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Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității

Criteriul 1.1. Cadrul juridic de funcționare a instituției
Indicatori de 
performantă

Analiza activităților realizate Concluz

1.1.1.
Statutul 

juridic al 
instituției

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți 
este o instituție de învățământ mediu de specialitate de stat, 
care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu 
caracter aplicativ în domeniile agriculturii și industriei 
alimentare.
în 1992 instituția s-a reorganizat din Școala Tehnică 
Profesională nr.29 în Colegiul Agroinduistrial din Grinăuți 
în baza HG RM nr.316 din 1992 (Anexa 1.- 01) și Ordinul 
MAA nr. 101 din 26 mai 1992 (Anexa 1.-02).
în baza HG nr. 1551 din 23.12.2003 (Anexal.- 03) în 2004 
colegiul ca instituție de învățământ superior de scurtă 
durată, s-a reorganizat în Instituție de învățământ mediu de 
specialitate.

Colegiul are subordonare dublă - Ministerului 
Agriculturii și industriei alimentare, ca fondator și 
Ministerului Educației și Cercetării.

Instituția activează în baza Statutului instituției (Anexa 
1.- 04), Certificatului de înregistrare nr. MD 0108502 
(Anexa 1.- 05), deține Autorizație sanitară pentru funcționare 
nr.003977/2010 dinl6.12.2019, eliberată de Agenția 
Națională pentru Sănătate Publică (Anexa 1.-06), dispune de 
Actul de prestare a consultanței de specialitate (Anexa 1.-07).

în anul 2019 de către ANACEC au fost acreditate 
specialitățile:

71550 „Mecanica agricolă" ;
72120 „ Tehnologia alimentației publice

72140 „ Tehnologiaproduselor de origine animală”
(Anexa 1.- 08)

Tel/fax : + 373 0271 71 522: 
https://colegiugrinauti.md/;

e-mail: colegiugrinauti (algmail.com

Instituția publ 
Colegiul 
Agroindustria 
„Gheorghe 
Răducan” din 
Grinăuți are st 
juridic, care îi 
permite realiza 
programelor d( 
formare 
profesională.

Criteriul 1.2. Misiunea, strategia și politicile instituției
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

1.2.1.
Misiunea și 
strategia de 
dezvoltare a 

instituției

Misiunea instituției răspunde nevoilor prezente și viitoare 
ale beneficiarilor și standardelor de calitate.
Viziunea este credibilă, strategică, materializată în Planul 
managerial anual (Anexa 1.- 09)
Echipa managerială coordonează cu eficacitate realizarea 
priorităților strategice, a Planului operațional și 
monitorizează cu reguralitate propria performanță. 
Periodic (o dată la 4-5 ani) se realizează evaluarea 
nivelului de realizare a obiectivelor strategice și se 
elaborează alt Plan strategic de dezvoltare a Instituției 
pentru următoarea perioadă.
în anul curent de studii a fost elaborat Planul Strategic de 
Dezvoltare a Instituției pentru perioada 2022-2027,

Scopurile, 
obiectivele, țintel 
și obțiunil
strategice sun
cunoscute de toț 
membrii 
personalului și d( 
toți favtori
interesați, 
corespund integral 
cu rasursele
disponibile ale
institutiei.

https://colegiugrinauti.md/
algmail.com


1.3. Organizarea internă a instituției

aprobat la CP nr. 19 din 06.06.2022 (Anexa 1.-10), 
valorificând eficient contextul demografic, cultural, 
tehnologic în care funcționează instituția (analiza factorilor 
extemi- PESTE) și analiza intemă (SWOT).

1.2.2. Politica 
de asigurare 
Și 
îmbunătățire 
continuă a 
calității

în Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” este 
instituit și funcționează Sistemul de Management al 
Calității, care are ca suport normativ Ghidul 
Managementului Calității în învățământul profesional 
tehnic.
Instituția dispune de un sistem de asigurare a calității, 
orientat spre satisfacerea cererii de educație și formare în 
domeniile învățământului profesional tehnic nonterțiar. 
CEIAC activează în baza Regulamentului de funcționare, 
aprobat la ședința Consiliului de Administrație nr. 01 din 
24.08. 2020 (Anexal.-11) și în baza Strategiei de Asigurare 
Intemă a Calității (Anexal.-12).
Funcționarea Sistemului de Management al Calității permite 
monitorizarea-evaluarea, intervenția corectivă-preventivă ș 
îmbunătățirea continuă a calității. Cadrele didactice 
angajatorii și elevii sunt incluși în activitățile de asigurare z 
calității.

Există politici de 
asigurare a
managementului 
intem al calității.

Analiza activităților realizateIndicatori de
performanță
1.3.1. 
Eficacitatea 
organizării 
inteme a 
instituției

Organizarea internă a instituției este reflectată în 
Organigrama instituției (Anexa 1.- 13).
Managementul Colegiului Agroindustrial „Gheorghe 
Răducan” este asigurat de către director prin coordonare cu 
organele administrative și consultative:
a) administrative:Consiliul de Administrație; Consiliul 

Profesoral; Consiliul de Etică Comisia de Evaluare 
Intemă și Asigurare a Calității.

b) consultative:Consiliul Elevilor; Consiliul metodico- 
științific; Organizația sindicală.

Personalul colegiului este constituit din:
a) personalul de conducere: directorul, directorul adjunci 

șef secție Asigurarea Calității, șef secție, șef secție 
instruire practică, șef secție Educație, contabil-șef;

b) personalul didactic: profesori, maiștri-instructori, 
conducători de cerc, conducători de secții sportive:

c) personalul didactic auxiliar: pedagog social în căminul 
pentru elevi, laboranți, bibliotecar;

d) personalul nedidactic, constituit din personal auxilMr s 
de deservire.
Consiliul Profesoral este organul superior, co'ecr je 

conducere al instituției de învățământ și este fo~r ~ 
cadrele didactice titulare, un elev din școală. 
economic, părinte și prezidat de către director.

In funcție de competențele atribuite de regulameml^ 
inteme, deciziile sunt luate de directorul colegiu. i. ir.



hotărârilor Consiliului de Administrație și Consiliului 
Profesoral.
Echipa managerială este deschisă spre nou, spre o 
comunicare eficientă cu elevii, cu toate cadrele didactice, 
cu personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. 
Toate structurile instituționale activează în baza 
regulamentelor, discutate și aprobate în cadrul ședințelor 
CP (Anexa L-14..... 1.-33).

1.3.2.
Reprezentativ 
itatea părților 
interesate în 
structurile de 
management 
al instituției

Părțile interesate sunt reprezentate în structurile de 
management a Colegiului Agroindustrial „Gheorghe 
Răducan” Grinăuți prin:

■ parteneriatul elevilor în procesul educational, fiind 
implicați în procesele de asigurare a calității și fac parte din 
componența comisiilor instituționale (Anexa 1. -34);

■ parteneriatul părinți-administrație, ei fiind membrii 
în componența CA (Anexa L- 35).

Membrii comunității sunt implicați în calitate de parteneri 
în procesul activității de învățământ și formare 
profesională prin participarea la ședințele Consiliului de 
Administrație.

Părțile interesate 
sunt reprezentate în 
structura 
organizatorică a 
Colegiului.

1.3.3.
Internaționali 
zarea 
instituțională

Procesul de intemaționalizare instituțională se realizează 
prin încheierea acordurilor de colaborare.
A

In prezent este încheiat un acord de colaborare cu Colegiul 
Tehnologo-Economic al Universității Naționale Agrare din 
Vinița cu reședința în orașul Movilău- Podolsc. (Anexa 1.-36) 
în anul de referință acorduri de colaborare cu instituții de 
învățămâni de peste hotare nu au fost încheiate.

Există legătură 
intemațională cu 
instituție similară 

din Ucraina
Arii de 

îmbunătățire: 
Lărgirea legăturilor 

intemaționale cu 
alte institutii2

1.4. Managementul intern al calității
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

1.4.1 
Organizarea 
și eficacitatea 
sistemului 
intem de 
asigurare a 
calității

în cadrul CAIG au fost implementate mecanisme de 
asigurare a calității, care au drept finalitate creșterea 
eficienței procesului 5nnul5al5na cu scopul formării unei 
personalități 5nnul5a și competente 5nnul5al5nal, pentru a 
face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieții forței 
de muncă locale și internaționale. în acest scop a fost 
integrat Sistemul Intem de Asigurare al Calității care este 
reprezentat prin Comisia de Evaluare Intemă și Asigurare a 
Calității (CEIAC).

Componența, atribuțiile, responsabilitățile Comisiei 
pentru Evaluarea Intemă și Asigurarea Calității (Anexa 1. - 
37) sunt clar definite și activitățile se organizează și 
realizează în conformitate cu prevederile legale având ca 
bază documente de politică educațională elaborate la nivel 
5nnul5al cât și documente de politică educațională 
elaborate la nivel local ca:

Există un sistem 
intem de asigurare 
a calității cu 
responsabilități clar 
definite.

Arii de 
îmbunătățire: 

Elaborarea 
Manualului 
calității.



• Strategia de evaluare intemă a calității, aprobată la 
Consiliul de Administrație nr.07 din 13 martie 2017 
(Anexa 1. -12).

• Regulamentul de activitate al CEIAC ( Anexa 1.-11)
• Planul de activitate al secției Asigurarea calității 

(Anexa 1. -38).
• Plan de acțiuni CEIAC (Anexa 1.- 39)
• Procese verbale a ședințelor CEIAC (Anexa 1. -40).

1.4.2
Aplicarea 
procedurilor 
inteme de 
asigurare a 
calității

Asigurarea calității proceselor educaționale în CAIG 
este documentată și monitorizată prin aplicarea 
Procedurilor Operaționale. Pe parcursul anului de sudiu 
2021-2022 pentm compartimentele și subdiviziunile 
instituționale au fost aplicate 37 PO elaborate.

în conformitate cu Nomenclatorul PO planificate către 
elaborare pentm anul de studii curent (Anexa 1.- 41), au fost 
elaborate următoarele Proceduri Operaționale:

PO-32 Intervenția lucrătorilor instituției în cazurile de 
abuz, neglijare, exploatare, traffic al copilului (Anexa 1.- 
42);

PO-33 Depunerea și analiza sesizărilor adresate 
consiliului de etică (Anexa L- 43)',

PO-35 organizarea, relizarea și evaluarea studiului 
individual ghidat de profesorț4Mex« 1.- 44)',

PO-34 Actualizarea/elaborarea suportului de curs și a 
indicațiilor metodice pentm lucrăripractice/laboratorf4Mex« 
1- 45);

PO-36 Elaborarea și realizarea oramluif4M«x« 1.- 46)',
Procedurile elaborate au fost aduse la cunoștința 

personalului instituției, discutate în cadrul ședințelor 
Consiliilor Profesorale și sunt aplicate în cadrul procesului 
instructiv-educativ.

La moment sunt elaborate și se aplică 36 PO.

Toți membrii 
personalului 
înțeleg funcțiile de 
asigurare a calității

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

2.1. Realizarea programelor de formare profesională
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

2.1.1. Cadrul 
general de 
proiectare al 
programelor 
de formare 
profesională

Programele de formare profesională ce țin de resortul 
instituției sunt proiectate și realizate în conformitate cu 
documentele legislative a Republicii Moldova, în baza 
Regulamentului intem de organizare și desfașurare a 
programelor de formare profesională (Anexa 1.-19) și 
Regulamentului intem de organizare a studiilor în baza 
sistemului de credite de studii transferabile f4Mex« 1.-26) 

(ECVET). Programele de formare sunt centrate pe elev și 
se bazează pe volumul de lucru solicitat elevului pentru a 
realiza obiectivele programului de studii specificate în 
termeni de fmalități de studiu și competențe scontate.

Programele de 
formare 
profesională 
răspund normelor 
juridice naționale.
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1 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=372759
2 https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_niv_iv-vpdf

Misiunea Programelor de formare profesională este 
pregătirea specialiștilor competenți în domeniul prelucrării 
produselor de origine animală, alimetației publice, 
agricultură, ce au o o pregătire profesională de bază, 
fundamentată pe cunoștințe teoretice aplicabile, abilități și 
deprinderi practice, comportament etic. 
Programele de formare profesională corespund normelor 
juridice naționale:

• obiectivele programelor de formare profesională 
corespund misiunii instituției de învățământ și necesităților 
beneficiarilor săi (elevilor, angajatorilor, etc.),

• rezultatele învățării sunt adecvate obiectivelor 
programelor și rezultatelor prescrise de Cadrul Național al 
Calificărilor pentru domeniul de formare respectiv;

• curriculumul și procedurile utilizate pentru validarea 
rezultatelor învățării asigură atingerea rezultatelor 
proiectate.

2.1.2.
Racordarea 
programelor 
de formare 
profesională 
la Cadrul 
Național al 
Calificărilor

Programele de formare profesională din cadrul 
Colegiului asigură pregătirea tehnicienilor în conformitate 
cu nivelul 4 ISCED și sunt racordate la Cadrul Național al 
Calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr.1016 
din 23.11.20171 și sunt structurate pe specialități, în 
conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din RM, aprobat 
prin ordinul Ministerului Muncii, protecției sociale și 
familiei nr.22 din 03.03.2014.
Actualmente în cadrul Colegiului se realizează următoarele 
programe de formare profesională:

• 71550 „Mecanica agricolă” ;
• 72120 „ Tehnologia alimentației publice ”;
• 72140 „ Tehnologia produselor de origine animală ”;
• 714100 „Mecatronică, mașini și utilaje agricole”, 

forma de învățământ dual.
Calificările profesionale (Anexa 2.-47), (Anexa 2.-48), (Anexa 

2.-49), (Anexa 2.-50) au fost elaborate în conformitate cu 
Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale pentri 
învățământul profesional tehnic postsecundar și 
postsecundar nonterțiar (Ord.Ministerului Educației nr.990 
din 17.09.2014)2, conținând toate componentele prevăzute 
și este conform cadrului juridic-normativ:

Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională al specialităților și calificărilor pentru 
învățământul profesional tehnic postsecundar și 
postsecundar nonterțiar, HG nr. 853 din

Denumirea și 
structura 
Programelor de 
formare 
profesională 
corespund Cadrul 
Național al 
Calificărilor.

7
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2.2. Conținutul programului de formare profesională

14.12.20153;
J Strategia de dezvoltare a învățământului 

vocațional-tehnic pentru anii 2022-2030.
2.1.3 
Structura 
programelor 
de formare 
profesională

Conform nivelul 4 ISCED programele de formare 
professional 71550 „Mecanica agricolă” ;
72120 „ Tehnologia alimentației puhlice ’’;
72140 „Tehnologiaproduselor de origine animală”; sunt 
realizate:

• Termen de studii - 4 ani
• Forma de învățământ - cu frecvență la zi
• Numărul de credite de studii transferabile - 120, 

iar programul de formare profesională 714100 
„Mecatronică, mașini și utilaje agricole ” se realizează:

• Termen de studii - 2 ani
• Forma de învățământ - cu frecvență la zi
• Numărul de credite de studii transferabile - 120, 

Anul de studii este divizat în două semestre, care includ
două sesiuni de examinare, stagii de practică, la care se 
adaugă două vacanțe.

Durata semestrelor, a instruirii practice, vacanțelor, 
termenelor sesiunilor de promovare și absolvire sunt 
stabilite în Planurile de învățământ.

Programul de studii asigură posibilități de continuare a 
studiilor în următorul ciclu- licență.

Programele de 
formare 
profesională sunt 
proiectate și 
aprobate in 
conformitate cu 
cennțele cadrului 
normanv

3 https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/01/univ doc extern nr 853 14 12 2015.pdf

Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate CobcIbzb

2.2.1 
Misiunea, 
obiectivele și 
planul de 
învățământ la 
programul de 
formare 
profesională

Misiunea Programelor de formare profesională este 
pregătirea specialiștilor competenți în domeniul prelucrării 
produselor de origine animală, alimetației publice, 
agricultură, ce au o o pregătire profesională de bază, 
fundamentată pe cunoștințe teoretice aplicabile, abilități și 
deprinderi practice, comportament etic.

Realizarea obiectivelor programului de formare 
profesională este asigurată în baza:

• Statutului Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan" 
din Grinăuți. aprobat de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare al Republicii Moldova la data de 16.02.2016 și 
înregistrat la Camera înregistrării de Stat al RM, nr. 7323 
din 11.09.2015 (Anexal.-04);

• Regulamentului de organizare a studiilor în Colegiul 
Agroindustrial „Gheorghe Răducan” în baza Sistemului de 
Credite de Studii Transferabile, aprobat la ședința

Nlisiuorea ș 
obiectrveie 
programexx de 
formare 
protesKJGaLă sunt 
clar ăefrsse. 
planurGe ăe 
invaiărvsn 
corespaai cu

‘ - - - 
cadrapalra 
în\ă^r±xÂ 
profestoml Kărac 
și sua xpredsse de 
către V_ris5er_ 
educaaeî ș
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4 https://meccgov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_l .pdf,

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.l din 04.09.2018 ( 
Anexa 1.-26).
Planului de învățământ pentru programul de formare 
profesională 72120 Tehnologia alimentației publice, ediția 
2016 (Anexa 2.-51).
Planului de învățământ pentru programul de formare 
profesională 71550 „Mecanica agricolă (Anexa 2.-53);

• Planului de învățământ pentru programul de formare 
profesională 72140 „Tehnologia produselor de origine 
animală", ediția2020 (Anexa 2.-52);

• Planul de învățământ pentru programul de formare 
profesională 714100 „Mecatronică, mașmi și utilaje 
agricole", ediția2019 (Anexa 2. -54).

Planurile de învățământ au fost elaborate în concordanță 
cu finalitățile profesionale pe care trebuie să le dețină 
absolvenții conform Cadrului Național al Calificărilor, 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al 
specialităților, Calificărilor pentru învățământul profesional 
tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și Planului- 
cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar 
și postsecundar nonterțiar (Ord. ME nr.1205 din 
16.12.2015) .
Componența formativă a Planului de învățământ include 
unitățile de curs:

- De formare a competențelor profesionale generale 
îodG);

- De orientare socio-umanistică (cod U);
- Fundamentale (cod F);
- De specialitate (cod S);
- Opționale (cod A);
- La libera alegere (cod L).

Ministerul 
agriculturii.

1.2.2 Curricula 
pe discipline

Curricula pentru programele de formare profesională, 
nivelul 4 ISCED, au fost elaborate în corespundere cu 
prevederile metodologice stipulate în Ghidul practic de 
elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional 
tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (Ord. ME nr. 
296 din 21.04.2016)4.
Curricula este structurată:

• Preliminări,
• Motivația,
• Competențe profesionale specific modulului,
• Administrarea modulului,
• Unitățile de învățare,
• Repartizarea orientativă a orelor,

Structura 
curriculumului la 
discipline 
corespunde 
prevederilor 
metodologice . 
Conținuturile 
reflectate în 
curricula asigură 
formarea 
competențelor 
planificate.

9
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• Studiul individual, ghidat de profesor,
• Lucrări practice recomandate,
• Sugestii metodologice,
• Sugestii de evaluare a competențelor profesionale,
• Resurse didactice recomandate elevilor.

Curricula a fost elaborată de specialiști cu calificarea 
relevantă domeniului, coordonată cu cadrele în domeniu ale 
UTM, UAM și cu reprezentanți ai sectorului real. (Anexa2.- 

55, Anexa2.-56, Anexa2.-57, Anexa2. -58).

Competențele vizate prin parcurgerea curriculumului, 
prevăd criterii de performanță, pe baza cărora sunt elaborate 
probele de evaluare.

Elementele de structură sunt corelate metodic și reflectă 
clar esența concepției curriculare. Aceste elemente sunt 
prezentate elevilor în primele două săptămâni de la 
începerea semestrului.
Curricula în original se păstrează în cabinetul metodic, iar 
copiile se păstrează la catedră și sunt plasate pe pagina WEB 
a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Standard de acreditare 3. învățarea, predarea și evaluarea centrate pe 
elev-student

3.1 Procesul de predare-învățare
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

3.1.1 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
predare- 
învățare

Procesul de predare-învățare se planifică conform 
Graficului procesului de învățământ (Anexa 3.-59), se 
realizează în baza curriculumului disciplinar, orarului 
lecțiilor (Anexa 3.- 60), și proiectărilor didactice respective 
(Anexa 3.- 61, Anexa 3.- 62).
Formele de organizare a procesului de studii îmbină 
activitățile de contact direct dintre profesor și elevi și 
studiul individual prin utilizarea Sistemului de Credite de 
Studii Transferabile, (ECVET) (Anexa 1.-26) și aplicarea 
PO- 27 (Anexa 1.- 90), (Anexa 1.- 44).

Evidența frecvenței și îndeplinirii planului de învățământ 
se înregistrează în catalog conform instrucțiunilor de 
completare a cataloagelor pe grupe.

Anual, între elev și instituție se semnează un contract de 
studii (Anexa 3.-97), unde sunt enumerate unitățile de curs 
obligatorii, opționale, la libera alegere, care vor fi studiate în 
anul de studii respectiv.

Realizarea procesului instructiv-educativ este discutat la 
ședința Consiliului de Administrație și informația este 
prezentată Consiliului Profesoral.

Acti vitățile de 
învățare sunt bine 
planificate și 
organizate.
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5 https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1043_din_29.10.15.pdf

Conform chestionării elevilor 75% din chestionați sunt 
mulțumiți de programul săptămînal (orar,ore teoretice,ore 
practice, studiul individual).

3.1.2 
Centrarea pe 
elev/student a 
metodelor de 
predare- 
învățare

Activitatea didactică desfașurată în colegiu este bazată 
pe principiul centrării metodelor de predare-învățare pe 
specificul elevului, se pune accent pe utilizarea metodelor 
interactive. La ore elevului i se oferă posibilitatea de a se 
implica la maxim în procesul de învățare. în cadrul 
procesului de învățământ se aplică strategii didactice 
eficiente(modeme, interactive, activități în echipă).

Cadrele didactice implică elevii în activitatea de 
predare(prin întrebări din clasă, scurte prezentări, 
experimente demonstrative) și procesul de predare este 
orientat după ritmul și modul de învățare al elevilor.

Pentru organizarea lucrului individual al elevului cadrele 
didactice formulează diverse sarcini și utilizează formele 
precum: portofoliul, PPT, lucrare de grup, prezentarea 
referatelor. Fiecare elev are oportunitatea de a crea o lucrare 
ca parte a activității lui de învățare la fiecare disciplină în 
parte.

Analiza eficienței metodelor utilizate se realizează prin 
intermediul asistențelor și interasistențelor la ore. 
Rezultatele observațiilor sunt notate în fișele de asistență la 
ore (Anexa 3. 98).

Conform chestionării 74% de elevi sunt mulțumiți de 
calitatea predării disciplinelor, 74% sunt mulțumiți de 
calitatea desfașurării orelor practice și de laborator.

Personalul didactic 
aplică în mod 
coerent abordările 
de învățare 
eficientă.
Arii de 
îmbuntățire: 
Elaborarea PO 
îdentificarea 
stilurilor de învățare

3.1.3 
Utilizarea 
instrumentelor 
TIC în 
procesul de 
predare- 
învățare- 
evaluare

Dotarea sălilor de clasă pentru realizarea cerințelor 
curriculare se încadrează în Standardul minim de dotare cu 
mijloace TIC a instituțiilor din învățământul profesional 
tehnic (Ord. ME nr. 1043 din 20.10 2015)5

Profesorii, elevii utilizează tehnologii și echipamente 
digitale, instrumente destinate efectuării rapide a unor 
calcule complexe la orele de instruire teoretică și practică.

în anul de studiu curent prin proiecte investiționale au 
fost achiziționate 3 table interactive, 2 lăptopuri, și o 
imprimantă.

Tabelul nr. 01 Instrumente TIC utilizate în procesul de instruire

Procesul de 
predare-învățare 
este suficient dotat 
cu instrumente TIC

Calculatoare Lăptopuri Imprimante Table 
interactive

Proiectoar

4 19 5 5 5

Conform chestionării elevilor 71% consideră eficientă 
utilizarea instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în 
procesul de predare-învățare.
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3.3 Activități extrașcolare
Indicatori de 
performantă

Analiza activităților realizate Concluzii

3.3.1 
Organizarea 
activităților 
extrașcolare

Activitățile extrașcolare au fost organizate și 
desfașurate conform planului secției Educație (Anexa 3.- 

101), examinat la ședința catedrei „Diriginților și 
pedagogului social”, proces-verbal nr.l din 09.09.2021 și 
aprobat de către directorul adjunct. (Anexa 3.-..),

Pe parcursul anului curent de studii a u fost 
diversificate activitățile extrașcolare prin organizarea și 
desfașurarea activităților:

Poienița minunilor, profesor Alaiba Victoria 
Cine, chând, unde, profesor Ciuntu Veaceslav. 
Activitățile au fost monitorizate de către cadrele 

didactice și desfașurate în termeni stabiliți cu participarea 
activă a elevilor, dând dovadă de creativitate și 
ingeniozitate (Anexa 3.-102 Darea de seamă).

Cadrele didactice și 
elevii sunt 
implicați în 
activități 
extrașcolare
Arii de 
îmbunătățire: 
Elaborarea PO 
Organizarea și 
desfațurarea 
activitățolor 
extracurriculare.

3.4 Evaluarea rezultatelor învățării
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

3.4.1 
Organizarea 
procesului de 
evaluare a 
rezultatelor 
învățării

Procesul de evaluare a rezultatelor învățării se 
organizează și se desfașoară în conformitate cu:

■ Regulamentul intern de activitate, aprobat la 
ședința Consiliului Profesoral nr.10 din 10.01.2022 
(Anexa 1.-14 ) ;

■ Regulamentul intern de organizare a studiilor în 
baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, 
aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces- 
verbal nr.01 din 04.09.2018; (Anexa 1.- 26);

■ PO - 02 privind organizarea și desfașurarea evaluării 
inițiale a elevilor (Anexa l.~ 64);

■ PO - 07 privind organizarea și desfașurarea tezelor ( 
Anexa 1.- 70);

■ PO - 06 privind organizarea și desfașurarea 
examenelor (Anexa 1.- 69).

• PO - 28 evaluarea și notarea elevilor (Anexa 1.- 91 )

• PO - 29 prevenirea fraudelor academice în procesul 
de evaluare curentă și finală (Anexa 1.- 92)

• PO -30 contestarea evaluării la examene și stagiile 
de practică (Anexa 1.- 93 )

Evaluarea rezultatelor învățării este planificată în 
proiectele de lungă durată la disciplină în baza 
curriculumului și se realizează în mod ritmic, pe parcursul 
semestrelor prin evaluări curente și în timpul sesiunilor de 
examinare, prin evaluări fmale.

Evaluările 
cursurilor sunt 
planificate și 
desfașurate în 
termeni stabiliți 
prin aplicarea 
Procedurilor 
operaționale. 
Arii de 
îmbunătățire: 
Elaborarea PO 
Corectitudinea 
elaborării 
instrumentelor de 
evaluare
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Tezele se admit pentru disciplinele de cultură generală, 
iar conținutul unităților de curs prevăzute în Planul de 
învățământ pentru un semestru se evaluează prin examen 
scris sau oral.

Formele de evaluare (scris, oral) sunt discutate și 
stabilite în cadrul ședinței catedrelor la începutul anului de 
studii/ semestrului și sunt stipulate în procesele-verbale ale 
catedrelor.

Testele pentru evaluări au fost elaborate de către 
cadrele didactice de specialitate, conform cerințelor 
metodologice.

Pentru sesiunea de iamă și de vară orarul a fost 
elaborat de către directorul adjunct, si afișat pe Panoul 
informativ (AnexaJ.-103), (Anexa 3.-104), (Anexa 3.-105) și 
s-a adus la cunoștința elevilor cu o lună înainte de 
începerea sesiunii de examinare.

La examen au fost admiși elevii care au realizat integral 
cerințele pentru unitatea de curs respectivă cu media nu 
mai mica decât „5”.

Examenul în formă orală s-a susținut în fața comisiei 
formate din doi profesori: cadrul didactic care a predat 
cursul respectiv și un profesor de la catedră. (Anexa 3.-170 

Borderou de notare examen). Rezultatele de la examenele 
scrise s-au comunicat elevilor în termen de 2 zile 
lucrătoare. Cazuri de contestare a notelor acordate nu au 
fost.
Notele de la examene se înscriu în borderouri de notare, 
catalog și carnetul de note a elevului.
Conform chestionării elevilor 76% sunt mulțumiți de 
formele de evaluare a rezultatelor învățării, 74% de 
respondenți specifică transparența procesului de evaluare.

3.4.2.
Organizarea 
procesului de 
evaluare a 
stagiilor de 
practică

Evaluarea stagiilor de practică se organizează și 
desfașoară în conformitate cu:
• Regulamentul intem privind organizarea și
desfașurarea stagiilor de practică în Colegiul 
Agroindustrial „Gheorghe Răducan”din s. Grinăuți, 
aprobat la Consiliul de Administrație, proces-verbal nr.02 
din 14.09.2017 (Anexa 1.-24);

• PO -30 contestarea evaluării la examene și stagiile 
de practică (Anexa 1.- 93 ).

Prin ordinul directorului se constituie Comisia de 
evaluare a stagiilor de practică (Anexa 3. -107) și în 
conformitate cu graficul elaborat de directorul adjunct, 
elevii susțin Rapoartele stagiilor de practică.

Procesul de 
evaluare a stagiilor 
de practică este 
organizat în 
conformitate cu 
Regulamentul 
intem privind 
organizarea și 
desfașurarea 
stagiilor de practică 
în Colegiul 
Agroindustrial 
„Gheorghe 
Răducan” și prin 
aplicarea PO - 30- 
Organizarea, 
desfașurarea și
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Evaluarea stagiilor de practică desfașurate în cadrul 
Colegiului se efectuează de către cadrul didactic- 
conducător al stagiului de practică.

Evaluarea stagiilor de practică desfașurate în cadrul 
unităților economice se efectuează de către conducătorul 
stagiului de practică din cadrul întreprinderii și de către 
cadrul didactic-conducător al stagiului de practică din 
Colegiu.

Nota medie se calculează din suma notelor acordate de 
conducătorii stagiului de practică din unitatea economică, 
din cadrul Colegiului și nota obținută în rezultatul susținerii 
Raportului stagiului de practică. Rezultatele susținerii 
stagiului de practică se înregistrează în borderoul de notare 
(Anexa 3.-108 ).

Prin ordinul directorului Colegiului au fost formate 
comisii de examinare , care au evaluat stagiile de practică 
on-line. Notarea stagiului de practică a constituit nota 
medie a membrilor comisiilor de examinare.
Conform chestionării elevilor 86% din respondenți sunt 
mulțumiți de evaluarea stagiilor de practică și 14 % sunt 
parțial mulțumiți.

evaluarea stagiilor 
de practică.

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

4.1 Admiterea a studii
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

4.1.1 
Recrutarea și 
admiterea 
elevilor

In conformitate cu ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr.133 din 05.07.2021 cu 
privire la planurilețcomanda de stat) de pregătire a cadrelor 
de specialitate și meserii (Anexa 4.-109), campania de 
recrutare a absolvenților gimnaziilor s-a desfășurat conform 
Planului de organizare și desfâșurare a orientării 
profesionale (Anexa 4.-110). Pentru informarea candidaților 
s-au elaborat, tipăritși distibuit pliante (Anexa 4.-111 Pliante) 
x s-a plasat informația despre admitere pe rețelele de 
socializare Facebook, a fost creat un film-video despre 
colegiu [Anexa 4.-112 Film video).. Deasemenea se afișează 
informații pe site-ul colegiului.
Admiterea la studii se desfașoară în conformitate cu 
Regulamentul intem de organizare și desfpșurare a 
admiterii, aprobat șa ședința CP nr. 19 din 26.06.2020 
(Anexa 1.-20), conform Nomenclatorului domeniilor de 
formare profesională și în limitele planurilor de admitere 
stabilite de minesterele de resort. (Anexa 4.-109 ).

Prin ordinul directorului, s-a constituit Comisia de 
admitere pentru organizarea și desfâșurarea concursului 
de admitere constituită din președinte - directorul

Procesul de 
recrutare este bine 
cunoscut și înțeles 
de către potențialii 
elevi.
Arii de 
îmbunătățire:
- Organizarea 
activităților de 
orientare în carieră 
cu implicarea 
potențialilor 
abiturienți. 
-Elaborarea PO 
Organizarea și 
desfâșurarea 
admiterii la studii
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• Regulamentului privind evaluarea, notarea 
rezultatelor școlare și promovarea elevilor, aprobat la 
ședința CP nr.01 din 01.09.2020 (Anexa 1.-21)',

• Evaluărilor semestriale;
• Acumulării numărului necesar de credite de studii 

transferabile;
• Hotărârii Consiliului Profesoral;
• Ordinelor de promovare. (Anexa 4.-114),
Tabelul nr. 05 Rata de prontovabilitate a elevilor pe parcursul 
perioadei de studii

Promovabilitatea elevilor

Numărul grupei Elevi 
înmatriculați/ la 
început de an

Elevi 
promovați în 
următorul an 
de studii

% de
promovare

TAP-1 (2021-22) 23 19 83,60

TAP-2 (2020-21) 22 21 95,45
TAP-3 (2019-20) 20 18 90
TPOA-1(2021-22) 22 13 59,09
TPOA-2(202-21) 19 12 63,15
TPOA-3(2019-20) 16 14 87,5
MA-1 (2021-22) 29 25 86,20
MA-2 (2020-21) 29 27 93,10
MA-3 (2019-20) 30 25 83,33
Mt (2021-2022) 15 14 93,33

100%

TAP TPOA MA Mt

■ anull ■anulll ■ anullll

4.2.2
Mobilitatea 
academică

Mobilitatea academică este asigurată în baza Acordurilor 
bilaterale de studii privind mobilitatea academică a elevilor, 
încheiate cu alte colegii. în anul de studii curent acorduri 
privind mobilitatea academică a elevilor nu au fost încheiate.

Arii de 
îmbunătățire: 
încheierea 
Acordurilor de 
mobilitate cu alte 
instituții de 
învățământ pentru 
toate specialitățile

4.3 Certificarea și recunoașterea calificărilor
Indicatori de 
performantă

Analiza activităților realizate Concluzii

4.3.1
Conferirea 
calificării și

Admiterea candidaților la Examenul de calificare se 
desfașoară în baza Regulamentului intem privind 
organizarea și desfașurarea examenului de calificare,

Conferirea 
calificării 
corespunde



eliberarea 
diplomei de 
studii și a 
suplimentulu 
i descriptiv

aprobat la ședința CA nr.08 din 25.04.2019 (Anexa 1.-23), 
prin ordinul directorului instituției, în baza deciziei 
Consiliului profesoral (Anexa 4.-120).

Pentru susținerea Examenului sunt admiși candidații cu 
situația academică încheiată, în conformitate cu prevederile 
Planului de învățământ în vigoare pentru promoția 
respectivă.

Candidaților, care au promovat Examenul prin ordinul 
directorului instituției (Anexa 4. -121) li se conferă 
calificarea ce reflectă cerințele Nomenclatorului 
domeniilor de formare pofesională și li se eliberează 
Diploma de studii profesionale cu suplimentul descriptiv al 
Diplomei conform modelului aprobat prin Ordinul MECC 
nr. 584 din 26.06.201206, contra semnătură.

6 https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=121981&lang=ro

Suplimentul la diploma este perfectat în conformitate cu 
prevederile Sistemului de Credite de Studii Transferabile, 
(ECVET) și reflectă Programul de studii parcurs de elev, 
rezultatele învățării și competențele dobândite.

Diplomele și suplimentele sunt înregistrate în Registrul 
evidenței certificatelor de absolvire a formabililor

Calificarea obținută la programul de formare 
profesională permite absolvenților continuarea studiilor la 
treptele superioare de învățământ (licență).

Nomenclatorului 
domeniilor de 
formare 
pofesională și 
procedurilor 
regulamentare 
Arii de 
îmbunătățire: 
Motivarea elevilor 
pentru a învăța, 
diminuând astfel 
rata abandonului 
școlar.

Tabelul nr. 07Analiza și aprecierea ratei de absolvire în raport cu 
numărul elevilor înmatriculați la anul I de studii

Grupa Nr. de elevi 
înmatriculați 

în anul I de studii- 
2018

Nr. de elevi care 
au absolvit 

2022

% ratei de 
absolvire

TAP 20 18 90

TPOA 32 24 75

MA 31 17 54,13

Mt (2020) 14 8 57,14

Total 97 67 69

Conform analizei, se constată o rată de absolvire de 69%, 
care este în descreștere fașă de anul precedent, în 
majoritatea cazurilor, motive ale abandonului programului 
de formare profesională și/sau al insuccesului elevilor sunt 
nereușita lor, oncedii de întreruperea studiilor sau plecarea 
peste hotare.

Standard de acreditare 5. Personalul didactic
5.1 Recrutarea și administrarea personalului didactic
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Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

5.1.1 
Planificarea, 
recrutarea și 
administrarea 
personalului 
didactic

Planificarea necesarului și recrutarea personalului 
didactic pentru programele de studii se realizează conform 
statelor de personal, în baza ordinului emis de directorul 
instituției.

Statele de personal didactic sunt întocmite anual și se 
stabilesc ținând cont de planurile de învățământ, normele 
didactice.

Personalul didactic se angajează în strictă conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare:

Codul Muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003 7;
- Cererea depusă;
- Actul de studii;
- Ordinul de angajare, emis de director.

Angajarea cadrelor didactice din instituție corespunde 
cadrului normativ.
Corpul didactic este constituit din cadre cu funcția de bază 
în instituție și sunt angajate de regulă pe o normă didactică. 
Cadrele didactice, angajate prin cumul întrunesc cerințele 
generale ale postului/funcției, stabilite în Codul Educației și 
Codul Muncii fiind angajate în posturile didactice vacante, 
pe o perioadă determinată a unui an de studi conform 
prevederilor Codului Muncii al RM.

Activitățile personalului didactic sunt specificate în fișa 
de post (Anexa 5.- 122) care se semnează concomitent cu 
contractul individual de muncă la momentul angajării 
salariatului, totodată angajatul ia cunoștință și cu 
Regulemntul de ordine intemă a instituției.
Tabel Nr. 08 Personalul (lidactic

Procedurile de 
recrutare și 
angajare a 
personalului 
didactic se 
realizează conform 
prevederilor 
legislative și 
statelor de funcții.

Nr. 
total

titulari cumularzi
interni externi

număr % număr % număr %

28 16 57 10 36 2 7

Conform analizei, în cadrul colegiului activează 28 cadre 
didactice, care instruiesc 256 elevi, ceea ce rezultă că în 
mediu pentru un cadru didactic revin 9,14 elevi. La 
programele de formare profesională nominalizate 57 % din 
statele de funcții sunt acoperite de personalul titular cu 
norma de bază- 720 ore, 36% -cumularzi intemi și 7 % sunt 
acoperite de cadre didactice, ce activează prin cumul extem.

Vârsta personalului didactic este cuprinsă între 25-69 
ani.

7 https://usmf.rnd/wp-content/uploads/2013/06/104.-Codul-Muncii-al-RMl pdf
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Pentru anul de studii 2021-2022 au fost angajate 4 cadre 
didactice tinere:
Antoniuc Valeria -limba și literatura română, 
Maranciuc Silviu pentru Mecanica agricolă, 
Carabin Nicoleta - pentru TPOA, 
Straciuc Cristina - pentru TAP.

5.1.2. 
Calificarea 
profesională 
a 
personalului 
didactic

Disciplinele din planul de învățământ se predau de către 
cadre didactice pregătite special în domeniul predării ce 
dețin studii de licență și master, au formare psihopedagogică 
atestată. Copiile diplomelor și certificatelor de formare 
continuă profesională se păstrează în Portofoliul cadrului 
didactic.

Tabel nr. 9 Ponderea cadrelor didactice care dețin grade didactice.

Concluzu: Cadrele 
didactice au 
abilitățile și 
experiența necesară 
pentru a preda.
Arii de 
îmbunătățire:
Pregătirea specială 
a cadrelor didactice 
în domeniul 
predării.

PFP Grad 
superior

Grad I Grad II Fără 
grad

dasterat Licență Fără 
licență

1T % nr ’/o nr % nr /o nr % nr % nr %
TAP 0 0 3 37 3 37 2 25 1 12 7 87 0 0
TPOA 3 0 1 20 3 60 1 20 1 20 3 60 1 20
MA ) 0 3 37 1 42 3 42 1 14 5 71 1 14
Mt ) 0 2 25 1 12 5 52 0 0 7 87 1 12
total 0 0 9 ?2 8 28 11 39 3 10 22 61 3 10

40% 32%

• Gradul 1 ■ Gradul li • Fără grad ■

Analizând datele expuse, s-a constatat că 60 % din 
personalul angajat/implicat în realizarea programelor de 
formare profesională, dețin grade didactice, 20 % sunt tineri 
specialiști și 20 % nu dețin grade didactice.

5.2. Dezvoltarea personalului didactic
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

5.2.1.
Strategii/polit 
ici/ măsuri de 
dezvoltare a 
personalului 

didactic

Dezvoltarea personalului didactic este un proces continuu 
și de mare responsabilitate. Instituția definește o politică de 
promovare și de gestiune a dezvoltării personalului didactic 
prin asigurarea fînanciară a formării continue a cadrelor prin 
stagieri, cursuri de perfecționare.

Anual, în baza cererilor personale (Anexa 5.-123), 

prevederilor legale și necesităților instituției este elaborat 
planul de formare profesională continuă a cadrelor didactice 
ce se realizează prin cursuri organizate în instituții 
educaționale specializate de formare continuă, universități. 
Cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă

Instituția asigură 
formarea continuă a 
personalului în
conformitate cu
legislația în
vigoare, asigură
financiar formarea 
continuă.
Arii de 
îmbunătățire: 
Formarea continuă 
obligatorie a
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profesionale sau psihopedagogice, sesiuni de formare, 
stagii, training-uri, conferințe, seminare. Cabinetul metodic 
al Colegiului dirijează și monitorizează dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice. Cursurile de formare 
continuă sunt realizate integral, conform Ciclogramei 
(Anexa 5.- 124). Cadrele didactice, la revenirea în Colegiu 
după diverse formări, diseminează informația acumulată în 
cadrul catedrelor metodice prin comunicări, ateliere de 
lucru și seminare, împărtășesc experiența dobândită, la 
rândul lor devenind formatori la nivel de instituție.

Școala Tinerilor Specialiști activează în baza unui Plan 
de activitate (Anexa 5.-125) , aprobat de directorul adjunct, 
având ca obiectiv crearea unui sistem de competențe 
profesionale și dezvoltarea unui plan de carieră pentru 
cadrul didactic tânăr în scopul realizării învățământului de 
calitate. în anul de studii 2021-2022 au activat ca tineri 
specialist profesorii Antoniuc Valeria, Carabin Nicoleta, 
Straciuc Cristina.

îndrumarea debutantului în proiectarea, organizarea și 
desfașurarea activităților didactice s-a desfașurat în baza 
Planului de activitate a cadrului didactic -mentor (Anexa 5.- 

126). Rezultatele activității de mentorat sunt stipulate în 
darea de seamă a cadrului didactic-mentor . Performanțele 
obținute de tânărul specialist sunt evidențiate în Raportul 
activității „Școlii Tinerilor Specialiști”.

tuturor cadrelor 
didactice.

5.2.2.. 
Planificarea 
și realizarea 
activității 
metodice a 
personalului 
didactic

La primul Consiliu Profesoral, către începutul anului 
școlar, se propune, alegerea și aprobarea componenței 
Consiliului Metodico-Științific.
Planificarea activității metodice a personalului didactic se 
realizează în concordanță cu:

• Regulamentul de activitate a Consiliului Metodico- 
Științific, aprobat la ședința Consiliului Profesoral nr.01 
din 14.09. 2016 (Anexal. -32);

• Planul de dezvoltare strategică, aprobat la ședința 
Consiliului Profesoral din 07.07 2017 (Anexa 1.-10);

• Planul anual de activitate a Cabinetului Metodic, 
aprobat de directorul adjunct (Anexa 5.-127);

• Planul anual de activitate a Consiliului Metodico- 
Științifîc, aprobat la ședința Consiliului profesoral nr.02 
din 14.09.2018 (Anexa 5.- 129);

• Plan de activitate a catedrlor, aprobate directorul 
adjunct (Anexa 5.-128);

• Planul de activitate profesională (Anexa 5.-130).

Anual, fiecare cadru didactic proiectează activitatea 
metodică, prezentând șefului de catedră Planul de activitate 
profesională.

Orarul 
activități lor este 
eficient și prevede 
utilizarea deplină a 
capacităților 
personalului.
Arii de 
îmbunătățire: 
-Elaborarea PO 
Elaborarea 
Planurilor de 
activitate 
-Elaborarea PO 
Elaborarea 
Raportului anual 
de activitate
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în Planul de activitate profesională personalul didactic 
proiectează pentru elaborare materiale cu caracter metodic 
cum ar fi: proiect didactic de lungă durată, proiect didactic 
zilnic, îndrumări metodice pentru lucrări de laborator și 
practice, suporturi de curs, cicluri de prelegeri.

Materialele didactice elaborate de profesori sunt utilizate 
la ore și sunt accesibile elevilor în format electronic sau pe 
suport de hârtie. Cadrele didactice, dispun de portofolii bine 
structurate și completate.

Realizarea activității metodice a cadrelor didactice 
este prezentată catedrei ”Prelucrarea alimentelor” 
semestrial și anual prin dări de seamă (Anexa 5.-131 ), iar 
catedra prezintă dările de seamă șefului de secție (Anexa 5.- 
132).

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru elevi
6.1. Personalul administrativ și auxiliar

Indicatori de 
performanță 
6.1.1.
Planificarea 
Și 
coordonarea 
activității 
personalului 
administrativ 
și auxiliar

Analiza activităților realizate

Personalul administrativ și auxiliar în Colegiul
Agroindustrial „Gheorghe Răducan” este: 

Tabelul nr. 10 Personalul instituției
Total Personal 

administrativ
Personal 
didactic

Personal 
didactic 
auxiliar

Personal 
nedidactic

total Inclusiv 
cu grad 
manager 

ial
65 5 0 24 8 28

Concluzii

Acoperirea cu 
personal didactic 
auxiliar este 
conformă statelor 
de funcții

Personalul administrativ: (director, director adjunct, 3 
șefi de secții) - 5 persoane cu vârstă cuprinsă între 30 și 65 
ani, cu studii superioare, titulari, data angajării în instituție 
incepând cu anul 1979 până în anul 2013.

Personal didactic auxiliar: (metodist, bibliotecar, 7 
laboranți) - 9 persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 60 ani, 
studii superioare - 2 persoane, medii - 8 persoane, titulari, 
angajați în instituție din 1980-2019;

Personal nedidactic : (contabil șef, contabil,, inginer, 
secretar, felcer, conducător auto, magaziner,, arhivar, 

paznici, ușieri, măturători, îngrijitori încăperi de producție 
și serviciu, tâmplari, lăcătuș instalator tehnică sanitară, 

electromontor la repararea și întreținerea utilajelor 
electrice).

6.2. Resurse materiale și de învățare
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

6.2.1.
Existența și 
utilizarea

Realizarea programelor de formare profesională se 
desfașoară în spații proprii în conformitate cu Legea 
securității și sănătății în muncă (nr. 186-XVI - din

Spațiile utilizate 
corespund 
cerințelor
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8 http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=334820

spațiilor 
educaționale

10.07.2008), Hotărârea Guvemului Republicii Moldova nr. 
353 din 05.05.20108.

Spațiile sunt distribuite proporțional pe categorii ( săli de 
curs, laboratoare, ateliere didactice, sală de calcul).

Procesul instructiv se desfașoară în:
17 săli de studii cu suprafața de 1872 m2, pentru discipline 

de specialitate și de cultură generală,
6 laboratoare cu suprafața de 207 m2,
2 ateliere didactice-189 m2,
o sală sportivă cu suprafața de 200m2 , suficiente și 

corespunzătoare cerințelor de realizare a programelor de 
formare profesională.

Spațiile educaționale corespund cerințelor de securitate, 
sănătate și de apărare împotriva incendiilor._(î4nexa 1. -07 )

Programelor de 
studii.

6.2.2. 
Dotarea și 
accesibilitate 
a spațiilor 
educaționale

Sălile de curs sunt dotate cu mijloace tehnice de instruire 
(multimedia, utilaj specializat), laboratoarele sunt dotate cu 
echipament ethnic modern, mijloace tehnice
corespunzătoare disciplinelor din planul de studii. Instituția 
dispune de ateliere didactice pentru realizarea stagiilor de 
practică.

Accesul în spațiile educaționale este asigurat pentru 
elevii programului de formare profesională conform 
Orarului stabilit pentru ore teoretice, practice și lucrul 
individual. în perioada de referință au fost realizate lucrări 
de renovare a tuturor incintelor, au fost renovate mai multe 
standuri, au fost procurate reactive, ustensile și diferite 
aparate electrice necesare pentru desfașurarea procesului 
instructiv.

Mijloacele de instruire, echipamentele laboratoarelor 
sunt adecvate obiectivelor didactice și asigură formarea 
competențelor la disciplinele respective. Conform 
chestionării, 90% din elevi consideră că au acces liber la 
spațiile educaționale (Anexa 9. - 156 Chestionar Gradul de 
satisfaclie a elevilor cu privire la calitatea serviciilor educaționale).

Sălile corespund cerințelor tehnico-sanitare, dispun de 
mobilier adecvat procesului de studiu. Instituția de 
învățământ profesional tehnic are o dotare a spațiilor 
educaționale care asigură la nivel satisfacător realizarea 
finalităților de studiu/rezultatelor învățării ale programelor 
de formare profesională, dar sunt laboratoare în care baza 
tehnico-materială nu corespunde cerințelor curriculare. 
Anual sunt planificate mai multe măsuri de îmbunătățire a 
bazei tehnico-materiale prin cercetarea stării fizice a

Spațiile 
educaționale sunt 
dotate și accesibile 
pentru elevi în 
funcție de orar și 
programul de 
funcționare a 
acestora, în 
intervalul 08.00- 
16.00.

http://lex.iustice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=334820


bunurilor materiale și înaintarea ofertei pentru procurarea 
mobilierului și echipamentului uzat.

6.2.3 
Dotarea, 
dezvoltarea și 
accesibilitate 
a fondului 
bibliotecii 
instituției

Biblioteca Colegiului activează în baza Regulamentului 
de organizare și funcționare a bibliotecii CAIG, aprobat de 
directorul înstituției în 2017 F4«exa 1.- 33 Regulamentul de 
organizare și funcționare a bibliotecii CAIG).
Biblioteca Colegiului Agroindustrial,, Gheorghe Răducan 

„din Grinăuți” cu suprafața totală de 220 m2, este 
amplasată în blocul de studii. Prin prisma misiunii sale, 

biblioteca reprezintă o colecție de documente și materiale 
purtătoare de informații, care asigură cerințile de informare 
si documentare ale elevilor si cadrelor didactice si care a > ■» 

devenit pentru utilizatorii săi centru de formare, instruire și 
centru cultural didactic. Ea deservește 408 de benefîciari.

Sala de lectură este completată cu literatură conform 
cerințelor de program. Completarea fondului de carte/ediții 
se face periodic.(^«ex« 6.-133 Lista manualelor TPOA), (Anexa 
6.- 134Lista manualelor TAP), (Anexa 6.-135 Lista manualelor 
MA), (Anexa 6.-136 Lista manualelor Mt).

în sala de lectură este organizat accesul liber la fondul de 
carte și piblicațiile periodice. De împrumut la domiciliu 
beneficiază membrii comunității școlare: elevii și cadrele 
didactice, auxiliari. Sala de împrumut/ lectură dispune de 50 
locuri și e dotată cu mobilier crespunzător. Biblioteca este 
dotată cu 6 calculatoare performante conectate la Intemet.

Fondul bibliotecii 
este suficient și 
accesibil tuturor, 
dar este învechit.
Artz de 
îmbunătățire: 
Completarea 
registrului 
electronic de 
evidență a fondului 
bibliotecii destinat 
programelor de 
formare 
profesională.

6.2.4 
Asigurarea și 
accesul 
elevilor la 
suportul 
curricular

Suportul curricular reprezintă manuale, îndrumare, 
ghiduri, îndrumări metodice. Fiecare cadru didactic 
elaborează materiale didactice (cursuri, culegeri de exerciții, 
teste, agende de practică) ca suport pentru disciplina 
predată. Elevii au acces la ele și faciliteaza studierea 
programelor de studii.

Cadrele didactice implicate în procesul de formare 
profesională se documentează din reviste specializate, site- 
uri de specialitate și anual adoptă suport material propus 
elevilor în procesul de formare profesională.

Conform chestinării elevilor 74% sunt mulțumiți de 
suportul didactic pus la dispozițialor și 26% sunt partial 
mulțumiți.

Elevii sunt 
asigurați cu suport 
curricular suficient, 
echipamente și 
material adecvate.
Arii de 
îmbunătățire: în 
scopul asigurării 
calității realizării 
competențelor 
profesionale este 
obligatoriu de 
elaborat îndrumări 
metodice la toate 
disciplinele de 
specialitate.

6.3. Resurse financiare
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii
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6.3.1.
Finanțarea 
procesului 
educațional

Instituția dispune de un buget anual de venituri și 
cheltuieli, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
regionale și Mediului și respectat în mod riguros. Mijloacele 
financiare ale instituției se formează din surse bugetare și 
venituri acumulate pe conturile instituției de la prestarea 
serviciilor.
în condițiile autonomiei financiare, instituția are venituri din 
următoarele surse:

■/ comanda de stat, finanțat sub aspectul clasificației 
funcționale a cheltuielilor bugetare pentru procesui de 
studii;

J indemnizații pentru copii orfani sau cei aflați sub tutelă, 
cheltuielile cărora totalmente sunt acoperite din bugetul 
asigurărilor sociale;

S mijloacele proprii sub aspectul surselor de venituri 
proprii provenite din servicii cu plată (plata chirie 
cămin, contract de studii, arenda spațiului ) și 
prelucrarea pământului arabil (102,7 ha) .

Resursele financiare colectate de la aceste surse de venit sunt 
alocate pentru necesitățile instituției (plata serviciilor 
comunale, procurarea utilajului, procurarea materialelor 
necesare la prelucrarea terenurilor arabile).

Concluzii:
Mijloacele 
financiare acoperă 
parțial necesitățile 
PFP

6.4. Asigurarea socială a elevilor
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

6.4.1.
Asigurarea 
elevilor cu 
cămin

Asigurarea elevilor cu cămin se realizează în baza 
Regulamentului de activitate a căminului pentru elevii 
Colegiului, aprobat la ședința Consilului Profesoral nr.01 
din 14.09.2016.

Instituția dispune de cămin cu 106 locuri. Odăile sunt 
amplasate câte două în bloc. Fiecare bloc este dotat cu grup 
sanitar. La fiecare etaj sunt amenajate bucătării dotate. Pe 
parcursul ultimilor 5 ani căminul a fost dotat cu mobilier 
nou, s-au procurat reșouri electrice, frigider, mașini de spălat 
automat, mașini de uscat haine, încălzitoare de apă, 
televizor, s-au efectuat reparații curente (schimbarea 
geamurilor, ușilor de la bloc, podelelor, plafoanelor, 
prizelor, întrerupătoarelor).

Comisia de repartizare a locurilor în cămin examinează 
cererile elevilor care solicită cazare și ia decizia 
coresponzătoare în baza căreia se emite ordinul cu privire 
la repartizarea locurilor în cămin (Anexa 6-137). Cazarea se 
achită conform taxei de cazare, calculată de contabilitatea 
CAIG, care este aprobată la ședința Consiliului de 
Administrație .Taxele sunt percepute semestrial.

Concluzii: Elevii 
CAIG sunt 
asigurați cu cămin 
în proporție de 
100%.
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La cazare este încheiat un Contract de închiriere între 
elev și Colegiu conform cererii (Anexa 6 -138).

Instituția dispune de punct medical, care este amplasat 
în cămin. Căminul și centrul medical corespund normelor 
igienico-sanitare și antiincendiare.
în prezent, 58 din elevii Colegiului sunt asigurați cu loc în 
cămin, respectiva cifră reprezintă 100% din numărul 
solicitanților pentru cazare. Ceilalți elevi sunt locuitori ale 
localităților din vecinătate și nu necesită cazare.

Bursele de studii sunt acordate în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare 
a burselor, aprobat la ședința Consiliului Profesoral nr.01 
din 14 septembrie 2016.

Instituția oferă burse de studii în proporție de 70% din 
efectivul de elevi (10% de gradul I, 20% de gradul II și 40% 
de gradul III), Indemnizații conform certificatelor eliberate 
de Asistența Socială raională și bursă socială în baza 
Certificatelor eliberate de Primărie.

6.4.2.
Serviciile 
medicale, de 
alimentare, 
culturale și 
sportive 
pentru elevi

Instituția dispune de punct medical, care este amplasat în 
incinta căminului. Misiunea cabinetului este acordarea 
asistenței medicale elevilor pe toată perioada în care aceștea 
se află în unitatea de învățământ. Cabinetul funcționează cu 
program de lucru zilnic și corespunde normelor igienico- 
sanitare și antiincendiare.
Instituția dispune de cantină pentru elevi, care la moment nu 
funcționează.

Instituția asigură 
servicii medicale.

Standard de acreditare 7. Managementul informației
7.1. Sistemul in ormațional instituțional

Indicatori de 
performantă

Analiza activităților realizate Concluzii

7.1.1. 
Existența și 
funcționarea 
sistemului de 
comunicare 
intemă și 
extemă

Instituția Publică Colegiul Agroindustrial „Gheorghe 
Răducan” din Grinăuți este o instituție de învățământ 
profesional tehnic ce dispune de un sistem funcțional de 
comunicare intemă și extemă.

Comunicarea internă se referă la stabilirea modului de 
transmitere intemă a tuturor informațiilor în cadrul 
instituției, în scopul de a se asigura o comunicare efectivă a 
acestora și implicarea deplină a personalului pentru 
utilizarea întregului său potențial în vederea asigurării și 
îmbunătățirii calității proceselor și serviciilor oferite de 
instituție. Comunicările în ambele sensuri pot fi verbale sau 
scrise, planificate sau spontane în funcție de urgența sau 
importanța comunicării. Comunicarea cu partenerii 
educaționali și structurile ierarhic superioare se realizează

în instituție 
sistemul 
informațional de 
comunicare 
intemă și externă 
este funcțional și 
efîcient, oferă 
informații exacte.
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■
prin email-ul institutiei colegiugrinauti@gmail.com, dar si 
prin gestionarea paginei web a instituției 
www.colegiugrinauti.md
Comunicarea intemă asigură circulația informației pe 
verticală, între nivelurile ierarhice și pe orizontală, între 
subdiviziuni prin întmnirea cadrelor didactice, desfașurarea 
ședințelor CA, CP, comisiilor metodice. în cadrul 
ședințelor se încheie procese verbale, în registre speciale de 
comisii. Rezumatul acestor ședințe se afișează și se 
comunică. Comunicarea nonverbală se face prin afișaj la 
avizieml colegiului, precum și prin redirecționarea 
mesajelor importante pentm cadrele didactice pe adresa de 
e-mail, prin SMS, fax, telefon fix și mobil.

Cu elevii se comunică, în principal, la orele de 
dirigenție, prin Consiliul elevilor prin care li se aduc la 
cunoștință ultimele noutăți.

Comunicarea externă se realizează dinspre instituție 
(emițător) înspre receptor (MECC,MADRM ANACEC ș.a.) 
sau invers. Informația este emisă sub formă scrisă, semnată, 
inregistrată după care se transmite către receptor. 
Informațiile de ordin general se transmit în exterior prin 
intermediul secretariatului, în formă scrisă sau electronică 
de pe adresa de email a instituției și este înregistrată în 
Registrul corespondenței de ieșire la secretariat. Toate 
documentele cu caracter public sunt disponibile pe Site-ul 
CAIG,: www.colegiugrinauti.md.

7.1.2 
Existența și 
funcționarea 
sistemului de 
gestionare a 
informației

Sistemul de gestionare a informației funcționează în 
următoarele etape:

Colectarea informațiilor, referitor la procesul instructiv- 
educativ, se efectuează în mod ierarhic pe verticală de jos 
în sus:

C Cadrele didactice prezintă informații la Catedră pe 
suport de hârtie / format electronic;
Catedra, Șefii de secții prezintă informații 
directorului adjunct sub formă de dări de seamă, 
rapoarte (suport de hârtie / format electronic).

C Directorul adjunct elaborează rapoarte și note 
informative în baza informațiilor colectate. 
Comunicarea informațiilor - Pentru a fi folosită în 
mod adecvat, informația este diseminată actorilor 
procesului instructiv- educativ în mod ierarhic de sus 
în jos:

C verbal - prin ședințe, seminare,
C prin poșta electronică,
C prin avizare la panourile informaționale.

Stocarea - Informația este sistematizată în mape, 
conform Nomenclatorului-tip al dosarelor (Anexa 7.- 139

Sistemului de
gestionare a
informației permite 
transmiterea 
corectă a
informațiilor 
esențiale și a 
datelor către părțile 
interesate.

” ■
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Nomenclatorul-tip al dosarelor) si înregistrată în registrele 
Colegiului:

• Registrul de evidență a Ordinelor privind activitatea 
de bază (Anexa 7.- 143 Registrul de evidenșă a ordinelor 

privind activitatea de bază);

• Registru de evidență a corespondenței de intrare 
(Anexa 7.- 144 Registru de evidență a corespondenței de 

intrare );
• Registru de înregistrare a documentelor de ieșire 

(Anexa 7- 145 Registru de înregistrare a documentelor de 

ieșire);
• Registrul proceselor-verbale ale ședințelor

Consiliului de Administrație (Anexa 7.- 140 Registrul 
proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de
Administrație);

• Registrul proceselor-verbale ale ședințelor
Consiliilor Profesorale (Anexa 7.-141 Registrulproceselor- 

verbale ale ședințelor Consiliilor Profesorale);

• Registru de înregistrare a contractelor de studii 
ECVET (Anexa 7.- 146 Registru de înregistrare a 

contractelor de studii ECVET);

• Registru de evidență a Ordinelor cu privire la 
personalul scriptic ale profesorilor și personalul auxiliar 
(Anexa 7.-150. Registru de evidenșă a ordinelor cu privire la 
personalul scriptic aleprofesorilor șipersonalului auxiliar);

• Registru de evidență a Ordinelor cu privire la 
personalul scriptiv al elevilor (Anexa 7.-147 Registru de 

evidență a ordinelor cu privire la personalul scriptiv al 
elevilor);

• Registru de evidență și eliberare a actelor de studii
(Anexa 7.-142 Registru de evidență și eliberare acte de studii);

• Registru de evidență a Ordinelor cu privire la cazarea 
și eliberarea elevilor din cămin, practica elevilor (Anexa 7 

-149 Registru de evidență a ordinelor cu privire la cazarea și 

eliberarea elevilor din cămin, practica elevilor).

Standard de acreditare 8. Informații de interes public
8.1 Transparența informațiilor de interes public

Indicatori de 
performantă

Analiza activităților realizate Concluzii

8.1.1 
Pagina web a 
instituției

Pagina web activează conform Legii
Audiovizualului nr.603 - XIII din 03.10.95 (Monitorul 
Oficial al R. Moldova nr.70 din 14.12.95)9. Regulamentul 
paginii web respectă Legea privind protecția datelor cu 
caracter personal nr. 133 din 08.07.201110.

Pagina web 
fumizează 
informații publice 
exacte cu privire la

9 httD.//lex.justice.md/indexphD?action=view&view=doc&lang=l &id=311698
10 http://lex.iustice.md/ind/34O495/
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Adresa paginii web: 
www. colegiugrinauti.md.

Pe pagina web oficială este postată informația: 
o Despre Colegiu
o Specialitățile Colegiului
o Personal managerial și didactic
o Parteneriat social
o Contacte
o Admiterea
o Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante 
o Managementul calității
o Activitatea sportive
o Stagiile de practică și instruirea practică
o Curriculum
o Revistele colegiului
o Declarații
o Activități extracurriculare

activitățile 
instituției.
Arii de 
îmbunătățire:
Plasarea regulată a 
informațiilor de 
interes public

8.1.2 
Transparența 
informației 
cu privire la 
activitatea 
instituției

Informațiile de interes public sunt plasate și permanent 
actualizate pe Portalul Unic al Colegiilor Agricole din 
Republica Moldova, prin intermediul rețelelor de socializare 
(pagina WEB a instituției, Facebook, e-mail).

Adrese : 
www. colegiugri nauti. md.; 

https://www.facebook.com/nrofile.DhD?id=100011401504954&r

Informația 
destinată tuturor 
părților interesate 
este transparentă și 
clară.

ef=bookmarks

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

9.1 Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de
formare pro 'esională

Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

9.1.1 
Monitorizarea 
și revizuirea 
ofertei 
educaționale și 
a programelor 
de formare 
profesională

Monitorizarea și revizuirea ofertei educaționale și a 
programelor de formare profesională pe care le oferă 
instituția se realizează în baza Regulamentului privind 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de 

formare profesională, aprobat la ședința Consiliului 
Profesoral nr. 04 din 29.11.2019 (Anexa 1.- 22 Regulamentul 
privind monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de 
formare profesională).

Monitorizarea și evaluearea periodică oferă informații 
referitor la atingerea obiectivelor și răspund nevoilor 
elevilor și ale societății. Orice măsură planificată sau

Monitorizarea și 
revizuirea ofertei 
educaționale se
desfașoară în baza 
actelor legale.
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implementată ca rezultat al evaluării este comunicată tuturor 
celor interesați.

Rezultatele proceselor de monitorizare și revizuire 
periodică a programelor de studii, a curriculumului 
contribuie la îmbunătățirea calității actului de predare- 
învățare și realizarea standardelor de calitate.

9.1.2. 
Monitorizare 
a proceselor 
de predare- 
învățare- 
evaluare și a 
stagiilor de 
practică

Monitorizarea proceselor de predare-învățare-evaluare și 
a stagiilor de practică este definită prin proceduri inteme și 
se realizează în baza Planului Managerial, elaborat anual 
(Anexa 1. -09 Planul managerial 2021-2022, aprobat la ședința 
Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 03 din 24 
septembrie 2021 și Planului Strategic, (Anexa 1- îOPIan de 

Dezvoltare Strategică 2022-2025), aprobat la ședința Consiliul 
Profesoral.

Monitorizarea se realizează de către director, director 
adjunct, șefi secții, șef catedră. S-a urmărit și s-a realizat 
dezvoltarea comunicării cu toți factorii interesați în scopul 
planificării, dezvoltării și implementării strategiilor de 
asigurare a calității. S-a realizat observarea directă a 
lecțiilor, desfașurarea lecțiilor publice, interasistențe la ore. 
Reieșind din cele enumerate mai sus, fiecare profesor 
prezintă darea de seamă semestrial/ anual șefului de 
catedră.

Șeful de catedră prezintă darea de seamă semestrial și 
anual privind activitatea catedrei directorului adjunct.

Elevii, în perioada stagiilor de practică, sunt 
monitorizați zilnic de reprezentanții agenților economici și 
de către conducătorul desfașurării stagiului de practică din 
cadrul instituției.

Stagiile de practică sunt monitorizate de către Șeful 
secției Instruire practică, care semestrial/ anual elaborează 
darea de seamă ce include date privind realizarea orelor de 
practică, nivelul competențelor și abilităților obținute de 
elevi la toate tipurile de stagii de practică realizate.

Șefii de secție, metodistul prezintă dări de seamă 
directorului adjunct, care elaborează și prezintă corpului 
didactic semestrial și annual raportul, unde este reflectată 
toată activitatea instituției și performanțele obținute.

Monitorizarea proceselor de predare-învățare- evaluare 
și a stagiilor de practică este realizată prin 
aplicarea PO -17 Monitorizareaproceselor de predare- 

învățare (Anexa 1. - 80).

Concluzii: Există 
mecanizme inteme 
de asigurare a 
calității (PO, fîșe 
de observare)

9.1.3
Responsabilit 
atea publică a 

instituției

Principiile de responsabilitate publică a Colegiului sunt: 
• respectarea legislației în vigoare, a politicilor
naționale în domeniul învățămăntului profesional tehnic ;

Concluzii: 
înstituțiia este 
responsabilă de 
asigurarea 
respectării
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(auditare 
intemă)

• aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la 
asigurarea și evaluarea calității în învățământul profesional 
tehnic;
• asigurarea eficienței utilizării resurselor și a calității 
actului managerial;
• asigurarea transparenței proceselor decizionale și a 
activităților desfașurate, conform legislației în vigoare;
• respectarea libertății a personalului didactic, precum 
și a drepturilor și libertăților elevilor.

obligațiilor ce 
derivă din 
principiul de 
responsabilitate 
publică.

9.1.4 
Evaluarea 
instituțională 
de către 
elevi, 
absolvenți, 
angajatori și 
alți 
beneficiari

La finele studiilor, absolvenții instituției sunt invitați să 
participe la Sondajul privind evaluarea programului de 
studii. Rezultatele sondajului sunt analizate la nivel de 
instituție, per specialități.

în perioada 28-29.06.2022 de către CEIAC a fost 
aplicat chestionarul „Evaluarea gradului de satisfacție a 
elevilor cu privire la calitatea serviciilor educaționale la 
programele de formare profesională: 
Tehnologia alimentației publice, 
Tehnologia produselor de origine animaă, 
Mecanica agricolă 
Mecatronică, mașini și utilaje agricole.
(Anexa 9.- 150 Interpretare chestionarul „Evaluarea gradului de 
satisfacție a elevilor cu privire la calitatea serviciiior educaționale la 
programele de formare profesională: Tehnologia alimentației 
publice, Tehnologia produselor de origine animală ,Mecanica 
agricolă, Mecatronica, mașini și utilaje agricole.)

Chestionarea elevilor absolvenți a fost organizată și 
desfașurată în conformitate cu PO-00-03 „Aplicarea 
chestionarelor”, data întrării în vigoare 09. 01. 2019 (Anexa 
1.-65).

Rezultatele chestionării elevilor ne arată că 75% din 
elevii chestionați sunt mulțumiți de instruirea pe care o 
primesc în Colegiu, 25% din elevi sunt parțial mulțumiți.

Concluzii:
Majoritatea elevilor 
sunt mulțumiți de 
instruirea pe care o 
primesc.

9.2 Angajarea în câmpul muncii
Indicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

9.2.1 
Mecanisme 
instituționale 
de evidență a 
angajării 
absolvenților 
în câmpul 
muncii

Din anul 2016 este implementat Sistemul de urmărire a 
traseului profesional, s-a elaborat baza de date ale 
absolvenților la nivel de instituție (Anexa 9.-151 Traseul 
absolvenților)

Procesul de evidență a angajării în câmpul muncii este 
monitorizat de către șeful secției. Evidența se duce prin 
poșta electronică a fiecărui absolvent sau discușiilor 
telefonice a diriginților cu elevii. Această evidență se 
realizează prin efectuarea, la începutul fiecărui an școlar, a 
unor sondaje realizatede de către diriginții de grupe prin 
acumularea datelor, precum și prin efectuarea sondajului de 
șef secție instruire practică.

Datele cu privire la 
absolvenți sunt 
disponibile
Arii de 
îmbunătățire: 
Menținerea 
contactelor cu 
foștii absolvenți 
pentru obținerea 
informațiilor 
referitor la 
angajare.
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Procedura de evidență a angajării și evoluției 
profesionale a absolvenților specialității în câmpul muncii 
la moment întâmpină greutăți din motivul fluctuației 
absolvenților programului de formare profesională: 
schimbarea domiciliului, telefoanelor de contact, plecarea 
peste hotarele țării, dar și din lipsa responsabilității 
absolvenților, angajatorilor care nu acordă importanță 
acestui subiect. în mare parte absolvenții nu sunt receptivi 
la compietarea chestionarelor.

9.2.2 
Orientarea 
profesională 
§i 
competitivitat 
ea 
absolvenților 
pe piața 
muncii

Orientarea profesională este o activitate bazată pe un 
sistem de principii, metode și procedee de îndrumare a 
absolventului către o profesie în conformitate cu 
aptitudinile, înclinațiile și interesele sale și, pe de altă parte, 
în funcție de perspectivele pieței forței de muncă și 
dinamica sferei ocupaționale.

Analiza competitivității tinerilor pe piața muncii 
demonstrează că lipsa experienței de muncă, locurile de 
muncă neatractive , oferta limitată de locuri de muncă 
disponibile și salariile mici constituie principalele 
obstacole în obținerea de către tineri a unui loc de muncă. 
De asemenea, o problemă colosală este și aceea că tinerii, 
chiar dacă nu își pot găsi un loc de lucru nici nu au dorința 
de a-și lansa o afacere, chiar cei care au deja în buzunar o 
diplomă.

Locurile de muncă neatractive și salariile mici, duc la 
părăsirea acestora și contribuie la intensificarea procesului 
de migrație. Cei mai mulți tineri consideră că unica soluție 
este plecarea la muncă peste hotare. Astfel, persoanele 
tinere și instruite pleacă în căutarea unui loc de muncă, 
chiar și necalificat, în afara țării. 
rata de absorbție a absolvenților pe piața muncii rămîne 
scăzută. piața muncii s-a concentrat pe absorbția 
specialiștilor cu studii superioare.
Conform chestionării 60% din elevi sunt mulțumiți de 
mecanismele de orientare în carieră, 36% partial mulțumiți 
și 4% deloc mulțumiți.

2%3% „ 3% 10% 
7%

37% 38%

• angajați pe specialitate » continuă studiile
• neangajați <■ peste hotare
■ afacere proprie « serviciul militar
■ concediu îngrijire copil

Rata de absorbție a 
absolvenților pe 
piața muncii 
rămâne scăzută, 
piața muncii s-a 
concentrat pe 
absorbția 
specialiștilor cu 
studii superioare. 
Arii de 
îmbunătățire: 
Lărgirea arealului 
de activități ce 
vizează orientarea 
în carieră, 
facilitzând 
integrarea cu 
succes a 
absolvenților în 
câmpul muncii.
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Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic
10.1 Asigurarea externă a calității

Tndicatori de 
performanță

Analiza activităților realizate Concluzii

10.1.1 
Executarea 
dispozițiilor și 
recomandărilor 
MEC și MADR

Executarea dispozițiilor și recomandărilor MEC și 
MADR șunt realizate prin aplicarea PO - 31 
Monitorizarea dispozițiilor și recomandărilor MECC și 
MADR (Anexa 1.-94).

Toate documentele de intrare sunt recepționate de 
secretariatul Colegiului. Secretarul le atribuie număr de 
intrare și le înregistrează în „Registrul corespondenței 
primite”, după care este repartizat în dependență de 
competență.

Toate actele de răspuns sunt expediate către data 
stabilită de actul emis de minister, primesc număr de ieșire 
și se înregistrează în „Registrul corespondenței ieșite”.

Prevederile dispozițiilor și recomandărilor Ministerului 
Educației și Cercetării și Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și organelor de conducere a 
instituției sunt urmărite, discutate și documentate la 
ședințele Consiliului Profesoral, Consiliului de 
Administrație și Consiliului metodico-științific.

De către instituție au fost puse în aplicare toate 

prevederile și recomandările propuse de Ministerul 
Educației și Cercetării și Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale, ANACEC.

Au fost puse în 
aplicare toate 
prevederile și 
recomandările 
ministerelor de 
resort.

10.1.2 
Realizarea 
observațiilor, 
recomandărilor 
și deciziilor 
formulate în 
baza evaluării 
exteme de 
către Agenția 
Națională de 
Asigurare a 
Calității în 
învățământul 
Profesional / 
alte Agenții de 
Asigurare a 
Calității

Programele de formare profesională: Tehnologia 
alimentației publice, Tehnologia produselor de origine 
animală și Mecanica agricolă au fost supuse evaluării de 
către Comisia de evaluare extemă al ANACEC (organism 
de evaluare național). Rezultatele au fost difuzate și sunt 
cunoscute.
în baza recomandărilor și ariilor de îmbunătățire comisiei 
de evaluare externă CEIAC a elaborat Planuri de acțiuni 
privind realizarea recomandărilor și ariilor de 
îmbunătățire pentm toate specialitățile acreditate (Anexa 
10.- 152 Plan de acțiuni TAP), (Anexa 10.-153 Plan de acțiuni 
TPOA),( Anexa 10.- 154 Plan de acțiuni MA), examinate ȘÎ 
aprobate la ședința Consiliului de Administrație, proces- 
verbal nr.09 din 18.02 2021 și se realizează un complex 
de măsuri de îmbunătățire pe marginea observațiilor și 
propunerilor structurilor exteme de evaluare și acreditare.
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