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CHIŞINĂU, 2017 



Plan de acțiuni  pentru îmbunătățirea calității 

Criterii și 

indicatori de 

calitate 

Domeniul care 

necesită 

îmbunătăţire 

 

Acțiuni/măsuri întreprinse 

Persoana 

responsabilă 

 

Realizarea/Data 

 

Monitorizarea/Data 

Misiunea, 

strategia și 

politicile 

instituției 

Cunoașterea 

politicilor 

instituției de către  

angajați și elevi 

-Familiarizarea cadrelor didactice 

și elevilor cu misiunea, strategia și 

politicile instituției prin plasarea 

informației pe pagina web a 

instituției, aviziere. 

 

Vrînceanu 

Vasile 

30.12.2017 Cepraga Elena 

 

Ianuarie 2018 

Managementul 

intern al 

calității 

Asigurarea și 

îmbunătățirea 

calității 

-Elaborarea și aplicarea 

procedurilor interne de asigurare a 

calității. 

-Creșterea nivelului culturii 

calității în instituție prin implicarea 

tuturor factorilor interesați  în 

procesul de asigurare și 

îmbunătățire a calității 

-Identificarea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor interni și 

externi privind calitatea educației 

oferite de CEEE. 

 

Danu Aliona 2017-2018 Danu Aliona 

 

Mai 2018 

Realizarea 

programelor 

de formare 

profesională 

Obiectivele 

programelor de 

formare 

profesională 

-Analiza corespunderii 

obiectivelor programelor de 

formare profesională cu 

documentele strategice ale 

Șefi de catedră 30.12.2017 Cușnir Natalia 

Vlas Lorena 

 

Ianuarie 2018 



instituției. 

 

Învățarea, 

predarea și 

evaluarea 

centrate pe 

elev 

 

  

Procesul de 

predare-învățare 

-Realizarea lecțiilor cu activități 

centrate pe elev. 

-Orientarea elevilor spre orele de 

consultații. 

 

Cadre didactice 25.05.2018 Berdiev Aurelia  

Enache Nadejda  

 

Mai 2018 

 

Procesul de 

predare-

învățare 

Reducerea 

absenteismului 

școlar în rândul 

elevilor.  

 

-Monitorizarea strictă a elevilor 

care absentează frecvent, cu sau 

fără motiv 

- Cooperarea  cu familiile elevilor  

în  scopul reducerii absenteismului 

şi abandonului şcolar. 

 

Mentorii 

grupelor 

25.05.2018 Berdiev Aurelia 

Enache Nadejda  

 

Mai 2018 

Progresul 

elevilor 

Fișa de progres a 

elevilor 

-Analiza rezultatelor testării 

inițiale/ evaluărilor formative și 

realizarea fișei de progres a 

elevilor. 

 

Cadre didactice 30.05.2018 Bodean Rodica  

 

Mai 2018 

 

Resurse de 

învățare și 

sprijin pentru 

elevi 

Resurse materiale 

și de învățare 

-Amenajarea corespunzătoare a 

spațiilor de instruire 

-Asigurarea cu suport curricular a 

programelor de formare 

profesională. 

 

Cadre didactice 30.12.2017 Popov Natalia 

Roșca Maria  

 

Ianuarie 2018 

 

Dezvoltarea 

personalului 

Implicarea cadrelor 

didactice în 

-Participarea cadrelor didactice la 

proiecte de dezvoltare sau de 

Frumusachi 

Svetlana 

Pe parcurs Turtureanu Ovidiu 

Ivanov Angela 



didactic 

 

proiecte de 

dezvoltare  

 

 

cercetare ştiinţifică, metodică  

-Diseminarea rezultatelor  

-Schimburi de experiență  

-Întroducerea noutăţilor/ex.de bune 

practici  

-Publicarea de articole de 

specialitate  

- Efectuarea de interasistenţe. 

 

Struț Liuba 

Cadre didactice 

 

Mai 2018 

 

 

Sistemul 

informațional 

instituțional 

Comunicarea 

internă și externă 

-Realizarea unei comunicări 

eficiente dintre conducerea 

instituției, cadre didactice , elevi și 

invers.  

-Îmbunătățirea  sistemului de 

comunicare externă cu părinţii prin 

activităţi lunare de informare a 

părinţilor, asigurarea feed-backului 

-Folosirea internetului pentru 

comunicare cu cadrele didactice, 

elevi și părinți. 

 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinți 

2017-2018 Matei Mihaela  

 

Mai 2018 

Angajarea în 

cîmpul muncii 

Traseul profesional 

al  absolventului 

-Elaborarea unui mecanism 

instituțional de evidență a angajării 

absolvenților în cimpul muncii. 

 

Grigoraș Ion 30.12.2017 Danu Aliona  

 

Ianuarie 2018 

 

 

ȘEF SECȚIE ASIGURAREA CALITĂȚII_____________________DANU ALIONA 


