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1.Lista responsabililor de  elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

2. Cuprins 

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției procedurii 

operaționale. 

2. Cuprins. 

3. Scopul procedurii operaționale. 

Elaborat Șef secție Asigurarea Calității:                        

Danu Aliona 

Semnătura: 

Verificat Director adjunct pentru instruire 

și educație:                              

Bantaș Virjil 

Semnătura: 

Aprobat Director I.P.CEEE:                              

Vrînceanu Vasile 

Semnătura: 



Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

 

Ediţia 1 

 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale. 

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale. 

6. Descrierea procedurii operaționale. 

7. Responsabilități  în derularea activității. 

8. Anexe. 

3.Scopul procedurii operaționale 

     Scopul acestei proceduri este: 

• de a facilita comunicarea profesor – elev – părinte - agent economic 

•  gruparea elevilor în funcţie de abilităţi, performanţe, stiluri de învăţare, etc. 

• de a permite evidenţierea problemelor existente 

• de a  facilita aplicarea unor măsuri în funcţie de datele colectate 

 

4.Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

Prezenta procedura se adresează tuturor celor implicați în  procesul educațional: 

cadre didactice, elevi, părinți și alți factori. 

 

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale. 

 

5.1  Codul Educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17 iulie 2014 ) 

5.2  Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic ( OME,   

nr. 1228  din  22 decembrie 2015 )  

5.3  Ghid de autoevaluare. Asigurarea internă a calității în învățământul 

profesional tehnic din Republica Moldova 

5.4  Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic 

post-secundar și post-secundar non-terțial în baza Sistemului de Credite de 

Studii Transferabile ( OME nr.234 din 25 martie 2016 ) 

5.5  Regulamentul intern de organizare  a studiilor în  Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică 
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5.6 Standardele ANACIP privind evaluarea instituțiilor de invățământ 

professional tehnic 

6. Descrierea procedurii operaționale.  

• Membrii  CEIAC  elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi. 

• Chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se 

solicită anumite răspunsuri. 

• Înainte de aplicarea chestionarelor personalul va fi instruit în legătură 

cu modalităţile de completare.  

• Chestionarele vor fi distribuite pe baza unei liste de difuzare. 

• Termenul de aplicare nu va depăşi 1 săptămână, iar cel de predare 2 

zile 

• Se colectează chestionarele şi se analizează. 

• Pe baza analizei se elaborează de către responsabil un raport final care 

să cuprindă interpretarea rezultatelor 

7.Responsabilităţi în derularea activității.  

a. Membrii CEIAC răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri 

b. Membrii CEIAC sunt responsabili pentru implementarea  acestei proceduri. 

c.  Responsabilul procedurii va face un instructaj in privinta modului de 

completare.  

d. Cadrele didactice, elevii, părinții, agenții economici  poartă responsabilitatea 

completării chestionarelor și restituirea lor responsabilului procedurii. 

8. Anexe. 
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Chestionar 

Privind calitatea studiilor în  CEEE 

 
          CEIAC efectuează acest sondaj pentru a cunoaşte opinia elevilor referitor la calitatea proceselor 

instituționale în  CEEE. Părerile dvs. vor rămâne anonime şi vor fi procesate statistic. Ele vor fi utilizate 

pentru ameliorarea calităţii procesului educaţional, ţinându-se cont de opinia şi aprecierile elevilor. 

          Vă mulţumim anticipat pentru participare. 

 
1.Cum apreciaţi calitatea predării cursurilor în CEEE de către profesori? 

 

Excelentă 

 

Bună 

 

Satisfăcătoare 

 

Nesatisfăcătoare 

 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Cum apreciaţi obiectivitatea evaluării cunoştinţelor elevilor de către profesori? 

 
Excelentă 

 
Bună 

 
Satisfăcătoare 

 
Nesatisfăcătoare 

 
Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Cum apreciaţi relaţia profesor-elev în CEEE? 

Excelentă 
 

Bună 
 

Satisfăcătoare 
 

Nesatisfăcătoare 
 

Comentarii___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Cum apreciaţi calitatea instruirii practice? 

Excelentă 
 

Bună 
 

Satisfăcătoare 
 

Nesatisfăcătoare 
 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Cum apreciați calitatea studiului individual? 

Excelentă 
 

Bună 
 

Satisfăcătoare 
 

Nesatisfăcătoare 
 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Cum apreciaţi atitudinea elevilor faţă de cursuri? 

Foarte responsabilă Responsabilă 
 

Puțin responsabilă Iresponsabilă 
 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ce părere aveţi despre baza didactico-informaţională şi tehnică în CEEE? 
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Excelentă 
 

Bună 
 

Satisfăcătoare 
 

Nesatisfăcătoare 
 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

8. La ce fel de activități (seminare, traininguri, conferințe, olimpiade, cercuri etc.)  aţi participat în 

decursul anului  de studii precedent? (precizaţi la care anume și câte) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. În ce măsură participaţi în programe cultural-artistice instituționale/municipale/ republicane? 

Indicaţi la care anume şi cât de des. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10. Dacă staţi la căminul CEEE, cum apreciaţi condiţiile de trai şi serviciile oferite? 

Excelente 
 

Bune 
 

Satisfăcătoare 
 

Nesatisfăcătoare 
 

Comentarii____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Studiind  în CEEE în ce investiţi? 

o Cunoştinţe şi carieră 

o Calitatea studiilor 

o Autoritatea instituţiei 

o Diplomă 

o Altceva _____________________________________________________________________ 

12. Obiecţiile de bază faţă de serviciile oferite de CEEE elevilor : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Concluzii, propuneri, soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii de elev în CEEE : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Vă mulţumim pentru răspunsurile şi opiniile dvs. 

CEIAC 
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Interpretarea chestionarului aplicat elevilor grupei____________ 

1.Cum apreciaţi calitatea predării cursurilor în CEEE de către profesori? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

2. Cum apreciaţi obiectivitatea evaluării cunoştinţelor elevilor de către profesori? 

 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

3. Cum apreciaţi relaţia profesor-elev în CEEE? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

4. Cum apreciaţi calitatea lucrărilor de laborator/practice? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

5. Cum apreciați calitatea studiului individual? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

6.Cum apreciaţi atitudinea elevilor faţă de cursuri? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Foarte responsabilă   

Responsabilă   

Puțin responsabilă   

Iresponsabilă   

7. Ce părere aveţi despre baza didactico-informaţională şi tehnică în CEEE? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă   

Bună   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   
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8.La ce fel de activități  aţi participat în decursul anului  de studii precedent? (precizaţi la care 

anume) 

Varianta de 

răspuns 

Numărul de 

răspunsuri 

Valoarea 

procentuală 

Denumirea activității 

Seminare    

Traininguri    

Conferințe    

Olimpiade    

Cercuri    

Altele    

9. În ce măsură participaţi în programe cultural-artistice instituționale sau municipale/ republicane? 

Indicaţi la care anume şi cât de des. 

Varianta de 

răspuns 

Numărul de 

răspunsuri 

Valoarea 

procentuală 

Denumirea activității 

Instituționale    

Municipale    

Republicane    

Altele    

11. Dacă staţi la căminul CEEE, cum apreciaţi condiţiile de trai şi serviciile oferite? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelente   

Bune   

Satisfăcătoare   

Nesatisfăcătoare   

12. Studiind  în CEEE în ce investiţi? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Cunoştinţe şi carieră   

Calitatea studiilor   

Autoritatea instituţiei   

Diplomă   

Altceva    

 

13. Obiecţiile de bază faţă de serviciile oferite de CEEE elevilor : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Concluzii, propuneri, soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii de elev în CEEE : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Mentor_______________/__________________ 
 


