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Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității 

Criteriul 1.1, 1.2 Cadru normativ, strategii și politici de asigurare a calității 
Obiective Activități/Acțiuni Termen de 

realizare 
Responsabil Indicatori de 

performnță 
Observații 

 Plasarea 
planurilor/rapoartelor 
structurilor interne de 

asigurare a calității pe 
pagina web a 

instituției 

 

Septembrie 2020 - 
iunie 2021 

 
Responsabil de pagina 

web a instituției 

  

Criteriul 1.3. Organizarea internă a instituției 

Perfectarea 
documentelor 

educaționale în 
cadrul instituției în 

conformitate cu 
cerințele actuale și 
legislația în vigoare 

Elaborarea și 
aprobarea Planului de 

activitate al școlii 
pentru a.s. 2020-2021; 

Constituirea 
Consiliului 

Administrativ; 
Proiectarea 

activităților CA și CP; 
Reactualizarea 

Regulamentului intern 
și aducerea la 

cunoștință 
colaboratorilor 

instituției; 
Elaborarea Planurilor 

de activitate a 
directorilor adjuncți și 
șefilor de secții, CM 

Elaborarea și 
aprobarea planului de 

 
 

septembrie 
 
 
 
 
 

septembrie 
 
 

septembrie 
 

septembrie 
 

septembrie 
 
 

iulie 
decembrie 

 

 
 
 

Echipa managerială 
 
 
 
 

Responsabil 
protecţia civilă 

 
Responsabil 

protecţia muncii 
 

Echipa managerială 
 

Coontabil șef 
 
 
 

Șef Resurse umane 

Planuri de activitate: 
- Planul anual de 

activitate a 
instituţiei; 

- Regulamentul intern 
al şcolii; 

- Plan de activitate a 
Consiliului 
Profesoral; 

- Plan de activitate a 
Consiliului 

Administrativ; 
 

- Planuri manageriale 
ale directorilor 

adjuncți, șefi secție, 
șefi CM; 

 
 
 

 



activitate în domeniul 
protecţiei civile; 

Elaborarea, aprobarea 
Raportului de 

activitate a instituției 
pentru anul de 

învățământ 2020-
2021; 

Perfectarea dosarelor 
personale ale 
personalui. 

septembrie 
 
 

decembrie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Planul de activitate în 
domeniul protecţiei 

civile; 
 

- Raportul de de 
activitate a 

instituției pentru 
anul de învățământ 

2020-2021; 
- Dosare personale 

 
Criteriul 1.4. Managementul intern al calității 

Asigurarea 
managementului 

calității 

Elaborarea/Revizuirea 
procedurilor de 

asigurare a calității 

Anul de studii 
2020-2021 

Șef secție CEIAC 
Membrii CEIAC 

Proceduri 
elaborate/revizuite 

 

Revizuirea 
componenței comisiei 

CEIAC 

Septembrie-Octombrie 
2020 

Consiliul profesoral Comisia CEIAC 
revizuită în Consiliul 

profesoral 

 

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

Criteriul 2.1. Realizarea programelor de formare profesională 
Implicarea agenților 

eonomici ce ar 
contribui la 
actualizarea 

permanentă a 
curriculei, în 

formarea 
profesională a 

elevilor cu angajarea 
ulterioară a 

absolvenților în 
câmpul muncii, astfel 

Încheierea acordurilor 
de colaborare cu 

agenții economici  în 
scopul angajării 

elevilor la practica în 
producție; 

 

Decembrie-mai Director adj. IP 
Șef secție practică 

CEIAC 

Acorduri de 
colaborare 

Nr. de  curriculum-
ului revizuite; 

Gradul de adaptare  a 
curriculum-ului la 

cerinţeloe pieţei forţei 
de muncă; 

Numărul de absolvenţi 
angajaţi după 

absolvire. 

 



încât rata angajării 
să atingă 60% 

Realizarea studiului 
privind aşteptările 

angajatorilor. 

Mai Director adj. IP 
Comisia CEIAC 

Numărul de angajatori 
interveivaţi; 

Gradul de acoperire a 
aşteptărilor 

angajatorului de către 
absolvenţi; 

 

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

Criteriul 3.1. Procesul de predare-învățare 
Dezvoltarea continuă 

a competitivităţii 
cadrelor didactice ale 

instituției 

Chestionarea elevilor 
privind formele de 

organizare a activității 
didactice. 

Noiembrie 2020 
Februarie 2021 

Șef CEIAC 
Membrii CEIAC 

Chestionare. 
Ponderea utilizarii 

metodelor activ 
paricipative 

și TIC în cadrul orelor. 

 

Organizarea activității 
comisiilor metodice şi 

catedrei diriginților 
 

Septembrie 
 
 

Metodist 
Șefi comisie metodică 

Comisii metodice 
formate 

Plan de activitate al 
CM 

Graficul ședințelor 
instructiv-metodice 
Nr de participanți la 
activități metodice 

 

Identificarea nevoilor 
de dezvoltare 

profesională ale 
cadrelor didactice 

Septembrie 
 
 
 
 

CEIAC 
 

Chestionare 
 
 
 
 

 



Planificarea formărilor 
continue a cadrelor 

didactice 
Organizarea procesul 

de diseminare a 
bunelor practici prin 
diverse modalități: 
seminare, ședințe 

instructive-metodice 

Semestrial Metodist 

 

 
Plan anual de formare 

profesională 
Nr. seminare ateliere 

promovate 
Planificarea  și 

promovarea ședințelor 
instructive-metodice 

Nr. de cadre didactice 
formate 

Nr. de lecții eficiente 

 

Dezvoltarea 
capacităţii cadrelor 
didactice și elevilor 
de a utiliza TIC în 

procesul de instruire; 

Formarea cadrelor 
didactice în elaborarea 

și utilizarea 
tehnologiilor web 

Septembrie-mai 
 Metodist 

 
Nr profesori formați 

 
 

Elaborarea 
materialelor didactice 

digitale 

Septembrie-mai 
 Profesorii 

 
Materiale digitale 

 
 

 

Constituirea bibliotecii 
resurse educaționale 

deschise (RED) 
 

Octombrie 
 CM TIC 

 
Biblioteca RED 

 
 

 

Aplicarea TIC în 
procesul de 

administrare (registrul 
electronic): 

Elaborarea sistemului 
informatic; 

Gestiunea sistemului 
informatic; 

Octombrie-mai 
 

Responsabilul de baza 
de date 

Contract de 
administrare a bazei 

de date; 
Registrul electronic; 

 

 



Administrarea web și 
rețele de socializare 

  Pagina web sp5.md  

Racordarea nivelului 
de performanţă a 

elevilor la 
competențele 

specifice curriculare; 

Repartizarea sarjei 
didactice și întocmirea 

tarificării cadrelor 
didactice; 

Întocmirea și 
aprobarea Orarului 

lecțiilor; 
Aprobarea proiectelor 

de lungă durată; 

august 
 

semestrial 
septembrie 

 
 

Director 
Director adj IP 
Director adj. IE 

Șefi comisii metodice 
 

Tarificarea cadrelor 
didactice 

Orarul lecțiilor 
Graficul consultațiilor 
Borderouri lunare de 

evidență a orelor 
Portofoliul comisiilor 

metodice 
Proiecte de lungă 

durată 

 

Parcurgerea 
sistematică a 

programelor şcolare, 
analiza stadiului 

parcurgerii 
programelor şcolare în 

comisii şi catedre 

semestrial Șefi comisii metodice 
 

Raport al comisiilor 
metodice 

 

Monitorizarea 
modului de 

implementare a 
curriculei la fiecare 

meserie; 
Snaliza stadiului 

parcurgerii 
programelor şcolare în 

comisii metodice; 
Aprobarea 

disciplinelor opționale 

Septembrie 
Decembrie 

 
Septembrie 

 
 

Martie 
 

Februarie 
Mai 

Director adj. IP 
Șef secție 
Șefi CM 

Director adj. IE 
 
 

Șef secție IP 
CEIAC 

Metodist 
 

CEIAC 

Proiectarea de lungă 
durată / catalog în 
corespundere cu 

curricula 
Raport CM 

Cererile elevilor 
Curricula disciplinelor 

opționale 
 

Nr de angajați 
chestionați 

Curricula modificată 
 
 

 



Realizarea studiului 
privind aşteptările 

angajatorilor. 
Implicarea agenţilor 

economici în 
revizuirea  şi 

elaborarea curricula 
Consultarea 

elevilor/părinților cu 
referire organizarea 
procesului didactic. 

Plan de îmbunătățire a 
procesului didactic 

Colaborarea cu ICS 
“DRA Draexlmaier 

automotive ” în 
instruirea muncitorilor 
calificaţi prin formare 

duală; 
Extinderea formării 

duale și cu alte 
companii; 

Septembrie-iunie Echipa managerială Acord de cooperare; 
Contracte de ucenicie; 

 

Creșterea capacității 
instituției în 
planificarea, 

organizarea și 
desfășurarea unui 
proces educațional 

incluziv 
 

Adaptarea metodele 
de predare-învățare 

conform 
particularităților 
individuale ale 

elevilor cu CES, de 
pus accent pe lucru 
diferențiat în cadrul 

lecțiilor. 

Anul de studii 
2020-2021 

Profesori 
Maiştri instructori 

  

Adaptarea 
activităților/sarcinilor 

Anul de studii 
2020-2021 

Profesori 
Maiştri instructori 

Proiectele de lecții cu 
sarcini diferentiate. 

 

http://www.fia.md/index.php?option=com_contact&view=contact&id=58%3Adraexlmaier-automotive&catid=38%3Aorganizations-ru&Itemid=50


în sprijinul elevilor cu 
CES. 

(Lucru diferențiat) 
 Formarea continuă a 

cadrelor didactice din 
perspectiva educației 

incluzive; 

Septembrie-mai 
 

   

Criteriul 3.2. Stagii de practică 
 

Racordarea nivelului 
de performanţă a 

elevilor la 
competențele 

specifice curriculare; 

Realizarea studiului 
privind aşteptările 

angajatorilor. 

Martie-Iunie 
 

Șef secție IP 
CEIAC 

 

Nr de angajatori 
chestionați 

 

 

Implicarea agenţilor 
economici în 
revizuirea  şi 

elaborarea curricula 

Februarie 
Mai 

Director adj. IP 
Șef secție 
Șefi CM 

 

Curricula modificată 
 

 

Colaborarea cu ICS 
“DRA Draexlmaier 

automotive ” în 
instruirea muncitorilor 
calificaţi prin formare 

duală; 
Extinderea formării 

duale și cu alte 
companii; 

Septembrie-iunie Echipa managerială Acord de cooperare; 

Contracte de ucenicie; 

 

Încheierea 
acordurilor 

(contractelor) de 
colaborare cu 

Agenții Economici 
pentru crearea/ 

asigurarea 

Anul de studii 
2020-2021 

Director adjunct 
instruire practică și 

producere; 
Maiștri instructori 

Baze de practică cu 
condiții necesare 

pentru realizarea pe 
deplin a cerințelelor 

curriculare; 

 

http://www.fia.md/index.php?option=com_contact&view=contact&id=58%3Adraexlmaier-automotive&catid=38%3Aorganizations-ru&Itemid=50


condițiilor necesare  
realizării 

curriculum-ului 
Stagiului de practică 

 

Criteriul 3.3. Activități extracurriculare 
Democratizarea 
instruirii prin 

implicarea elevilor în 
procesul decizional al 

instituției; 
 

Constituirea CE 
Consolidarea 

capacităților CE cu 
suportul CONSEPT: 
Implicarea elevilor în 

luarea deciziilor în 
managementul 

instituției; 
Implicarea elevilor în 

activitățile de 
promovare a imaginii 

instituției 
Implicarea elevilor în 

amenajarea și 
menținerea spațiilor 

din instituție și cămin 

Septembrie 
Octombrie-mai 

 

Director adj. IE 

Coordonator  
al CE 

Psiholog școlar 

 

Consiliul Elevilor 
consolidat 

Plan de activități ale 
CE 

Nr. de vizite în 
gimnazii 

Raport al urmaririi 
traseului profesional 

Spații amenajate 

 
 

Elaborarea 
programului 
activităților 

extracurriculare 
lunare. 

Lunar Director adjunct i/e 

Șef secție 

Program activitate 
plasat la panoul 

informativ 

 

Criteriul 3.4. Evaluarea rezultatelor învățării 
 Realizarea evaluarii 

inițială și de progres la 
toate disciplinele: 

- Evaluare iniţială cu 
caracter prognostic 

 
 

septembrie 
 

pe parcursul 
semestrelor 

Echipa managerială 
 

Șefi comisii metodice 
 
 

Șef secție practică 

Procese verbale cu 
rezultatele evaluării; 

Rapoarte ale 
comisiilor metodice; 

 
 

 



- Evaluare curentă pe 
tot parcursul anului 
şcolar cu caracter 

preponderent formativ 
- Evaluare sumativă la 

sfârşit de modul, de 
semestru 

Organizarea 
procesului de evaluare 
a stagiilor de practică; 

 
martie-iunie 

 
 
 

Procese verbale, 
grafice, rapoarte ale 
stagiilor de practică; 

Standart de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi/studenți 
Criteriul 4.1. Admiterea la studii 

 Respectarea 
Regulamentului intern 
privind admiterea la 

studii 

Permanent Director 
Director adjunct i/e 

 

Regulamentului 
privind admiterea la 

studii 

 

Criteriul 4.2. Progresul elevilor/studenților 
Sporirea anuală a 
performanţelor 

şcolare cu minimum 
3-5 % prin 

implicarea activă a 
elevilor în activităţi 

curriculare şi 
extracurriculare; 

Revizuirea procedurii 
privind prevenirea 
absenteismului și 

abandonului școlar. 

Anul de studii 
2020-2021 

CEIAC 
 

Procedura privind 
prevenirea 

absenteismului și 
abandonului școlar 

 

Implicarea elevilor în 
activităţi practice 

suplimentare; 
Organizarea 

consultaţii de pregătire 
suplimentară a 

elevilor; 
Moniztaritarea și 

evaluarea procesului 

Septembrie- 
mai 

 
 

septembrie- mai 

Director adj. IP 
Director adj. IE 

Șef secție IP 
 

Metodist 
CEIAC 

 

Graficul consultațiilor 
Număr de elevi 

antrenaţi în lecţii 
practice. 

Numărul de ore 
consultative. 

 
Lecții asistate. 

Fișe de analiză a 
lecțiilor 

 



de instruire în scopul 
îmbunătățirii calității; 

 

Standard de acreditare 5. Personalul didactic 
 

Asigurarea instituției 
cu personal didactic 

competitiv 

Angajarea 
personalului pe 
locurile vacante; 

August/ la necesitate Director, 
Inspector cadre 

Personal angajat; 
Contracte individuale 

de muncă; 
Fișe de post 

 

Standard de acreditare 6. Resursele de învățare și sprijin pentru elevi/studenți 
Criteriul 6.2. Resurse speciale și de învățare 

Dezvoltarea 
parteneriatelor 

educaționale 
naționale și 

internaționale 

Implicarea activă cu 
realizarea obiectivelor 

propuse de către 
proiectele: 

IVET KKA, 
CONSEPT IV, 
Atragerea altor 

proiecte în instituție. 

Septembrie-iunie Director 
Director adj. IP, 
Director adj. IE 

 

Nr de cadre didactice 
implicate în proiecte 

Obiectivele proiectelor 
relizate 

Durabilitatea 
proiectelor 

 

Valorificarea 
sistematică a 

posibilităţilor de 
suplimentare a 

resurselor financiare 
existente, oferind 

servicii noi cu 
implicarea activă a 

elevilor şi angajaţilor 
instituţiei 

Elaborarea Planului 
AGV în instituție 

Prestări servicii de 
instruire de scurtă 

durată prin 
intermediul AOFM şi 

individual la 
meseriile: 

electrogazosudor; 

Completarea bugetului 
din producere şi 

Sem I 
 

Septembrie-iunie 
 

Septembrie-iunie 
 

Director,âȘef sectie IP 

Director adj. IP 

Șef secție IP 

Contabil 

 

Plan AGV 

 

Mijloace financiare 
suplimentare 

Nr. de persoane 
instruite şi certificate; 

 

Acorduri de 
colaborarea cu 

proiecte de investiții; 

 



servicii: de reparare a 
automobilului, lucrări 

sudare de diferite 
tipuri ş.a. 

Atragerea proiectelor 
de investiții în școală 

Criteriul 6.3. Resurse financiare 

Dezvoltarea 
infrastructurii şcolii 

cu echipamente 
specifice profilului 

şcolii conform 
standardelor 
educaţionale 

Planificarea și 
procurarea mijloacelor 

financiare neesare 
pentru procurarea 

utilajului și 
echipamentelor, 
consumabile  în 

atelierele de instruire 
practică; 

Procurarea mijloacelor 
multimedia în sălile de 

clasă; 

Reparația sălii de 
sport; 

Amenajarea atelierului 
2 la meseria 

electrician-electronist 
auto. 

Ianuarie 

 

 

Noiembrie 

 

octombrie 

mai-iunie 

Director 

Șef secție IP 

Contabil 

Director adj. 
gospodărie 

 

Șef secție IP 

Director adj. 
gospodărie 

Ateliere dotate cu 
utilaje, echipamente, 

consumabile; 

Elevi satisfăcuţi de 
desfăşurarea lecţiilor 

practice. 

Mijloace multimedia 
utilizate la lecții si 

comunicare cu părinții 

Sala de sport 
corespunde 
standardelor 
educaționale 

Atelier amenajat 

 



Îmbunătățirea 
condițiilor de trai a 

elevilor în cămin 

Desfășurarea lucrărilor 
de renovare în odăi; 

Procurarea şi 
instalarea mobilierului 
şi a utilajului pentru 

utilarea odăilor, 
spațiilor de odihnă şi a 

bucătăriilor 

Ianuarie-august 

 

Iunie-august 

Director 

Director adj. 
gospodărie 

Intendent 

Cămin renovat 

Mobilier și utilaje 
instalate 

Elevi satisfăcuți de 
condițiile de trai 

 

Amenajarea 
terenului adiacent 
blocului de studii 

Confecționarea 
băncilor, decorului 

pentru teren; 

Desfășurarea lucrărilor 
de amenajare; 

Ianuarie-iunie Director adj. 
gospodărie 

 

Bănci, elemente de 
decor confecționate în 

atelierele școlii; 

Teren amenajat pentru 
odihna elevilor. 

 

Standard de acreditare 7. Managementul informației 
Criteriul 7.1. Sistemul informațional instituțional 

 Utilizarea 
tehnologiilor digitale 

în comunicarea cu 
părinții: registrul 

electronic 

 
sistematic 

Director adj. IE 
Specialist IT 

  

Dezvoltarea 
capacităţii cadrelor 
didactice și elevilor 
de a utiliza TIC în 

procesul de instruire; 

Formarea cadrelor 
didactice în elaborarea 

și utilizarea 
tehnologiilor web 

Elaborarea 
materialelor didactice 

digitale 

Septembrie-mai 
 

Septembrie-mai 
 
 

Octombrie 
Octombrie-mai 

Metodist 

profesori 

CM TIC 

profesorii 

Nr profesori formați 
Materiale digitale 
Biblioteca RED 

 
 
 
 

 



Constituirea bibliotecii 
resurse educaționale 

deschise (RED) 
Aplicarea TIC în 

procesul de 
administrare (registrul 

electronic): 
Elaborarea sistemului 

informatic; 
Gestiunea sistemului 

informatic; 
Administrarea web și 
rețele de socializare 

 Registrul electronic 
Pagina web sp5.md 

 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public 
Criteriul 8.1. Transparența informației de interes public 

 Plasarea pe pagina 
web a informației 

referitoare la posturile 
vacante, rezultatele 

concursurilor de 
alegere în funcție. 

sistematic Specialist IT   

Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare profesională 
Criteriul 9.1. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională 

 Chestionarea 
Agenților Economici 
în scopul actualizării 

permanente a 
programelor de 

formare profesională 

Martie – iunie 2021 
 

Șef secție IP 

CEIAC 

Nr de Agenți 
Economici chestionați 

 

 



Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calităţii în mod ciclic 
Criteriul 10.1. Asigurarea externă a calităţii a calităţii în mod ciclic 

Acreditarea 
programelor de 

studii 

Elaborarea și 
aprobarea Rapoartelor 

de autoevaluare a 
programelor de 

formare profesională: 
Electrogazosudor 

montator 
Strungar 

Electromontor la 
repararea și 

întreținerea utilajelor 
electrice 

Operator întroducere, 
prelucrare și validare  

date; 

Octombrie2020 – 
ianuarie 2021 

– Comisia C.E.I.A.C 

– CA 

– CP 

– Echipa managerială 

 

Rapoarte elaborate și 
prezentate la 
ANACEC 

 

 

Acreditarea 
instituției 

Elaborarea și 
aprobarea Rapoartului 

de autoevaluare a 
instituției 

Iunie 2021 – Comisia C.E.I.A.C 

– CA 

– CP 

– Echipa managerială 

 

Raport elaborat și 
prezentat la ANACEC 

 

      

 


