, precum și 

altor forme de evaluare  

-Analiza procedurilor utilizate pentru 

prevenirea fraudelor academice în procesul 

de evaluare curentă și finală  

-Analiza procedurilor de contestare a 

rezultatelor evaluărilor de către elevi și 

analiza cantitativă a acestora  

-Documentarea rezultatelor evaluărilor  

-Analiza procedurilor de evaluare a stagiilor 

de practică (de ex: formele de susţinere 

publică a rapoartelor stagiilor de practică, 

organizarea conferinţelor/atelierelor de 

totalizare, susținerea rapoartelor în cadrul 

bazei de practică, etc.)  

Mai 

2018 

Director 

adjunct p-u 

instruire 

practică / 

Enache 

Nadejda 

- Implicarea reprezentanţilor bazelor de 

practică în procesul de evaluare a stagiilor 

de practică  

-Analiza și aprecierea criteriilor de evaluare 

a stagiilor de practică și a rezultatelor 

stagiilor de practică  

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

de către elevi 

4.1 Admiterea la 

studii 

-Analiza procedurilor de recrutare și 

admitere la studii (de ex: formele de 

promovare, modalitățile de consultare în 

carieră, etc.)  

Ianuarie 

2018 

 

Șefi de secții/ 

Bodean 

Rodica 

-Analiza rezultatelor admiterii, inclusiv 

analiza realizării planului de admitere cu 

finanțare de la bugetul de stat și în bază de 

taxe de studii în ultimii 5 ani  

-Analiza măsurilor instituționale de 

îmbunătățire a procesului de recrutare și 

admitere la studii  

-Descrierea mecanismului de asigurare a 

transparenței procesului de admitere la 

studii 



-Descrierea posibilităților de acces al 

grupurilor dezavantajate și al persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale la oferta 

educațională a instituției de învățămînt 

profesional tehnic.  

4.2 Progresul 

elevilor 

-Analiza mobilităților academice  a elevilor  Mai 

2018  

Șefi de secții/ 

Bodean 

Rodica 
-Prezentarea măsurilor instituționale de 

îmbunătățire a mobilității academice  

-Analiza procedurii de recunoaștere a 

disciplinelor și perioadelor de studiu din 

cadrul mobilităților academic 

-Analiza ratei de promovare/ ratei de 

abandon a elevilor, ratei de absolvire în 

raport cu numărul de elevi înmatriculați. 

4.3 Recunoașterea 

și dobîndirea 

de certificări 

-Analiza procedurii de conferire a calificării 

și de eliberare a diplomei de studii / 

certificatului de calificare şi a suplimentului 

descriptiv la programul de formare 

profesională 

Mai 

2018 

Șefi de secții / 

Bodean 

Rodica 

Standard de acreditare 5. Personalul didactic 

5.1 Recrutarea și 

administrarea 

personalului 

didactic  

-Analiza structurii personalului 

didactic/științific  (titulari/cumularzi; 

cumularzi interni/ externi, personal didactic; 

vârsta, etc.) 

Ianuarie 

2018 

Referent 

evidența 

persoanelor/ 

Turtureanu 

Ovidiu -Analiza raportului dintre numărul de cadre 

didactice  și elevi 

-Analiza implicării specialiștilor din sectorul 

real în procesul de instruire  

-Analiza calificării personalului didactic/ 

științific al instituției pe programe de 

formare profesională (funcția deținută; 

studiile de bază; titlul și gradul didactic 

/științific, formare psihopedagogică etc.)  

Mai 

2018 

Referent 

evidența 

persoanelor / 

Turtureanu 

Ovidiu 

-Analiza ponderii cadrelor didactice titulare 

și prin cumul intern  care dețin titluri și 

grade didactice/ științifice conform  

programelor de formare profesională în care 

sunt implicate  

5.2 Dezvoltarea 

personalului 

didactic 

-Reflectarea strategiilor/planurilor de 

dezvoltare a personalului didactic/ științific  

Ianuarie 

2018 

Metodist/ 

Ivanov 

Angela -Analiza mobilităților academice a cadrelor 

didactice și măsurilor instituționale de 

îmbunătățire a acestora  



-Reflectarea suportului instituției pentru 

formarea continuă a personalului didactic/ 

științific  prin stagii, mobilități, cursuri și 

alte activități  

-Analiza și eficacitatea sistemului de 

susținere/ stimulare a cadrelor didactice 

tinere  

-Analiza și eficacitatea sistemului de 

susținere/ stimulare a progresului 

profesional al personalului didactic/ științific  

-Reflectarea mecanismelor instituționale de 

planificare, realizare și susținere a activității 

metodice a personalului didactic  

Mai 

2018 

Metodist/ 

Ivanov 

Angela 

-Analiza rezultatelor activității metodice a 

personalului didactic/științific din 

perspectiva asigurării necesităților 

programelor de formare profesională  

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru elevi 

6.1 Personalul 

administrativ și 

auxiliar 

-Prezentarea sistemului instituțional de 

planificare, recrutare și administrare a 

personalului administrativ și auxiliar  

Ianuarie 

2018 

Referent 

evidența 

persoanelor / 

Popov Natalia 

-Reflectarea strategiilor/planurilor de 

dezvoltare profesională a personalului 

administrativ și auxiliar 

Mai 

2018 

Referent 

evidența 

persoanelor / 

Popov Natalia -Analiza structurii personalului 

administrativ și auxiliar (funcția deținută; 

studiile de bază; titulari/cumularzi; 

calificarea profesională; vârsta) pe 

subdiviziuni  

6.2 Resurse 

materiale și de 

învățare 

-Analiza cantitativă (numărul total și pe 

categorii) a spațiilor utilizate în procesul de 

instruire  

Ianuarie 

2018 

Șef secție 

patrimoniu și 

achiziții 

publice/ 

Popov Natalia 
-Corespunderea spațiilor educaționale în 

funcție de cerințele programelor de formare 

profesională;  

-Corespunderea spațiilor educaționale 

destinate realizării programelor de formare 

profesională cu cerințele de securitate şi 

sănătate și de apărare împotriva incendiilor  

-Analiza dotării spațiilor educaționale în 

raport cu necesitățile curriculare ale 

programelor de formare profesională  



- Reflectarea relevanței bazei materiale 

pentru instruirea elevilor, inclusiv a celor cu 

necesități educaționale speciale  

-Analiza posibilităților de acces în spațiile 

educaționale destinate realizării programelor 

de formare profesională și la dotările 

acestora de către părțile interesate  

-Analiza dotării bibliotecii  Mai 

2018 

Șef bibliotecă 

/Popov 

Natalia 

Roșca Maria 

- Analiza completării fondului de carte/ediții 

periodice al bibliotecii în ultimii 5 ani cu 

privire la programele de formare 

profesională  

-Analiza modalităților de acces la fondul de 

carte al bibliotecii de către părțile interesate  

-Analiza asigurării cu suport curricular (fizic 

și/sau electronic) a programelor de formare 

profesională și a conformității acestuia cu 

competențele planificate  

6.3 Resurse 

financiare 

-Analiza mecanismului de planificare și 

atragere a surselor de venit și gestionarea 

eficientă a fondurilor  

Mai 

2018 

Contabil-șef/ 

Popov Natalia 

6.4 Asigurarea 

socială a 

elevilor 

-Analiza asigurării elevilor cu cămin 

(numărul de cămine, numărul de locuri, 

suprafața ce revine unui elev cazat)  

Ianuarie 

2018 

Director 

adjunct p-u 

instruire și 

educație/ 

Intendenți 

Popov Natalia 

Roșca Maria 

-Analiza acoperirii solicitărilor de cazare ale 

elevilor  pe ani de studii   

-Analiza facilităților de cazare ale elevilor 

cu nevoi speciale (cu dezabilități)  

-Analiza asigurării elevilor cu servicii 

medicale, de alimentare, culturale și sportive  

Mai 

2018 

Director 

adjunct p-u 

instruire și 

educație/ 

Sora 

Medical/ 

Roșca Maria 

-Dovezi privind respectarea normelor 

igienico-sanitare și anti-incendiare a 

centrului  medical, cantinei, centrului de 

cultură, sălilor  sportive și altor subdiviziuni 

ale instituției de învățămînt profesional 

tehnic  

-Analiza accesului și cotei parte a elevilor 

care beneficiază de servicii medicale, de 

alimentare, culturale și sportive în 

subdiviziunile instituției de învățămînt 

profesional tehnic  

Standard de acreditare 7. Managementul informației 



7.1 Sistemul 

informațional 

instituțional 

-Analiza sistemului instituțional de 

comunicare internă şi externă privind 

accesul elevilor și a personalului instituției 

de învățămînt profesional tehnic la 

informații relevante despre resursele de 

învățare disponibile, serviciile de sprijin 

pentru elevi, personal didactic, personal 

administrativ și auxiliar 

Ianuarie 

2018 

Secretariat/ 

Matei 

Mihaela 

-Descrierea sistemului/mecanismului de 

colectare, analiză și utilizare a informațiilor 

Mai 

2018 

Secretariat/ 

Matei 

Mihaela 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public 

8.1 Transparența 

informaţiilor de 

interes public 

-Analiza și aprecierea conținutului 

informaţiilor de interes public cu privire la 

activitatea instituției de învățămînt 

profesional tehnic și programele sale de 

formare profesională pe pagina web/rețele 

de socializare 

Ianuarie 

2018 

Responsabil 

pagina web/ 

Clichici 

Cristina 

-Actualizarea și accesibilitatea paginii web/ 

rețelelor de socializare  

-Analiza și aprecierea nivelului de asigurare 

a transparenței informației de interes public 

cu privire la activitatea instituției de 

învățămînt profesional tehnic și programelor 

de formare profesională (procesul de 

admitere, predare, învățare,  cercetare, 

evaluare, rezultatele examinării, informaţii 

despre angajarea absolvenţilor)  

Mai 

2018 

Responsabili 

de 

subdiviziuni/ 

Clichici 

Cristina 

-Analiza procesului de informare a elevilor 

referitor la modalitatea de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin material, 

precum și a modalității de repartizare a 

locurilor de cazare în cămine  

-Analiza procedurilor de furnizare a 

informației din baza de date a  instituției de 

învățământ profesional tehnic  

-Analiza accesului la informațiile cu privire 

la angajare, promovare, alegere în funcții, 

salarizare, concediere a personalului 

instituției de învățământ profesional tehnic  

-Dovezi privind plasarea pe pagina web a 

instituției de învățămînt profesional tehnic a 

lucrărilor de an/finale ale elevilor (sau a 

rezumatelor acestora)  



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

de formare profesională 

9.1 Proceduri 

privind 

iniţierea, 

monitorizarea 

şi revizuirea 

periodică a 

programelor de 

formare 

profesională 

-Analiza și aprecierea mecanismului intern 

de asigurare a calității privind monitorizarea 

și revizuirea ofertei educaţionale şi a 

programelor de formare profesională  

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef secție 

Asigurarea 

Calității/ 

Danu Aliona 

 

 

 

 

-Aprecierea programelor de formare 

profesională, planurilor de învățământ, 

curricula pe discipline și altor produse 

curriculare revizuite prin prisma:  

- celor mai noi cercetări în domeniu, 

asigurându-se astfel că programele de 

formare profesională este de actualitate;  

- cerințelor în schimbare ale societății;  

- volumului de muncă al elevilor;  

- eficacității procedurilor de evaluare a 

elevilor;  

- așteptărilor, nevoilor și satisfacției 

elevilor/studenților în raport cu programele 

de formare profesională;  

- mediului de învățare și a serviciilor de 

sprijin/susținere pentru elevi  și adecvării 

acestora scopurilor programelor de formare 

profesională  

-Analiza procedurilor interne de asigurare a 

calității privind monitorizarea proceselor de 

predare-învățare-evaluare și a stagiilor de 

practică 

 -Planificarea, realizarea și comunicarea 

rezultatelor procedurilor de îmbunătățire 

continuă a calității proceselor de predare-

învățare-evaluare și a stagiilor de practică  

Mai 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef secție 

Asigurarea 

Calității / 

Danu Aliona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analiza și aprecierea procedurilor utilizate 

în auditarea internă a instituției de 

învățământ profesional tehnic  

-Analizarea rezultatelor rapoartelor privind 

auditarea internă a instituției de învățământ 

profesional tehnic  

- Dovezi privind publicarea rezultatelor 

auditării interne a instituției de învățământ 

profesional tehnic și măsurile realizate  



-Analiza rezultatelor chestionării elevilor, 

absolvenților, personalului angajat, 

angajatorilor și altor actori interesați privind 

diverse aspecte ale activității și ale 

procesului de studii la instituția de 

învățământ profesional tehnic  

 

-Analiza măsurilor corective și preventive 

întreprinse în urma chestionării elevilor, 

absolvenților, personalului angajat, 

angajatorilor și altor actori interesați 

9.2 Angajarea în 

câmpul muncii 

-Analiza procedurilor și rezultatelor 

activităților de ghidare și de consiliere în 

carieră  

Ianuarie 

2018 

Șefi catedre 

metodice de 

specialitate/ 

Danu Aliona -Analiza cantitativă și calitativă a angajării 

absolvenților programelor de formare 

profesională (rata absolvenților angajați 

conform calificării obținute; rata 

absolvenților angajați la altă  

specialitate decât cea obținută; rata 

absolvenților neangajați în câmpul muncii)  

-Analiza rezultatelor chestionărilor în 

vederea corespunderii competențelor 

deținute de absolvenții programelor de 

formare profesională cu cerințele pieței 

muncii 

-Analiza rezultatelor/performanțelor 

absolvenților, cu impact social-economic în 

diverse domenii de activitate, la nivel local, 

național sau internațional 

Mai 

2018 

Șefi catedre 

metodice de 

specialitate/ 

Danu Aliona 

 -Analiza datelor cu privire la continuarea 

studiilor absolvenților programelor de 

formare profesională  

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

10.

1 

Asigurarea 

externă a 

calităţii 

-Analiza și executarea observațiilor, 

recomandărilor și deciziilor ANACIP și a 

măsurilor întreprinse privind dezvoltarea 

instituțională/programelor de formare 

profesională după evaluarea externă  

Mai 

2018 

Director/ 

Vrînceanu 

Vasile 

ȘEF SECȚIE                                                                     DANU ALIONA  

ASIGURAREA CALITĂȚI                                  


