
Lista procedurilor incluse în  Manualul Calității  

al Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău 

P.G.01. PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND AUDITUL INTERN A SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
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P.O.03. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA, APLICAREA ȘI 
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MATEEVICI” DIN CHIȘINĂU ÎN CAZURILE DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE,TRAFIC AL 

COPILULUI. 
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P.O.10. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
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P.O.11. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND COMPLETAREA ȘI UTILIZAREA 
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P.O.14   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI COMPLETAREA 
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P.O.15.  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA SUPORTULUI 
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P.O.16. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ASISTENȚA CADRELOR 

DIDACTICE LA LECȚII 

 

P.O.17.  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACȚIE 

A PERSONALULUI ȘI BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 
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                                                               I.GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

         Procedura descrie cerințele și responsabilitățile privind stabilirea și menținerea unui sistem 

planificat de audituri interne și stabilește modul de inițiere, pregătire, efectuare, responsabilitățile pentru 

activitatea de audit intern a sistemului de management al calității. Procedura prezintă totodată și modul de 

stabilire și urmărire a implementării eficiente a acțiunilor corective rezultate pentru a verifica dacă 

activitățile legate de calitate și rezultatele aferente sunt conforme cu măsurile planificate și determină 

eficacitatea sistemului de management al calității. 

Auditul intern a sistemului de management al calității are scopul: de a verifica daca activitatea 

instituției este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor 

legale; 

 1.2.  Domeniu de aplicare 

         Prezenta procedura se aplică activitatea de audit intern care se desfășoară în toate compartimentele 

în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău  și vizează sistemul de management al calității, 

procesele, produsele, serviciile, documentele și înregistrările privind sistemul de management al calităț 

1.3. Documente de referință 

PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza 

Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 din 

10.06.2015 . 

GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017. 

METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

1.4.Definiții și abrevieri 

 

Audit = proces sistematic, independent și documentat pentru obținerea de dovezi de audit și de evaluare a 

lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile și standartele 

managementului calității; 

Auditul intern = activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul 

furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a 

acesteia. 

Program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp și 

orientate spre un scop anume. 
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Dovezi de audit = înregistrări, enunțarea faptelor sau alte informații care sunt relevante în raport cu 

criteriile de audit și verificabile. 

Constatări ale auditului = rezultatele evaluării, dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de 

audit  Concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, după considerarea 

obiectivelor de audit și a tuturor constatărilor de audit.  

 Auditat = organizație care este auditată. 

 Auditor = persoana care are competența de a efectua un audit; 

Sistemul de management al calității= sistem de management prin care se orientează și se controlează o 

organizație în ceea ce privește calitatea;  un ansamblu de acțiuni și măsuri planificate referitoare la calitate 

, care garantează că produsul realizat îndeplinește condițiile de calitate prescrise de o documentație 

elaborată în conformitate cu standardele naționale sau internaționale . 

                                                   Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1 PG Procedură generală 

2 PO Procedură operațională 

3 CEIAC Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 

4 CA Consiliul Administrativ 

5. CP Consiliul Profesoral 

6. SMC Sistemul de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 

2.1. Descrierea activităților privind auditul intern al sistemului de management al calității. 

    1.Auditurile interne privind calitatea sunt procese utilizate  pentru a determina măsura în care 

regulamentele  şi cerinţele sistemului de management al calităţii sunt îndeplinite. 

 

      2.Prin audit se verifică conformitatea managementului activităţilor asociate proceselor desfăşurate  în 

scopul obţinerii de dovezi de audit precum şi a evaluării lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în 

care sunt îndeplinite  standartele ,criteriile și indicatorii de performanță. 

 

    3. Auditurile interne privind calitatea se desfăşoarăpe baza Programului anual de audit intern privind 

calitatea după proceduri operaționale documentate. 

 

    4. Auditurile interne privind calitatea ce se desfăşoară în colegiu se bazează pe principiile de auditare 

.Acestea fac din audit un instrument eficace pentru susţinerea politicilor managementului capabil să 

genereze încredere cu privire la controalele efectuate de management. 

 

     5.Principiile auditului intern privind sistemul de management al calității: 

 Principii referitoare la auditori:  

a) Comportamentul etic. 

Încrederea, integritatea, confidenţialitatea şi discreţia sunt esenţiale pentru auditare.  

b) Prezentarea corectă. 
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       Constatările auditului, concluziile auditului  şi rapoartele de audit reflect cu sinceritate şi acurateţe 

activităţile de audit.  

       Sunt raportate obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului şi opiniile divergente 

nerezolvate dintre echipa de audit şi auditat.  

 

 

c) Responsabilitatea profesională.  

Auditorii au competenţa necesară şi acţionează cu profesionalism, în concordanţă cu importanţa sarcinii 

pe care o efectuează şi cu încrederea acordată de clientul auditului.  

 

 Principii referitoare la audit,care prin definiţie este independent  şi sistematic:  

d) Independenţa reprezintă baza pentru imparţialitatea auditului şi obiectivitatea concluziilor auditului. 

Ca urmare auditorii trebuie săfie independenţi de activitatea pe care o auditează şi să nu fie supuşi nici 

unor influenţe şi  conflicte de interese. Auditorii menţin o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului 

de audit, pentru a se asigura că în stabilirea constatărilor şi a concluziilor auditului se bazează numai pe 

dovezi valabile.  

e) Abordarea bazatăpe dovezi reprezintă o metoda raţională prin care într-un proces sistematic de audit 

se ajunge la concluzii credibile  şi reproductibile. Pentru a fi valabile dovezile cu care se operează în 

cadrul auditului trebuie să fie verificabile. Din moment ce un audit se desfăşoară pe o perioadă limitată de 

timp şi cu resurse limitate dovezile se bazează, atunci când este cazul, pe eşantioane disponibile. 

 

2.2.Programul anual de audit intern privind sistemul de management al calității  

 

      6.Programul anual de audit intern privind calitatea din colegiu este un proces care se caracterizează 

prin: obiective urmărite, amploare, responsabilităţi, resurse  şi proceduri asociate, manieră de 

implementare, înregistrări de care face uz şi mod de monitorizare şi analizare.  

 

     7.Autoritatea pentru conducerea programului anual de audit intern privind calitatea o are CEAC-

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău,  care propune programul, analizează realizarea lui şi 

recomandă, ori de câte ori este cazul, îmbunătăţirea acestuia.  

 

    8.Obiectivele programuluide audit se stabilesc pentru a orienta planificarea şi desfăşurarea auditurilor 

ţinând cont de următoarele considerente: priorităţile managementului, cerinţele legale sau reglementate, 

riscurile pentru colegiu, cerinţele diferiţilor beneficiari ai rezultatelor proceselor din colegiu, rezultatele 

activităţilor de auditare precedente, cerinţele altor părţi interesate, necesitatea de evaluare de către un 

organism de acreditare.  

 

     9.Amploarea programului de audit se corelează cu resursele disponibile pentru procesul de audit şi este 

în funcţie de: domeniile, obiectivele şi duratele auditurilor efectuate, frecvenţa acestora, numărul, 

importanţa, complexitatea şi locaţiile activităţilor ce urmează a  fi auditate, nevoia de acreditare / 

certificare, standarde, reglementări, cerinţe legale, concluziile auditurilor anterioare, orice modificări 

administrative, sociale, schimbări semnificative în colegiu sau în funcţionarea acesteia.  

 

     10. Resursele sunt asigurate de către directorul colegiului şi CEAC pentru auditurile interne: 

(1) Principalele resurse ale programului anual de audit intern privind sistemul de management al calității 

sunt de următoarele tipuri: resurse financiare, tehnici de audit şi procese de realizare şi menţinere a 

competenţei auditorilor.  

(2) Resursele financiare sunt destinate dezvoltării, implementării, conducerii şi îmbunătăţirii activităţilor 

de audit.  

(3) Tehnicile de audit se stabilesc de către CEAC în concordanţă cu tematica auditurilor din programul 

anual de audit intern şi se prelucrează de membrii CEIAC și  echipele de audit.  
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(4) Realizarea şi menţinerea competenţelor auditorilor se asigură prin activități /seminare/mese rotunde 

informare și formare a lor, în procesul de desfășurare a auditului intern. 

 

 

2.3.Desfășurarea programului de audit intern. 

    11. Orice activitate de audit se desfăşoară de regulă parcurgând următoarele etape: 

I. Iniţierea auditului . 

 Numirea  conducătorului echipei de audit;  

 Selectarea membrilor echipei de audit;  

 Definirea  scopului, obiectivelor, clarificarea eventualelor probleme, etc.) domeniului si 

a criteriilor auditului intern; 

 Analiza documentelor . Efectuarea  analizei  documentelor (proceduri,  instrucțiuni  de  

lucru,   reglementari  in vigoare)  care  stau  la  baza  pregătirii documentației auditului.;  

 Pregătirea activităţii de audit și a auditorilor, alocarea  responsabilităților între membrii 

echipei ;  

II. Desfăşurarea activităţii de audit. 

 Comunicare  pe  parcursul auditului  

 Colectarea  si  verificarea informațiilor  (interviu,  analiza documentelor si înregistrărilor 

etc.)  

 Constatările  generate  de  audit înregistrate în fișele de audit intern. 

III.  Elaborarea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit. 

Pregătirea concluziilor auditului (scoaterea in evidenta a punctelor tari, a oportunităților  de  

îmbunătățire  si  a neconformităților identificate. 

 

       IV. Încheierea auditului . Realizarea  ședinței  de  închidere (prezentarea  concluziilor  si  stabilirea de  

comun  acord  cu  auditatul  a acțiunilor corective). 

  

            V. Efectuare acțiuni de urmărire. Desfăşurarea activităţilor de urmărire vor rezultata din raportul de 

audit intern.  

 

    12. În  funcție  de  gravitatea  si  impactul neconformității asupra eficacității SMC se  poate organiza un 

audit de urmărire, care presupune verificarea la termenele stabilite  in  Raportul  de  Audit intern privind 

sistemul de management a calitățiii  a  eliminării  posibilității  de apariție a altor neconformități, sau/și   

fără întârziere  nejustificată  să întreprindă acțiuni  de eliminare  a  neconformităților identificate  . 

 

   13.Responsabilul  de  Proces  trebuie sa  se  asigure  ca  sunt  întreprinse,  fără întârziere  nejustificată  

acțiuni  de eliminare  a  neconformităților identificate  si  a  cauzelor  acestora,  si raportează  la  

termenele  stabilite  in Raportul  de  Audit intern privind sistemul de management a calitățiii, Șef CEIAC 

și /sau echipei de audit lichidarea neconformității prin furnizarea de dovezi obiective. 

 

   14. În anumite situaţii acţiunile de audit pot parcurge un număr mai redus de etape. 

  

    15.Implementarea programului anual de audit intern privind sistemul de management al calității se face 

de către CEIAC  şi constă din următoarele activităţi: programarea auditurilor, constituirea corpului de 

auditori interni , desfăşurarea acţiunilor de audit, consemnarea realizării programului prin înregistrări 

adecvate.  

 

    15. Programarea auditurilor se face de către CEIAC ţinând cont de priorităţile Sistemului de 

Management al Calității; 

 

    16. La constituirea corpului de auditori interni privind sistemul de management al calității  se ia în 

considerare competenţele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse din programul anual de audit 
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intern. Corpul de auditori interni privind calitatea din colegiu constituie un grup de persoane cu o instruire 

adecvată,  posedând competenţe de auditor, cadre didactice titulare, cu sau fără funcție de conducere. 

  

     17. Desfăşurarea acţiunilor de audit se realizează conform procedurii respective și se încheie cu un  

raport de audit privind sistemul de management al calității.  

 

   18. Raportul de audit va fi completat cu constatări și după caz, propuneri/recomandări de îmbunătățiere.  

 

  19. Rapoartele de audit se întocmesc de către corpul de auditori, se aprobă de Șef CEIAC, și se 

coordonează de directorul instiuției. 

 

   20. Monitorizarea programului anual de audit intern și Evaluarea programului anual de audit intern se 

face de către CEAC și directorul colegiului. 

 

   21.Evaluarea se face din perspectiva îndeplinirii obiectivelor programului anual de audit intern privind 

calitatea şi pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire  a auditorilor. Evaluarea se realizează în 

cadrul ședințelor CEIAC , după finisarea programului de audit intern. 

 

   22. Evaluarea se va referi, cel puţin, la următoarele aspecte:  

a) respectarea cerinţelor programului anual de audit intern;  

b) conformitatea desfăşurării proceselor auditate cu reglementările şi procedurile valabile în colegiu;  

c) consistenţa şi relevanţa înregistrărilor programului anual de audit intern;  

d) prestaţia membrilor corpului de audit;  

e) eficienţa acţiunilor de audit.  

 d) ori de câte ori este cazul, se propun acţiuni preventive şi corective cu referire la programul anual de 

audit intern de calitate care să conducă la îmbunătăţirea acestuia. 

 

 

                                                             III. RESPONSABILITĂȚI : 

 Directorul : 

 Aprobă anual Planificarea Auditurilor Interne a sistemului de management al calității din 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău; 

 Poate solicita Șefului CEIAC efectuarea unor audituri interne neprogramate; 

 Analizează  situația neconformităților depistate în urma auditurilor interne și externe și dispune 

acțiuni corective și termene de rezolvare a acestora în vederea eliminării neconformităților 

semnalate; 

 Elaborează ordin și aprobă lista auditorilor interni din Colegiul ”Alexei Mateevici” din 

Chișinău cu privire la auditul intern; 

 

 Șef CEIAC: 

 Are responsabilitatea planificării anuale a auditurilor interne precum și a pregătirii și 

derulării auditului, a elaborării documentelor după audit precum și a urmăririi acțiunilor 

corective care decurg în urma auditului; 

 Elaborează anual Programul Auditurilor Interne și participă la auditurile interne în 

organizație în conformitate cu aceasta; 

 Verifică prin audituri de urmărire implementarea acțiunilor corective și preventive stabilite; 

 Gestionează, arhivează documentele de audit și asigură corelarea Planului de Audit Intern cu 

Raportul de Audit Intern,  
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 Întocmește Lista auditorilor interni și efectuează instruiri ale acestora; 

 Are rolul de Auditor șef;   

 Întocmește și transmite auditatului Planul de Audit Intern, Raportul de Audit întocmite 

pentru constatări și  neconformitățile depistate în zonele auditate în vederea implementării 

acțiunilor corective . 

 Colectează dovezi de audit pertinente și suficiente pentru a permite elaborarea concluziilor 

referitoare la activitățile din zonele auditate și aduce prompt la cunoștință auditatului 

neconformitățile semnalate în timpul auditului. Analizează documentele referitoare la 

sistemul de management al calității proiectat, în scopul de a determina conformitatea lor.  

 

 

 Auditorul : 

 Respectă indicațiile auditorului șef în timpul pregătirii și derulării auditului intern ; 

 Este obiectiv în colectarea dovezilor și în stabilirea concluziilor auditului; 

 Participă la urmărirea implementării acțiunilor corective dacă este solicitat de către Șef 

CEIAC; 

 

 

 Auditatul  

 Șeful zonei auditate informează personalul din subordine asupra auditului și desemnează o 

persoana de contact care va colabora cu auditorii în vederea realizării obiectivelor auditului  

 Asigură derularea corespunzătoare a auditului, cooperând cu auditorii și punând la 

dispoziția echipei de audit documentele și înregistrările calității solicitate; 

 Stabilește și aplică acțiunile corrective/propunerile spre îmbunătățire care se impun în zona 

sa de responsabilitate pentru abaterile depistate în timpul auditului consemnate în 

Rapoartul de audit intern privind sistemul de management al calității. 
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                                                       I. GENERALITĂȚI 

1.1.Scop. 

     Stabilirea unei metodologii clare şi unitare, care să cuprindă instrucţiunile, paşii de lucru, formularele 

necesare şi responsabilităţile pentru asigurarea unui proces corect şi complet de elaborare a procedurilor, 

pentru a fi utilizată de către tot personalul din cadrul instituţiei Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

    Procedura se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul instituției, în vederea elaborării 

procedurilor operaționale. 

 

 1.2 . Domeniu de aplicare 

      Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău , pentru asigurarea 

managementului educației. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către tot personalul din instituţia 

respectivă concretă desemnat cu responsabilităţi în activităţile de procedurare la nivelul instituţiei. 

1.3.  Date generale: 

  1.Date de intrare  

�    -  cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii/ordine ale directorului 

colegiului etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile); �  

- procesele care se desfăşoară în cadrul colegiului ”Alexei Mateevici” Chișinău; � 

- competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor; � 

      - resurse financiare alocate. 

 2. Date de ieşire  

       -proceduri generale 

       - proceduri operaţionale ; � 

       - regulamente; � instrucţiuni de lucru.  

3. Indicator de performanţă:  Număr de proceduri elaborate/ revizuite/ verificate/ avizate/ aprobate/ 

difuzate. 

1.4. Documente de referință 

PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza 

Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 din 

10.06.2015 . 

GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017. 

 

METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 
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1.4.Definiții și abrevieri 

Procedura de elaborare a procedurilor- Metodologie unitară, elaborată la nivelul unei instituții, de 

către responsabilul pe managementul calităţii, care cuprinde un set de instrucţiuni şi modele (formulare), 

prin care se stabilesc coordonatele necesare a fi utilizate de către toate subdiviziunile/secţiile, în vederea 

realizării setului de proceduri specifice instituţiei respective şi care urmează să fie aplicate la nivelul 

acesteia. 

 

Audit/Control intern-  Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către 

managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: 

atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor 

externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi 

depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de 

informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele 

referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Proces-  Ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în 

elemente de ieşire. 

Activitate procedurabilă- totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu 

un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, 

general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, 

a obiectivelor compartimentului. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

 Procedura formalizată - totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru  stabilite şi a 

regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau 

electronic. Procedurile formalizate pot fi şi proceduri operaţionale. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 

Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Ediţie a unei procedure-  forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată 

şi difuzată  

 Revizia în cadrul unei ediţii - acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii formalizate, acţiuni care au fost 

aprobate şi difuzate.  

 Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  
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 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de creare, 

revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea lor.  

 Resurse-  totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca input 

pentru ca strategiile să fie operaţionale. 

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 

periodice a unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 

îmbunătăţirea activităţii  

 Responsabilitate -obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

Sarcina- cea mai mică unitate de muncă individuală şi care reprezintă acţiunea ce trebuie efectuată pentru 

realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini fără atribuirea de competenţe 

adecvate nu este posibilă; atribuirea de sarcini presupune fixarea de responsabilităţi . 

 Obiective - efectele pozitive pe care conducerea entităţii publice încearcă să le realizeze sau 

evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.  

 Planificare -ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale instituției şi 

ale componentelor sa le, resursele şi mijloacele necesare realizării obiectivelor. 

                                                     Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1 PG Procedură generală 

2 PO Procedură operațională 

3 CEIAC Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 

4 CA Consiliul administrativ 

5. CP Consiliul Profesoral 

 

 

                                           II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII. 

 

2.1.Instrucţiuni specifice de elaborare a procedurilor operaționale 

1. Iniţierea şi elaborarea unei procedure- în cadrul instituției  elaborarea procedurilor operaţionale 

(PO) poate fi iniţiată de conducătorul oricărei componente structurale. Acesta preia lista obiectivelor 

specifice, a activităților, precum și lista riscurilor, documente elaborate în cadrul sistemului de control 

intern/managerial din cadrul structurii pe care o conduce, prioritizează obiectivele specifice, activitățile și 

riscurile, stabilește lista procedurilor operaționale necesare, persoanele responsabile cu elaborarea PO și 

termenele la care acestea se vor finaliza. 

2.Elaborarea procedurilor se face prin tehnoredactare pe calculator, respectând structura şi forma 

modelului de procedură operațională. 



6 

P. G. 02. PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND MODALITATEA DE ELABORARE , MODIFICARE ȘI 

RETRAGERE A PROCEDURIOLOR OPERAȚIONALE 

 
 

3.Procedurile operaţionale se elaborează  simple şi specifice pentru fiecare activitate şi sunt aprobate prin 

ordin, emis de către Directorul instituției.  

4.Buna gestionare a elaborării, aprobării şi aplicării procedurilor operaţionale la nivelul instituției se 

asigură prin:  

- constituirea grupului de lucru (iniţial); 

 - derularea tuturor acţiunilor în concordanţă cu instituirea şi/sau dezvoltarea sistemului instituţional de 

management al calităţii; 

 - corelarea cu elementele tangente care fac obiectul indicatorilor asumaţi prin contractul de management, 

respectiv al Planului de management. 

 5.Toate procedurile operaţionale se actualizează permanent şi sunt aduse la cunoştinţă personalului 

implicat în respectivele activităţi, precum şi a altor factori interesaţi 

6.Elaborarea şi redactarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru se realizează pe baza documentaţiei 

specifice existente, în cadrul compartimentului care coordonează procesul/ activitatea. 

7.Elaborarea şi redactarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru trebuie efectuată, de regulă, de către 

responsabilul procesului respectiv; poate fi desemnată o altă persoană competentă în domeniul respectiv 

pentru efectuarea acestei activităţi. 

8.Fiecare procedură trebuie verificată de către Șef Secție Evaluarea internă și  Asigurarea Calității, care o 

va înainta spre aprobare  Consiliului de Administraţie, aprobată de Directorul instituției şi difuzată în mod 

controlat pentru a fi aplicată.  

9. În cazul în care, în urma verificării, se constată că este necesară o nouă analiză tehnică a procedurii Șef 

Secție Evaluarea internă și  Asigurarea Calității,  informează, în scris, responsabilul de proces, caz în care 

se reia elaborarea procedurii, și se modifică. 

10. Procedura operațională intră în vigoare începând cu ziua următoare aprobării sale.  

 11.După aprobare, procedura se difuzează în mod controlat de către Secretariatul instituției către 

compartimentele care urmează să o aplice, conform listei de difuzare aprobate.  

12.Evidenţa procedurilor aprobate este ţinută de CEIAC prin Manualul procedurilor.  

 

       2.1.1.  Precizări specifice componentelor  

13. Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale :  

- persoana desemnată din cadrul componentei structurale emitente elaborează documentul şi asigură 

identificarea lui prin cod. 

 - când una sau mai multe dintre operaţiuni se realizează de către un grup sau o comisie, în listă se cuprind 

toţi membrii grupului sau ai comisiei. - procedurile operaţionale sunt verificate de Șef secție Asigurarea 

Calității, analizate și aprobate la CA, avizate de directorul instituției.  
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14.  Cu privire la Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale :  

- se cuprind, în ordine cronologică, toate ediţiile şi, respectiv, reviziile în cadrul ediţiilor; - când se 

realizează o nouă ediţie a procedurii operaţionale, coloana ”ediție” se va complete cu cuvântul 

”reeditare”care priveşte acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, 

referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaţionale. 

 

         2.1.2.Forma şi conţinutul procedurii operaționale. 

15. Prima  pagină a procedurii conţine elemente de identificare şi control, respectiv:   

o   denumirea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

o   titlul procedurii; 

o   codul procedurii; 

o –anul de elaborare a procedurii;  

16. Pe a doua pagină se va indica sub formă de tabel persoanele care au elaborate procedura, când și unde 

a fost aprobată, avizul directorului, ediția și revizia  procedurii. 

17. Denumirea procedurii operaţionale şi codul acesteia trebuie să reflecte activitatea procedurată şi locul 

acesteia în sistemul de codificare utilizat. Procedurile operaţionale se codifică cu abrevierea PO, urmată 

un grup de cifre care reprezintă numărul de ordine atribuit (ex PO.01).  

  

18. Ediţiile se numerotează cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe. 

  

19.Orice modificare de reglementare organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activităţii 

procedurate, determină revizia sau, după caz, elaborarea unei noi ediţii pentru procedura operaţională 

respectivă. 

 

20.Următoarele pagini ale procedurii vor respecta structura și coținutul procedurii. 

 

       2.1.3. Structura şi conţinutul procedurii. 

21. Orice procedură operațională va include următoarele componente: 

    I.DISPOZIȚII GENERALE cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii. 

1. SCOPUL Se referă la obiectivele pentru care se elaborează procedura, făcându-se precizări succinte la 

activitatea descrisă. 

 2.DOMENIUL DE APLICARE Precizează situaţia în care se aplică procedura şi personalul implicat în 

aplicarea ei, eventual cazurile şi situaţiile similare în care procedura nu se aplică, dacă acest lucru este 

semnificativ. Se precizează procesul descris în procedură, în vederea identificării căilor de îmbunătăţire 

continuă.  
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 3.DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ Cuprinde, de regulă, lista documentelor care conţin cerinţe sau 

informaţii despre activitatea descrisă în procedură,     se nominalizează şi documentele interne de această 

natură, emise şi utilizate în cadrul componentelor organizatorice și documente externe : ordine, 

regulamente, documente emise de Ministerul de resort , documente care clarifică sau detaliază activitatea 

descrisă şi care trebuie consultate pentru aplicarea corectă. Documentele de referinţă trebuie specificate 

prin titlul complet, numărul şi data emiterii. 

DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ mai conțin și lista formularelor, dar şi manuale, instrucţiuni 

operaţionale, etc., care furnizează informaţii necesare derulării activităţii, care contribuie la prelucrarea de 

date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obţinute altor utilizatori. De reţinut că documentele 

trebuie să fie actualizate, utile, precise, uşor de examinat, disponibile şi accesibile angajaţilor şi terţilor, 

dacă este cazul. 

 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Cuprinde termeni specifici şi precizează accepţiunea adoptată pentru 

unele cuvinte utilizate, în scopul înţelegerii procedurii şi evitării oricăror interpretări eronate. În situaţia 

utilizării prescurtărilor, acestea se definesc explicit în acest capitol. 

 II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  Descrie secvenţial activităţile necesare realizării scopului, printr-o 

exprimare clară şi concisă. Secţiunea trebuie să fie suficient de detaliată astfel încât să precizeze 

următoarele aspecte: 

 - ce şi de ce trebuie să se execute;  

- cine, unde şi când trebuie să execute; 

 - cum şi cu ce resurse trebuie să se execute;  

- cui, când şi sub ce formă se raportează rezultatele;  

- cine şi cum valorifică informaţiile.  

 

La elaborarea unei procedure se urmăreşte:  

- stabilirea scopului pentru care este întocmită instrucţiunea;  

- delimitarea activităţii ce urmează a fi descrisă şi delimitarea domeniului de aplicare;  

- antrenarea tuturor persoanelor implicate în realizarea activităţilor descrise; 

 - identificarea tuturor surselor de informaţie pentru documentare; 

 - identificarea resurselor necesare desfăşurării activităţii descrise (resurse umane, echipamente, materiale, 

resurse financiare) şi a condiţiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească;  

- stabilirea metodelor şi instrumentelor utilizate;  

- determinarea caracteristicilor activităţii procedurate ce pot influenţa calitatea; 

 - determinarea metodelor de măsurare a acestor caracteristici; 

 - stabilirea criteriilor de acceptare;  

- stabilirea responsabilităţilor personalului implicat; 

 - stabilirea tipurilor de înregistrări generate şi a formularelor utilizate pentru acestea.  
 

       III. RESPONSABILITĂŢI Stabileşte responsabilul de proces precum şi responsabilităţile 

personalului implicat în realizarea activităţilor procedurii. Responsabilul de proces este descris prin 

funcţia persoanei care asigură coordonarea activităţilor precum şi atingerea indicatorilor de performanţă 

stabiliţi. Persoanele sau grupurile de persoane care realizează o anumită activitate sunt identificate prin 

denumirea funcţiei pe care o deţin.  

      IV. NOTE FINALE cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii. Se va evita 

repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaţionale, cum ar fi cele 
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legate de scopul procedurii operaţionale, cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaţionale , sau 

cele privind documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate (prezentate inițial). 

 

       V.ANEXE ŞI FORMULARE Cuprinde lista documentelor care aduc precizări suplimentare 

descrierii activităţii şi lista formularelor utilizate pentru înregistrările specifice care se obţin ca rezultat al 

aplicării procesului procedurat. Formularele sunt identificate unic prin denumire şi cod. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

                                                 III.   RESPONSABILITĂŢI  

 

1. Responsabilul de process 

 – Directorul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău elaborează, aprobă, difuzează, modifică, 

retrage, aplică procedura;  

- impune aplicarea procedurii;  

- asigură resurse pentru aplicarea procedurii; 

- avizează procedura . 

 

 2. Consiliul de Administraţie – analizează și aprobă procedura ; 

3. CEIAC- verifică procedura; 

4. Responsabilii de procese: șefii de catedre metodice, șefi de secții , profesori; 

 - aplică şi respectă procedura;  

- difuzează procedura în cadrul compartimentului; 

 - organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 
 
 

                                                          IV. NOTE FINALE 

Administrația instituţiei de învăţămînt este direct responsabilă de calitatea sistemului de management.  

 

Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare la data aprobării de  către Consiliul Administrativ.  

 

CEIAC monitorizează respectarea prezentei proceduri. 
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1 
 

                               Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

                                                     Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

                                                                   

                                                                            CEIAC 
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                                                                 Chișinău, 2019 
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3 
 

                                                            I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

       Prezenta procedură are drept scop: 

 

 Evaluarea performanțelor cadrelor didactice din Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău; 

 De  a  măsura  şi  aprecia  corect competențele profesionale ale personalului didactic , pentru 

a identifica modalitățile adecvate  de  consolidare  a  unei  culturi  a  calității  ; 

 De  a  stabili  cele  mai  potrivite măsuri pentru asigurarea condițiilor de creştere a 

performanțelor personalului didactic evaluat. 

      1.2 . Domeniu de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău . 

Această procedură se aplică pentru desfășurarea procesului de autoevaluare și evaluare internă a 

activității  cadrelor didactice titulare care activează în colegiu, dar  și pentru profesorii  prin  cumul 

extern (în unele condiții prevăzute de prezenta procedură). 

 

1.3. Documente de referință 

 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015 . 

4. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 

2018; 

5. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

6. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

7. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

8. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

9. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 

provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional 

tehnic, superior și de formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

      10. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

      11. Standarte de competență profesională ale cadrelor manageriale  din învățământul general. 

Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

      12. Statutul Instituției Publice  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018 

      13. Regulamentul intern de activitare a Colegiului ”Alexei Mateevici”Chișinău, 2018 

1.4.Definiții și abrevieri 

 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că 

cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 
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Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  

 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de 

creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea 

lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 

periodice a unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 

îmbunătăţirea activităţii  

 Responsabilitate -obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

Planificare -ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale 

instituției şi ale componentelor sale, resursele şi mijloacele necesare realizării obiectivelor. 

Autoevaluare instituțională -proces de analiză internă, care scoate în evidență punctele forte și 

punctele slabe și permite instituției să valorifice oportunitățile și să elaboreze un plan de acțiuni 

pentru atingerea standartelor de calitate și îmbunătățire continuă. 

Autoevaluarea cadrului didactic – reprezintă procesul prin care cadrul didactic evidenţiază toată 

gama de activităţi  pe  care  le-a  desfăşurat  în  anul  current de studiu.   

Competență profesională- Ansamblu unitary și dynamic de cunoștințe și abilități pentru profesiunea 

dată. 

Criteriu de evaluare- nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată posibilitatea 

atingerii anumitor standarte și obiective. 

Evaluare internă-  procesul de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de activitate, la o 

anumita dată și concretizată în raportul de evaluare. 

Fișă de monitorizare- act de înregistrare a dovezilor, indicatorilor de performanță în urma 

procesului de evaluare. 

           

                                                   Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

             



P.O.0.6.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA  INTERNĂ A ACTIVITĂȚII  CADRULUI 

DIDACTIC 

 

5 
 

                            II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

2.1. Aspecte generale . 

 

     Conform art.73. Codul Educației nr 152 din……., referitor la personalul din învățământul 

profesional tehnic evaluarea cadrelor didactice se efectuiază sub  două aspecte: 

    (1) Evaluarea internă a cadrelor didactice din învăţămîntul profesional tehnic se efectuează anual 

în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

    (2) Evaluarea externă a cadrelor didactice din învăţămîntul profesional tehnic se efectuează o dată 

la 5 ani de către organele abilitate, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării. 

   Obiectul autoevaluării și evaluării interne sunt cadrele didactice  titulare sau/și prin cumul extern în 

cadrul colegiului ”Alexei Mateevici”din Chișinău. 

      Evaluarea  de  către  elevi  a  prestației  cadrelor  didactice  este obligatorie. Rezultatele statistice 

ale evaluărilor reprezintă informații publice. 

     Evaluarea internă a activității cadrelor didactice se realizează o dată în an, în perioada de Audit 

intern a instituției. 

     Rezultatele evaluării interne a cadrelor didactice se vor consemna în raportul privind auditul intern 

al sistemului de management al calității a instituției. 

 

2.2. Organizarea desfășurării autoevaluării și evaluării interne a activității cadrelor didactice. 

 

       Directorul, directorul adjunct, șefii de secție, șefi catedre, coordonatorul CEIAC ȘI CEIAC 

răspund de organizarea evaluării interne a activităților cadrelor didactice din instituție. 

     Organizarea desfășurării autoevaluării și evaluării interne a activității cadrelor didactice se va 

realize conform prevederilor P.G.01. şi a următoarelor principii:  

a. Principiul obiectivității depline, evaluarea  urmând să constate starea de fapt existent în domeniul 

supus controlului şi s-o prezinte întocmai; 

b. Principiul eficienței, acțiunea de evaluare neconstituind un scop în sine, ci  un  mijloc  de  

cunoaştere  completă a  modului  în  care  se  desfăşoară activitatea  din domeniul controlat;  

c. Principiul corectitudinii  şi al bunei credințe, comisia de evaluare acționând în spiritul codului 

etic şi al integrității academice şi de pe pozițiile colegialității  şi  ale  dorinței  sincere  de  a  găsi  

căile  şi  mijloacele  optime  pentru îmbunătățirea activității controlate; 

d.  Principiul  transparenței,  rezultatele  evaluării fiind  aduse  la  cunoştința întregului  personal  

al  colegiului  şi  la  cunoştința  beneficiarilor  programelor  profesionale desfăşurate în instituție, 

fiind difuzat la catedrele metodice și plasat pe sait-ul instituției; 

e. Principiul realizării unei calități superioare. 

 

     Evaluarea se va desfăşura cu respectarea următoarelor  reguli:  

a.  evaluarea are caracter deschis, onest şi formativ;  

b.  standardele de evaluare sunt aceleaşi pentru tot personalul evaluat;  

c.  la  procesul de evaluare  participă în calitate de evaluatori:  directorul  instituției,  directorul 

adjunct instruire și educație, directorul adjunct instruire practică , șefii de secție, metodistul 

instituției, coordonatorul CEIAC  şi, prin autoevaluare, cadrul didactic . 

d.  aprecierile  se  formulează  astfel  încât  să  fie  recunoscute  toate  realizările profesionale  ale  

persoanei  evaluate,  indiferent  de nivelul  de  complexitate, volumul de timp necesar şi de efortul 

depus;  

e.  persoana  evaluată  are  dreptul  de  a  contesta  rezultatul  evaluării  şi  de  a solicita reevaluarea 

performanțelor sale profesionale;  

f.  rezultatele finale ale evaluării individuale sunt confidențiale. La aceste date au acces directorul , 

coordonatorul CEIAC  şi persoana evaluată.  
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g. fișele anuale de evaluare a cdrului didactic  se păstrează în mapa coresponzutoare din cadrul 

catedrei metodice. 

 

     Evaluarea internă a activităților cadrelor didactice are următoarele componente:  

 1.evaluarea cadrului didactic de către  comisia managerială de evaluare, compusă din : 

director, director adjunct, șefi secție, șefi catedre , psiholog  și CEIAC; 

 2.evaluarea cadrului didactic de către elevi ; 

 3.autoevaluarea cadrului didactic. 

 

     Evaluarea internă a activității cadrelor didactice are  2 etape: 

I. Autoevaluarea cadrului didactic. 

II. Evaluarea cadrului didactic de către comisia managerială de evaluare. 

 

                                  I. Autoevaluarea cadrului didactic. 

 

Autoevaluarea se realizează de către fiecare cadru didactic titular din instituție. 

Autoevaluarea cadrului didactic are drept scop diagnosticarea nivelului de performanță propriu în 

raport cu standartele și criteriile de performanță. 

Autoevaluarea  este faza inițială  de evaluare a cadrului didactic, înainte de a fi evaluat de  comisia 

managerială de evaluare.  

Cadrul didactic se autoevaluează în I semestru al anului de studii. 

Autoevaluarea  include 3 aspecte: 

 

1.Autoevaluarea  calității demersului educațional prin Evaluarea de către elevi .  

 

Componentă  utilă  cadrului  didactic pentru  evaluarea  propriei  performanțe, care poate fi solicitată 

ori de câte ori cadrul didactic apreciază a fi necesar. 

Cadrul didactic va aplica  Chestionarul  ”Evaluarea  cadrului didactic de către elevi-ore teoretice” 

(Anexa 1) pentru disciplinele cu caracter teoretic ,  sau chestionarul ”Evaluarea  cadrului didactic de 

către elevi-ore practice”(Anexa 2 )pentru disciplinele cu character practice: instrument musical, volei, 

gimnastică, ritmică etc.Chestionarele vor fi aplicate   la o grupă de elevi la care predă profesorul una 

din discipline. Chestionarul se va aplica la ultima lecție din semestru I , la disciplina respectivă. 

Aplicarea  și interpretarea chestionarului va fi în conformitate cu prevederile P.O.03. 

La aceste chestionare are acces numai cadrul didactic solicitant al evaluării. 

Aprecierile și concluziile chestionarului  cadrul didactic le  va  consemna în centralizatorul 

Chestionarului ”Evaluarea cadrului didactic de către elevi” (Anexa 6). 

Centralizatorul Chestionarului ”Evaluarea cadrului didactic de către elevi” cadrul didactic îl va plasa 

în portofoliu  în compartimentul respectiv. 

Centralizatorul Chestionarului ”Evaluarea cadrului didactic de către elevi” ( copie)  va fi dat spre 

analiză șefului catedrei metodice pentru a servi bază de autoevaluare a demersului educațional a 

cadrelor didactice la nivel de catedră. 

 

2.Autoevaluarea  Portofoliului  cadrului didactic. 

 

Cadrul didactic își va autoevalua  conținutul și structura portofoliului . În urma autoevaluarii , dacă 

este cazul va completa, va actualiza sau va modifica conținutul în corespundere cu cerințele înaintate 

de CEIAC și metodistul instuției referitor la cerințele de completare și rectualizare a portofoliului. 

Autoevaluarea  Portofoliului  cadrului didactic se va realiza conform fișei  Structura   Portofoliul 

cadrului didactic. (Anexa 3). 
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3. Autoevaluarea prin analiza și completarea Fișa anuală de evaluare a cadrului didactic 

Cadrul didactic titular își va autoevalua performanțele didactice prin raportatrea la indicatorii de 

performanță indicate în Fișa anuală de evaluare a cadrului didactic(Anexa 7) 

 

Concluzie: Toate aceste autoevaluări oferă un tablou complet  şi corect al activităţii cadrului didactic 

în cadrul colegiului. 

 

 

 

                    II. Evaluarea cadrului didactic de către comisia managerială de evaluare . 

 

    Evaluarea cadrului didactic de către comisia managerială de evaluare se realizează în semestru II al 

anului de studii , în perioada desfășurării procesului de Audit  intern. 

    Fiecărei catedre metodice se va stabili o perioada de timp (perioadă de evaluare) în care vor fi 

evaluați cadrele didactice din cadrul acestei catedre. Perioada stabilită va fi de la 5 zile pînă la 10 zile 

, în funcție de numărul membrilor catedrei. 

     Membrii  comisiei manageriale de evaluare  a cadrelor didactice  vor  întocmi rapoarte de evaluare 

cu constatările făcute în urma verificării, pe baza cărora se va întocmi  raportul  de  audit intern pe  

colegiu.  Acest  raport  va fi  prezentat,  spre informare  şi  analiză,  în  ședințele consiliului 

administrativ ,  care vor adopta măsuri corective necesare pentru înlăturarea neajunsurilor identificate 

şi îmbunătățirea activității. 

     Comisia managerială de evaluare se vor întruni în ședință organizatorică , organizată la începutul 

semestrului II al anului de studii, pentru a determina : 

 Scopul și obiectivele evaluării ; 

 Responsabilitățile fiecărui membru în cadrul procesului de evaluare a cadrului didactic; 

 Graficul, perioada desfășurării procesului de evaluare 

 Instrumentele de monitorizare 

 Principiile privind desfășurarea evaluării cadrului didactic. 

 

    Ședința organizatorică va fi parte a ședințelor CEIAC și deciziile luate vor fi consemnate în 

procese-verbale. 

    La consiliul profesoral se va anunța și aproba deciziile luate de comisie. 

   Evaluarea cadrului didactic va urmări următoarele aspecte: 

a. adaptarea conținuturilor didactice la specificul individual al elevilor 

b.  modul  în  care  se  respectă  principiile  deontologiei  didactice în conduita şi activitatea cadrelor 

didactice;  

c.  relația cadru didactic – elev;  

d.  corectitudinea  evaluării ; 

e. contribuția  fiecărui  cadru  didactic  la  bunul mers al activității instituției;  

f.  imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul elevilor cu care lucrează; 

 

    În cadrul evaluării cadrului didactic se conturează următoarele componente: 

1.Asistarea la lecțiile desfășurate de cadrul didactic. 

2.Portofoliul cadrului didactic. 

3.Evaluarea cadrului didactic de către elevi. 

4. Completarea și validarea ”Fișa de evaluare anuală a cadrului didactic”. 

  

                           1. Asistarea la lecțiile desfășurate de cadrul didactic. 

 

    Asistarea cadrelor didactice la lecții se va realiza în cadrul perioadei de evaluare a catedrei 

metodice . 

    Asistarea cadrelor didactice se va realiza conform unui grafic aprobat prealabil. 
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   Graficul  de  participare  a  evaluatorilor  la  lecții se  aduce  la cunoştința cadrelor didactice.  

   Asistările la lecții vor fi efectuate de către: director, directori adjuncți, metodist, psiholog, 

coordonator CEIAC, șefi catedre, șefi secție. 

   Se va asista fiecare cadru didactic titular și prin cumul extern din cadrul catedrei metodice. 

   Se vor realiza câte două asistări minimum la fiecare cadru didactic, în baza unui grafic stabilit la 

ședința organizatorică. 

    Rezultatele asistărilor la fiecare lecție se vor consemna în Fișa de analiză a lecției observate , de 

persoana care a asistat.  

     Fișa de analiză a lecției observate, completată de mebrul comisiei trebuie semnată de cadrul 

didactic asistat. 

    Conținutul fișei de analiză a lecției , dar și analiza lecției în formă orală se va  aduce la cunoștința 

cadrului didactic la care a asistat membrul comisiei. 

     La sfârșitul perioadei de asistare a cadrelor didactice din cadrul unei catedre, fiecare membru a 

comisiei manageriale de evaluare care a asistat, va înregistra într-un raport privind lecțiile asistate la 

cadrele didactice din catedra  respectivă,indicând constatările efectuate. Se vor specifica numele 

cadrelor didactice asistate, data asistării, grupa de elevi, disciplina predată, punctele forte și 

recomandările pentru îmbunătățire. 

    Punctele forte și recomandările pentru îmbunătățire se vor constata generalizat pentru toate cadrele 

didactice asistate de la catedra respectivă. 

   Rapoartele pentru fiecare catedră vor fi date coordonatorului CEIAC, pentru a servi ca bază și 

dovadă pentru elaborarea Raportului de evaluare internă la catedra respectivă și Raportului de Audit 

Intern al instituției. 

 

                                                 2.Portofoliul cadrului didactic. 

    Evaluarea Portofoliului cadrului didactic se va realiza: 

 pentru cadrele didactice titulare; 

 de către metodistul instituției; 

 în perioada stabilită pentru evaluarea catedrei; 

 în baza Structurii portofoliului cadrului didactic (Anexa 3) 

   Constatările se vor consemna în Fișa de monitorizare a portofoliului cadrului didactic (Anexa 4), 

pentru fiecare professor, de către metodistul instituției. 

  În baza constatărilor se va elabora , de către metodistul instituției un raport privind monitorizarea 

portofoliului cadrelor didactice de la catedra respectivă. 

   Rapoartele privind monitorizarea portofoliului cadrului didactic pentru catedre vor fi date 

coordonatorului CEIAC pentru a servi dovadă și bază pentru elaborarea Raportului de Audit Intern la 

catedra respectivă și Raportului de Audit Intern al instituției. 

    Portofoliul cadrului didactic trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

1. Materialele trebuie să fie sistematizate conform domeniului din fișa prezentată .(Anexa 3) 

2. Materialele să fie actuale , din ultimii  3-4 ani de activitate 

3. Nu trebuie să fie surplus de materiale, se indică doar exemple-model.( și nu toate materialele de 

care dispunem și cu care lucrăm, acestea pot fi într-un portofoliu lucrativ personal). 

4. Materialele să fie îndeplinite cu acuratețe, lizibilitate și  corectitudine . 

5. Materialele să fie completate în variantă dactilografiată. 

6. Mapa Portofoliul cadrului didactic se va afla la catedra metodică în secțiunea stabilită.  

 

 

 

 

 

                                    3.Evaluarea cadrului didactic de către elevi. 
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     Evaluarea  de  către  elevi  a  activităţii  didactice  a  cadrului  didactic,  este  de  maximă 

importanţă, deoarece elevii sunt cei cărora le este adresat serviciul educaţional. 

    Se realizează de către membrii CEIAC, în urma stabilirii unui grafic. 

Coordonatorul CEIAC pregătește din timp bilețele cu numărul grupei de elevi și numele  cadrului 

didactic evaluat de acești elevi. În urma tragerii la sorți membrii CEIAC determină care sunt grupele 

de elevi și cadre didactice la care vor aplica chestionarul ”Evaluarea  cadrului didactic de către elevi-

ore teoretice” (Anexa 1) sau chestionarul ”Evaluarea  cadrului didactic de către elevi-ore 

practice”(Anexa 2). În cazul în care îi cade bilețelul cu numele lui în calitate de cadru didactic 

evaluat de către elevi, membrul CEIAC este obligat  să schimbe bilețul. 

Informația de spre Grupa de elevi și cadrul didactic evaluat de această grupă este confidențială. 

Membrii CEIAC nu trebuie să divulge  altui membru CEIAC (face excepție doar coordonatorul 

CEIAC),altui cadru didactic sau cadrului didactic care va trebui să aplice chestionarul elevilor pe 

numele lui. 

Membrii CEIAC vor lua cunoștință și vor semna Declarația de confidențialitate (Anexa 5), pentru a 

nu divulga nimănui rezultatele aplicării chestionarelor. Această informație , sub formă de 

centralizator pentru fiecare cadru didactic (Anexa 6) va fi dată spre analiză  doar coordonatorului 

CEIAC și după caz, directorului instituției. 

Completarea chestionarului de către elevi, prezentat în  Anexa  nr.  1 și /sau 2, trebuie să fie în 

prezența  membrului CEIAC.  După  completare, chestionarele se colectează, pentru prelucrare. 

Datele prelucrate se vor plasa în centralizator (Anexa 6) . 

După prelucrare, chestionarele se păstrează timp de un an, la coordonatorul CEIAC  pentru a fi puse 

la dispoziție în cazul unor eventuale contestații, după care se distrug. 

Centralizatoarele se dau coordonatorului CEIAC  pentru o evantuală analiză și constatare a 

rezulatelor evaluării activității profesorului de către elevi. 

Datele din centralizatoare (fără a se indica numele profesorului) se va include atât în  raportul de 

audit intern pentru catedră, cât și pentru raportul general pe instituție.  

4. Evaluarea cadrului didactic prin analiza/completarea și validarea Fișei  de evaluare anuală a 

cadrului didactic. 

Pentru orice cadru didactic titular va fi completată  Fișa  de evaluare anuală a cadrului didactic  

(Anexa 7), care specifică indicatorii și descriptorii de performanță a activității didactice. 

Fiecare cadru didactic va analiza și se va autoevalua completând spațiul rezervat autoevaluării prin 

semnul ”+” dacă competențele profesionale corespund descriptorilor descriși. 

Șeful catedrei deasemenea va analiza și va evalua/aprecia completând în spațiul rezervat Evaluarea 

de către șeful catedrei semnul ”+”, dacă descriptorii descriși  corespund competențelor  profesionale a 

cadrului didactic evaluat. (membru al catedrei respective). 

La ședința Consiliului Administrativ fiecare fișă de evaluare va fi înaintată spre analiză de către șeful 

catedrei, membrii consiliului validează aprecierile . În cazul în care membrii consiliului nu sunt 

deacord cu autoevaluarea cadrului didactic și/sau cu aprecierile realizate de către șeful catedrei , pot 

înainta obiecțiile pentru   descriptorii descriși. Șeful catedrei face însemnările de rigoare în rubrica 

”Obiecții efectuate în cadrul ședinței Consiliului Administrativ”. 

Directorul instituției validează fișa de evaluare anuală a cadrului didactic aplicând ștampila și 

semnătura. 

Șeful catedrei returnează cadrului didactic ”Fișa de evaluare anuală a cadrului didactic” , pentru a lua 

în calcul obiecțiile efectuate (de șeful catedrei sau/și de Consiliul administrativ) și ulterior a-și 

îmbunătăți activitatea educațională. 

Cadrul didactic păstrează ”Fișa de evaluare anuală a cadrului didactic” în portofoliul  la rubrica 

corespunzătoare. 

 

                                                        III.RESPONSABILITĂȚI: 
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  Director: 

 Să inițieze perioada de desfășurarea a evaluării cadrului didactic 

 Să asigure corectitudinea desfășurării procesului evaluării 

 

 Coordonator CEIAC 

 Să desfășoare procesul de evaluare a cadrelor didactice conform : 

 procedurilor aprobate privind evaluarea SMC 

 perioadei de desfășurare 

 principiilor echității, obiectivității, coerenței etc., 

 Să monitorizeze procesul de evaluare a cadrelor didactice. 

 

 Șefi catedre: 

 Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigației și evaluării activității cadrului 

didactic va fi discutat în toate colectivele de la  catedră, cu scopul de a se întreprinde măsurile 

ce se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive  şi al eliminării abaterilor  şi 

disfuncționalităților.  

 Să respecte procedura privind evaluarea cadrelor didactice 

 

 Cadru didactic 

 Să participle activ în procesul de autoevaluare și evaluare a procesului educațional 

 Să prezinte dovezile necesare realizării unui process de evaluare de calitate 

 Să fie deschis la aprecieri, critici, observații realizate de evaluator, în vederea îmbunătățirii 

calității procesului educațional. 

 Să respecte procedura privind evaluarea cadrelor didactice 

 

 

                                                               IV. NOTE  FINALE:  

 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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           Chestionar privind evaluarea activității profesorului de către elevi (lecții teoretice) 

Data , anul completării_____________________________________ 

Specialitatea   Anul de           

studii 

 Semestrul  

Numele cadrului 

didactic 

 Disciplina 

predată 

 

Stimate elev,   

Cu acest chestionar de evaluare dorim să vă dăm posibilitatea de a vă exprima opinia privind calitatea 

actului educațional la disciplina studiată. Părerea dstră ne este de un real ajutor pentru a îmbunătăți 

condițiile studiului. Bifați în căsuța corespunzătoare dacă enunțul corespunde cadrului didactic 

apreciat.. Chestionarul este anonim. 

 

Caracterestici apreciate și evaluate Bifați 

1.Conținutul cursului /expunerea profesorului a fost  prezentat în mod clar și pe înțelesul 

elevilor. 

 

2.Cursul  a fost studiat  din manuale sau/și  suport de curs, sau/și  Power Point  ș.a.  

3.Profesorul a folosit materialele didactice (ghiduri, scheme, tabele, diagrame, etc.,).  

4.Profesorul a propus diverse sarcini de învățare . ex:  rezolvare de probleme,  proiecte,  

studii de caz, eseu,  etc., 

 

5.Tema de acasă/Lucrul individual au ajutat  la asimilarea cunoștințelor și înțelegerea 

materialului predat. 

 

6.Sarcinile de învățare  propuse de profesor  sunt accesibile , pe înțelesul elevilor.  

7.Testele de evaluare , chestionarele, exercițiile, însărcinările ,eseurile etc. au reflectat  

tematica  studiată  la disciplină. 

 

8.Profesorul  a evaluat elevii obiectiv  și corect.   

9.Profesorul a oferit ajutor suplimentar, explicații când a fost solicitat.  

10.Profesorul a  manifestat  o atitudine pozitivă față de elevi.  

 

Pe verso puteți să propuneți profesorului sfaturi/sugestii  de îmbunătățire a predării cursului 

respectiv. 
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Chestionar privind evaluarea activității profesorului de către elevi (lecții practice) 

Data , anul completării_____________________________________ 

Specialitatea   Anul de           

studii 

 Semestrul  

Numele cadrului 

didactic 

 Disciplina 

predată 

 

Stimate elev,   

Cu acest chestionar de evaluare dorim să vă dăm posibilitatea de a vă exprima opinia privind calitatea 

actului educațional la disciplina studiată. Părerea dstră ne este de un real ajutor pentru a îmbunătăți 

condițiile studiului. Bifați în căsuța corespunzătoare dacă enunțul corespunde cadrului didactic 

apreciat.. Chestionarul este anoni 

Pe verso puteți să propuneți profesorului sfaturi/sugestii  de îmbunătățire a predării cursului 

respectiv. 

 

Caracterestici apreciate și evaluate Bifați 

1.Explicațiile  și demonstrațiile profesorului au fost  prezentate în mod clar și pe înțelesul elevilor.  

2.Exercițiile practice pe care le prezintă profesorul corespund temei lecției.  

3. Profesorul a folosit materialele didactice : ex: inventar sportiv (la sport), instrumente muzicale (la 

lecții de muzică) , laptop ( la lecții de informatică),  ghiduri ajutătoare , etc.,. 

 

4. Profesorul a implicat elevii în cadrul lecției la efectuarea exercițiilor și sarcinilor practice.  

5.Tema de acasă/Lucrul individual au ajutat  la asimilarea cunoștințelor și înțelegerea materialului 

predat. 

 

6.Sarcinile de învățare  propuse de profesor  sunt accesibile , pe înțelesul elevilor.  

7.Srcinile de evaluare propuse de profesor  au reflectat  tematica  studiată  la disciplină.  

8.Profesorul  a evaluat elevii obiectiv  și corect.   

9.Profesorul a oferit ajutor suplimentar, explicații când a fost solicitat.  

10.Profesorul a  manifestat  o atitudine pozitivă față de elevi.  

 

Pe verso puteți să propuneți profesorului sfaturi/sugestii  de îmbunătățire a predării cursului 

respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3                          Structura portofoliului cadrului didactic 
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Anul de învățământ_____________________ 

                                                                           Materiale/Documente/Dovezi 

                                         Domeniul/Conținut Prezente Lipsă 

 

Nu sunt  

caracterist

ice c/d 

 

                                                           

                                                               I.  PREZENTAREA CADRULUI DIDACTIC 

1 

1.1. 

DOCUMENTE DE  

PREZENTARE 

Curriculum Vitae  Europass     

Fişa postului     

 

                                      II. PROIECTAREA / EVIDENŢA/ EVALUAREA DEMERSULUI EDUCAȚIONAL 

 

2.1. 

            

 

PROIECTARE 

 

 

Planul de lungă durată la una din disciplinele predate (  

model). 
    

Proiecte didactice zilnice la disciplinele predate (model 

) 5 proiecte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

EVIDENŢĂ 

 

Rezultatele evaluării initiale pentru anul current de 

studiu; (disciplinele de liceu). 
    

Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de 

profil/olimpiade, alte concursuri;(Certificate, 

diplome…). 

    

Rezultate  obţinute în pregătirea elevilor în raport cu 

standardele curricular (produse elaborate de elevi, cele 

mai reușite și ca model). 

    

 

22.3

. 

 

INSTRUMENTE  

DE EVALUARE ŞI  

NOTARE 

Un set de subiecte pentru probele de evaluare : 

examen( model). 
    

  Un set de subiecte pentru probele de evaluare :Teză. 

(model). 
    

Fișe diverse de activitate, de evaluare, de învățare , 

chestionare, teste etc.,(model). 
    

 

 

2.4. 

 

 

DOCUMENTE 

CURRICULARE 

 

Scrisoare metodică la disciplina predată (discipline de 

liceu). 
    

Lista Suport de curs  elaborată (prezentări PPT, Caiete 

metodice, ghiduri metodice etc.,) . Un suport de curs 

model. (discipline de specialitate). 

    

Lista curricula elaborată. Una curricula 

model.(discipline de specialitate). 
    

 

 

2.5. 

 

Documente privind  

ACTIVITĂȚILE  

EXTRA 

CURRICULARE  

DESFĂŞURATE  

 

 

Proiectele pentru  :Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;      

Excursii,  drumeţii  , vizite la spectacole, etc., 

organizate. Ca dovadă : Lista elevilor participanți cu 

semnătura personală și semnătura dirigintelui/profesor 

sau Ordinul de delegare. 

    

Proiecte pentru  :Activități extracurriculare 

tematice/divertisment, concursuri, etc.,desfășurate. 
    

         III.    DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Documente privind 

PERFECȚIONARE

A METODICĂ 

Definitivat,  grade didactice .     

Cursuri de perfecţionare, formare. 

 

    

Participări la sesiuni de perfecționare , mese rotunde, 

conferințe, seminare, etc.,local /național/internațional. 

 

    

Cercetare metodico-ştiinţifică : Tematica de cercetare 

în colegiu . Conținutul informațional (Proiectul 

discursului/referatului susținut în cadrul ședinței 

catedrei/consilului profesoral) 
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Notă:A. Materialele care se vor include în  portofoliul cadrului didactic  trebuie să corespundă 

următoarelor condiții: 

1. Materialele trebuie să fie sistematizate conform domeniului din fișa prezentată . 

2. Materialele să fie actuale , din ultimii  3-4 ani de activitate 

3. Nu trebuie să fie surplus de materiale, se indică doar exemple-model.( și nu toate materialele de 

care dispunem și cu care lucrăm, acestea pot fi într-un portofoliu lucrativ personal). 

4. Materialele să fie îndeplinite cu acuratețe, lizibilitate și  corectitudine . 

5. Materialele să fie completate în variantă dactilografiată. 

6. Mapa Portofoliul cadrului didactic se va afla la catedra metodică în secțiunea stabilită.  

 

B.Fișa respectivă -  Structura portofoliului cadrului didactic- va fi plasată în portofoliu imediat după foaia 

de titlu. Fiecare profesor va completa  cele 3 rubrici cu semnul ”v”pentru fiecare compartiment , dacă 

corespunde titlului. Aceasta va urma autoevaluării/completării  portofoliulu personal.  

Fișa respectivă -  Structura portofoliului cadrului didactic, va fi completată în fiecare an de studiu, și plasată 

în portofoliu ca dovadă a autoevaluării. 

Autoevaluarea portofoliu cadrului didactic se va realiza în fiecare an de studiu, cu completările de rigoare.  

  

 

Anexa 4                                            Fișă de monitorizare a conținutului portofoliului  

                                         Cadrul didactic______________________________________________ 

3.2. Prezența documentelor 

care confirmă 

ACTIVITATEA 

PUBLICISTICĂ 

Publicații științifice și de popularizare.     

3.3. Documente ce 

confirmă 

ACTIVITATEA DE 

MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL 

 

 

 

 

Mentorat .     

Formator local/ naţional.     

Membru în comisia de organizare a concursurilor/ 

olimpiadelor /  examenelor naţionale. 

    

Membru în comisii la nivel de instituție. Ordine ale 

directorului. 

    

Șef catedră metodică/ metodist/ membru în consiliul 

administrativ. Ordine ale directorului. 

    

3.4. Documente ce 

confirmă 

EVALUAREA 

INTERNĂ 

 

Fişa de evaluare a cadrului didactic.     

Fișe cu asistențe la ore. (minim 2 ore pe semestru)     

Rezultatele aprecierilor elevilor față de activitatea 

didactică desfășurată. Centralizatorul chestionarelor 

”Evaluarea activității profesorului de către elevi” ( la 

o grupă de elevi) 

    

3.5. Documente ce 

confirmă 

PARTICIPAREA  

LA PROIECTE ŞI  

PARTENERIATE 

Proiecte  și parteneriate educaţionale la nivel local / 

naţional/ internaţional 

    

3.6.  Documente ce 

confirmă 

PREMII ŞI  

RECOMPENSE 

 

Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii 

acordate de M.E.C.C/Guvernul/Preşedinţia 

Republicii Moldova, alte instituţii;  

Diplome acordate la nivel de instituție.. 

    

                                                                           Materiale/Documente/Dovezi 
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                                         Domeniul/Conținut Prezente Lipsă 

 

Nu sunt  

caracteri

stice c/d 

Observații/ 

Propuneri 

                                                           

                                                               I.  PREZENTAREA CADRULUI DIDACTIC 

1 

1.1. 

DOCUMENTE DE  

PREZENTARE 

Curriculum Vitae  Europass     

Fişa postului     

 

                                      II. PROIECTAREA / EVIDENŢA/ EVALUAREA DEMERSULUI EDUCAȚIONAL 

 

2.1. 

            

 

PROIECTARE 

 

 

Planul de lungă durată la una din 

disciplinele predate (  model). 
    

Proiecte didactice zilnice la 

disciplinele predate (model ) 5 

proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

EVIDENŢĂ 

 

Rezultatele evaluării initiale pentru 

anul current de studiu; (disciplinele 

de liceu). 

    

Performanţe în pregătirea elevilor la 

concursurile de profil/olimpiade, alte 

concursuri;(Certificate, diplome…) 

    

Rezultate  obţinute în pregătirea 

elevilor în raport cu standardele 

curriculare(produse elaborate de 

elevi, cele mai reușite și ca model). 

    

 

2

2.3. 

 

INSTRUMENTE  

DE EVALUARE ŞI  

NOTARE 

Un set de subiecte pentru probele de 

evaluare : examen( model). 
    

  Un set de subiecte pentru probele 

de evaluare :Teză. (model). 
    

Fișe diverse de activitate, de 

evaluare, de învățare , chestionare, 

teste etc.,(model). 

    

 

 

2.4. 

 

 

DOCUMENTE 

CURRICULARE 

 

Scrisoare metodică la disciplina 

predată (discipline de liceu). 
    

Suport de curs . Lista support de curs 

elaborat. Un support de curs model. 

(discipline de specialitate). 

    

Lista curricula elaborată. Una 

curricula model.(discipline de 

specialitate). 

    

Caiete metodice / ghiduri 

metodologice- autor sau coautor. 
    

 

 

2.5. 

 

Documente privind  

ACTIVITĂȚILE  

EXTRA 

CURRICULARE  

DESFĂŞURATE  

 

 

Proiectele pentru  :Mese rotunde, 

dezbateri, întâlniri;  
    

Excursii,  drumeţii  , vizite la 

spectacole, etc., organizate. Ca 

dovadă : Lista elevilor participanți 

cu semnătura personală și semnătura 

dirigintelui/profesor  sau Ordinul de 

delegare 

    

Proiecte pentru  :Activități 

extracurriculare 

tematice/divertisment, concursuri, 

etc., 

 

    

  

        III.    DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ 

 

  

 

 

Definitivat,  grade didactice .     

Cursuri de perfecţionare, formare.     
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Anexa 5 

                                                     Declarație de confidențialitate 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

Documente privind 

PERFECȚIONARE

A METODICĂ 

 

Participări la sesiuni de perfecționare 

, mese rotunde, conferințe, seminare, 

etc.,local /național/internațional. 

    

Cercetare metodico-ştiinţifică : 

Tematica de cercetare în colegiu . 

Conținutul informațional (Proiectul 

discursului/referatului susținut în 

cadrul ședinței catedre/ consiliului 

profesoral) 

    

3.2. Prezența documentelor 

care confirmă 

ACTIVITATEA 

PUBLICISTICĂ 

Publicaţii  științifice și de 

popularizare 

 

    

3.3. Documente ce 

confirmă 

ACTIVITATEA DE 

MENTORAT 

 

 

 

 

Mentorat.     

Formator local/ naţional.     

Membru în comisia de organizare a 

concursurilor/ olimpiadelor /  

examenelor naţionale. 

    

Membru în comisii la nivel de 

instituție. Ordine ale directorului. 

    

Șef catedră metodică/ metodist/ 

membru în consiliul administrativ. 

Ordine ale directorului 

    

3.4. Documente ce 

confirmă 

EVALUAREA 

INTERNĂ 

 

Fişa de autoevaluare a cadrului 

didactic. 

 

    

Fișe cu asistențe la ore. (minim 2 ore 

pe semestru) 

    

Rezultatele aprecierilor elevilor față 

de activitatea didactică desfășurată. 

Centralizatorul chestionarelor 

”Evaluarea activității profesorului de 

către elevi” ( la o grupă de elevi) 

    

3.5. Documente ce 

confirmă 

PARTICIPAREA  

LA PROIECTE ŞI  

PARTENERIATE 

Proiecte  și parteneriate educaţionale 

la nivel local  /naţional/ internaţional 

    

3.6. Documente ce 

confirmă 

PREMII ŞI  

RECOMPENSE 

 

Scrisori de mulţumire, diplome, 

ordine, medalii acordate de 

M.E.C.C/Guvernul/Preşedinţia 

Republicii Moldova, alte instituţii;  

Diplome acordate la nivel de 

instituție.. 
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       Prezenta declarație se referă la diferite mecanisme de consultare/evaluare și feedback pe care 

CEIAC  le oferă  părților interesate (elevi, absolvenți, angajatori, părinți, cadre didactice,  personal 

angajat) pentru a le permite să își exprime punctul de vedere cu privire la aspectele analizate privind 

managementul calității din Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

    Membrii CEIAC  nu vor divulga altor persoane datele primite și colectate de la părțile interesate 

prin diferite instrumente de colectare a feedbak-ului (teste, chestionare etc.,). Datele fiind procesate și 

făcându-se publice doar rezultatele generale privitor la aspectul analizat. 

   În caz de necesitate (cu acordul coordonatorului CEIAC și a directorului instituției) datele 

referitoare la o  persoană anume se vor anunța persoanei respective față în față, fără a fi prezente alte 

persoane. 

  În urma colectării și interpretării chestionarelor nu se vor  distribui  informații despre persoane 

concrete (cine despre cine a scris, ce s-a scris despre o persoană anumită ,etc.,). 

Am luat cunoștință __________________________________, 

funcția______________________________, 

 membru CEIAC.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6 

                                                        Centralizator      
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                     Chestionar privind evaluarea activității profesorului de către elevi (lecții teoretice) 

Data , anul completării_____________________________________ 

Specialitatea   Anul de           

studii 

 Grupa academică  

Numele cadrului 

didactic evaluat de 

elevi 

 Disciplina 

predată 

 

 

Total număr de elevi chestionați: __________________________ 

 

Caracterestici apreciate și evaluate Nr. 

elevi 

care 

au 

bifat 

1.Conținutul cursului /expunerea profesorului a fost  prezentat în mod clar și pe înțelesul elevilor.  

2.Cursul  a fost studiat  din manuale sau/și  suport de curs, sau/și  Power Point  ș.a.  

3.Profesorul a folosit materialele didactice (ghiduri, scheme, tabele, diagrame, etc.,).  

4.Profesorul a propus diverse sarcini de învățare . ex:  rezolvare de probleme,  proiecte,  studii de 

caz, eseu,  etc., 

 

5.Tema de acasă/Lucrul individual au ajutat  la asimilarea cunoștințelor și înțelegerea materialului 

predat. 

 

6.Sarcinile de învățare  propuse de profesor  sunt accesibile , pe înțelesul elevilor.  

7.Testele de evaluare , chestionarele, exercițiile, însărcinările ,eseurile etc. au reflectat  tematica  

studiată  la disciplină. 

 

8.Profesorul  a evaluat elevii obiectiv  și corect.   

9.Profesorul a oferit ajutor suplimentar, explicații când a fost solicitat.  

10.Profesorul a  manifestat  o atitudine pozitivă față de elevi.  

 

 

Propuneri , sfaturi/sugestii  de îmbunătățire a predării cursului respectiv abordate  de  elevi. (Se indică 

trei propuneri cele mai solicitate de elevi): 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_ 

 

Aspectele psihopedagogice ale lecției care  necesită îmbunătățire în baza centralizatorului.( Se indică 

aspectele de la rubrica la care cei mai mulți elevi  nu au bifat ): 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Semnătura cadrului didactic: 

___________________________________________________________________ 

 

 

                                                                Centralizator      
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                             Chestionar privind evaluarea activității profesorului de către elevi (lecții  practice) 

Data , anul completării_____________________________________ 

Specialitatea   Anul de           

studii 

 Grupa academică  

Numele cadrului 

didactic evaluat de 

elevi 

 Disciplina 

predată 

 

 

Total număr de elevi chestionați: __________________________ 

 

 

Caracterestici apreciate și evaluate Nr.elevi 

care au 

bifat 

1.Explicațiile  și demonstrațiile profesorului au fost  prezentate în mod clar și pe înțelesul elevilor.  

2.Exercițiile practice pe care le prezintă profesorul corespund temei lecției.  

3. Profesorul a folosit materialele didactice : ex: inventar sportiv (la sport), instrumente muzicale 

(la lecții de muzică) , laptop ( la lecții de informatică),  ghiduri ajutătoare , etc.,. 

 

4. Profesorul a implicat elevii în cadrul lecției la efectuarea exercițiilor și sarcinilor practice.  

5.Tema de acasă/Lucrul individual au ajutat  la asimilarea cunoștințelor și înțelegerea materialului 

predat. 

 

6.Sarcinile de învățare  propuse de profesor  sunt accesibile , pe înțelesul elevilor.  

7.Srcinile de evaluare propuse de profesor  au reflectat  tematica  studiată  la disciplină.  

8.Profesorul  a evaluat elevii obiectiv  și corect.   

9.Profesorul a oferit ajutor suplimentar, explicații când a fost solicitat.  

10.Profesorul a  manifestat  o atitudine pozitivă față de elevi.  

 

 

 

 

Propuneri , sfaturi/sugestii  de îmbunătățire a predării cursului respectiv abordate  de  elevi. (Se indică 

trei propuneri cele mai solicitate de elevi): 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Aspectele psihopedagogice ale lecției care  necesită îmbunătățire în baza centralizatorului.( Se indică 

aspectele de la rubrica la care  au bifat cel mai mic nr. de elevi sau nu au bifat deloc): 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Semnătura cadrului didactic: 

__________________________________________________________________
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Anexa 7 

                                                                                                    Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău             

                                                                                 FIȘA DE EVALUARE ANUALĂ A CADRULUI DIDACTIC 

Cadrul didactic evaluat_____________________________ 

Disciplina predată_______________________Anul de studii______________________________ 

Standard/Indicatori                                                   Descriptori  Auto 

evaluare 

Evaluarea de 

către șeful 

catedrei 

Obiecții efectuate  în cadrul ședinței 

Consiliului Administrativ 

                                    I. PROIECTAREA DIDACTICĂ.  Cadrul didactic proiectează demersul educațional din perspectiva teoriei curriculare. 

1.1.Proiectează  

demersul didactic în  

conformitate cu  

rigorile cadrului  

curricular al  

disciplinei 

1.1.1.Elaborează proiecte didactice de lungă şi 

de scurtă durată corelând competențe, 

conținuturi, resurse, strategii și tehnologii 

didactice. 

   

1.1.2.Formulează clar obiectivele și finalitățile 

procesului educațional pentru fiecare activitate, 

corelate cu prevederile curriculare. 

   

1.1.3.Corectitudinea completării documentației 

școlare. 

   

1.2.Proiectează  

evaluarea  

procesului  

educațional și a  

rezultatelor școlare. 

1.2.1.Proiectează evaluarea didactică cu 

indicarea criteriilor, strategiilor și instrumentelor  

necesare. 

   

1.2.2.Elaborează obiectivele de evaluare, 

probele de evaluare respectând particularitățile 

elevilor, în baza curriculumului disciplinar. 

   

1.2.3.Proiectează diferite forme și strategii de 

evaluare reciproce și autoevaluare. 

   

                                           II. MEDIUL DE ÎNVĂȚARE. Cadrul didactic asigură un mediu de învățare dezvoltativ 

2.1.Creează un climat  

relaţional de încredere,  

2.1.1.Aplică prevederile cadrului legal în 

vigoare privind  
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solidaritate și respect, bazat pe  

principiile echităţii şi ale  

toleranţei. 

securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor, prevenirea 

și raportarea abuzului față de copii 

2.1.2.Are un comportament bazat pe principiile 

de etică profesională, respectuos, anticonflictual 

atât cu elevii cât și cu colegii. 

   

2.2.Asigură managementul  

clasei și al comportamentului  

elevilor. 

2.2.1Monitorizează permanent activitatea 

subiecților educaționali, promovînd 

comportamentul adecvat/etic. 

   

2.2.2Diversifică activitățile colectivelor de elevi 

în scopul asigurării unei autonomii 

comportamentale. 

   

                                         III. PROCESUL EDUCAȚIONAL. Cadrul didactic asigură realizarea procesului educațional de calitate. 

3.1.Gestionează procesul 

educațional la clasă 

3.1.1.Creează situații de învățare care stimulează 

formarea  

abilităților și dezvoltarea competențelor. 

   

3.1.2.Demonstrează o comunicare didactică 

eficientă. 

   

3.1.3.Aplică  strategii  și  creează  situații  de  

motivare/dezvoltare a capacităților  a elevilor,  

orientate  spre  atingerea performanțelor, pentru 

fiecare elev. 

   

3.2.Evaluează și oferă conexiuni 

inverse în vederea sporirii  

performanțelor. 

3.2.1.Asigură  corectitudinea,  obiectivitatea   și  

relevanța evaluării. 

   

3.2.2.Oferă sistematic conexiuni despre  

rezultatele școlare  

subiecților abilitați 

   

3.2.3.Diversifică  metodele  și  instrumentele   

de  evaluare inițială,  formativă  și  sumativă  atît  

pentru monitorizarea  și  evaluarea  procesului  

de  formare  a abilităților și dezvoltare a 

competențelor. 
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                                         IV.DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ. Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă. 

4.1.Edifică propria identitate 

profesională în concordanță cu  

rolurile prescrise de funcția  

didactică. 

4.1.1.Respectă cadrul normativ al dezvoltării 

profesionale continue și prevederile procedurale 

de planificare și evaluare a nivelului de pregătire 

profesională. 

   

4.1.2.Respectă prevederile fișei postului .    

4.2.Realizează și monitorizează  

procesul de dezvoltare  

personală și profesională. 

4.2.1.Racordează propria activitate la cerințele 

didacticii contemporane prin valorificarea 

achizițiilor profesionale inovatoare și 

experimentarea bunelor practici educaționale. 

   

4.2.2.Confirmă participarea și gradul de 

implicare (participant, raportor, formator) la 

activități de dezvoltare profesională în școală, în 

afara școlii, la nivel regional și național. 

   

                                           V. IMPLICAREA ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIEI. Cadrul didactic se implică în activitatea catedrei și a instituției. 

5.1.Facilitează promovarea 

imaginii instituției prin activități 

educaționale. 

5.1.1.Organizează evenimente interactive cu 

elevii, părinţii  

și membrii comunității în funcţie de interesul, 

capacităţile şi cultura acestora, menite să 

eficientizeze procesul educaţional. 

   

5.1.2.Se implică în activități interne și externe 

care valorifică imaginea instituției. 

   

                        Validat  

           Consiliul Administrativ                                                                     

Proces verbal nr _______din________________ 

                                                                                                                                                                        

Director________________Bercu Victoria 
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I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

       Prezenta procedură descrie metodologia de identificare a stilurilor de învatare ale elevilor de la 

Colegiul  ”Alexei Mateevici” din Chișinău , și întrebuințarea informațiilor astfel obținute, spre creșterea 

performanțelor școlare și asigurării calității procesului instructive-educativ. 

 

      1.2 . Domeniu de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri se aplica în cadrul  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău . 

Această procedură se aplică tuturor elevilor înmatriculați la  studii în Colegiul ”Alexei Mateevici” din 

Chișinău .Grupul țintă: elevii anului I de la toate specialitățile. 

Procedura se adresează diriginților , personalului didactic  și  elevilor. 

 

 

1.3. Documente de referință 

 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

în baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015 . 

4. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

5. PLANUL de măsuri pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar în cadrul 

colegiului”Alexei Mateevici”.  

6. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017. 

7. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie 

și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și 

de formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

 

 

 

 1.4.Definiții și abrevieri 

 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele 

referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 

Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  
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 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de creare, 

revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 

periodice a unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 

îmbunătăţirea activităţii  

 Responsabilitate -obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

Planificare -ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale instituției şi 

ale componentelor sale, resursele şi mijloacele necesare realizării obiectivelor. 

Diriginte-profesor responsabil de îndrumarea și supravegherea unei clase de elevi. 

Stiluri de învățare- se referă la o serie de teorii concurente și contestate care au scopul de a se ține 

seama de diferențele în procesul de învățare a persoanelor. 

Aceste teorii propun că oamenii pot fi clasificați în funcție de "stilul" lor de învățare, că indivizii diferă 

în modul prin care ei învata.Psihologii și pedagogii  recomandă ca profesorii să evalueze stilurile de 

învățare ale elevilor și să  adapteze metodele de predare-învățare-evaluare  , pentru a se potrivi cel mai 

bine stilului de învățare fiecărui elev. 

Walter Burke Barbe și colaboratorii au propus 3 moduri de învățare distincte (identificate adesea cu 

acronimul VAK):  

1. Modul Vizual 

2. Modul Auditiv 

3. Modul Kinestetic 

1. Elevii cu dominantă vizuală au o preferință pentru a vedea (materiale vizuale care reprezintă ideile 

care utilizează alte cuvinte metode, cum ar fi grafice, diagrame, diagrame, simboluri, etc.). 

2. școlarii care invață auditiv cel mai bine asimilează prin ascultare (prelegeri, discuții, benzi, etc.). 

3. elevii cu dominantă kinestezică preferă să învețe tactil, prin experiență în mișcare, se atingă, și să 

facă ( explorarea activă a lumii, proiecte științifice, experimente, etc.). 

 

                                               

                                                   Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de evaluare și Asigurare internă  a Calității 

3. CA Consiliul administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

   

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 
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2.1. Responsabilități: 

 

 1. Directorul instituției şi coordonatorul C.E.A.C. sunt responsabili pentru implementarea 

şi menţinerea acestei proceduri.  

 

2.Directorul adjunct instruire și educație, șeful catedrei dirigenție are  responsabilitatea de 

monitorizare ca la toate grupele academice sa fie aplicate chestionarele cu privire la 

determinarea stilurilor de învățare și includerea în catalog a centralizatorului pentru fiecare clasă. 

 

3.Șeful catedrei diriginţie este responsabil :  

 De informare a diriginților grupelor de elevi din anul I, despre procedura respectivă, la 

prima ședință a diriginților din anul de învățământ; 

 De verificarea respectării acestei proceduri; 

 Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a 

procedurii ( chestionare, procese verbale). 

 

 4. Toți dirigintii au responsabilitatea : 

 de a aplica elevilor chestionarul cu privire la stilurile de învăţare, de a le interpreta și a  

includere în catalog  centralizatorul; 

 Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a 

procedurii( chestionare, interpretarea chestionarelor, păstrarea chestionarelor completate 

în portofoliul dirigenție până la absolvirea elevilor); 

 Activitatea o definitivează cel mai târziu la data de 1 octombrie. 

 

5.Elevii poartă responsabilitatea completării corecte a chestionarului tipizat de la Anexa 1. 

 

            6.Membrii C.E.A.C. :  

 răspund de completarea şi actualizarea permanentă a procedurii operaționale  privind  

determinarea stilurilor de învăţare ale elevilor; 

 revizuire anuală a procedurii, după necessitate. 

 

7.Psihologul școlar: 

 elaborează/adaptează chestionarul ”Determinarea stilului de învățare”; 
 Consultă diriginții în metodologia de aplicare și interpretare a chestionarului; 
 Difuzează chestionarele diriginților . 

 
 

2.2. Instrucțiuni specifice: 

 

1.Se distribuie la început  de an școlar profesorilor diriginti  ai anului I, chestionarele care urmeaz ă a fi 

aplicate elevilor în vederea identificării stilurilor de învăţare.( Anexa 1) 

 2.Diriginții se ocupă cu multiplicarea chestionarelor care urmeaza a fi aplicate elevilor grupei.  

3.Dirigintii aplică chestionarul cu privire la determinarea stilurilor de învățare,tuturor elevilor grupei.  

4.Dirigintii vor interpreta cu ajutorul elevilor acest chestionar, stabilind stilul de învățare al fiecărui elev, 

și  stilul de învățare predominant al clasei.                    . 
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5.Diriginții vor întocmi un tabel cu elevii și stilurile lor de învățare (Anexa 2), afișându-l în spațiul 

rezervat  din  catalogul grupei , astfel încât să se poată ține cont de acest lucru la fiecare lecție de către 

profesorul care predă disciplina. 

 6.Diriginţii păstrează chestionarele aplicate elevilor și tabelul ”Stilul de învățare  al elevilor grupei ___” 

în portofoliul dirigintelui  pe tot parcursul anilor de studii. 

7. Dirigintele aplică obligatoriu chestionarul respectiv pentru elevul nou-venit în grupa academică, îl 

interpretează și îl adaugă în tabelul ”Stilul de învățare  al elevilor grupei ”. 

 

III.NOTĂ:  

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

 Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe: 

 

Anexa 1.                                       Test ”Determinarea Stilului de învățare” 
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Elev____________________________________________________________________________ 

Grupa___________________________________________________________________________ 

 

Nr.ord                         Caracteristici ale activității și propriei personalități 

1. Învăț cel mai bine când: 

A.  văd informația  

B.  aud informația 

C.  experimentez (pun în practica) informația  

2.  Îmi plac:  

A.  imaginile si g rafica 

 B.  audiobook-urile și poveștile istorisite de cei din jur 

C.  interacțiunile cu oamenii și mersul în excursii 

3.  Pentru a mă relaxa, îmi place să: 

A.  citesc 

B.  ascult muzica 

C.  fac sport sau să petrec timp în aer liber 

4. Tind sa fiu: 

 A.  contemplativ/gânditor 

 B.  vorbăreț 

 C.  activ, dinamic 

5. Pentru a-mi aminti un numar de telefon: 

 A.  îl scriu de câteva ori 

 B.  îl spun cu voce tare de câteva ori 

 C.  îl notez pe orice am la indemana 

6. La un curs, învăț cel mai bine când: 

 A.  am un manual bun, ajutoare vizuale (planșe, ilustrate) și informații scrise 

 B.  profesorul spune lucruri clare si interesante 

 C.  sunt implicat în anumite activități 

7. Când învăț pentru un test: 

 A.  îmi citesc notițele și scriu un rezumat 

 B.  îmi citesc temele cu voce tare și spun informațiile memorate 

 C.  îmi place să studiez în grup și să utilizez tabele 

8. Am: 

 A.  un simț estetic dezvoltat și sunt foarte atent la detaliile vizuale 

 B.  o placere deosebita să spun glume și să povestesc 

 C.  o placere deosebită sa construiesc lucruri și să fiu activ 

9. Îmi plănuiesc săptămâna viitoare: 

 A.  facând o listă și ținând un calendar detaliat 

 B.  vorbind despre asta cu cineva 

 C.  concepând un calendar pe calculator 

10. Când mă pregătesc pentru un test la matematica: 

 A.  scriu formulele pe fișe sau utilizez imagini 

 B.  memorez formulele vorbind cu voce tare 

 C.  utilizez cuburi, lego sau modele tridimensionale 

11. Adesea: 

 A.  îmi amintesc chipurile dar nu numele 

 B.  îmi amintesc numele, dar nu chipurile 

 C.  îmi amintesc evenimentele, dar nu numele sau chipurile 
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12. Memorez cel mai bine când: 

 A.  citesc informațiile și mă folosesc de imagini 

 B.  ascult informațiile și folosesc cuvinte care rimează 

 C.  încerc să fac lucrurile după principiul “încercare și eroare” 

 

Interpretare: Cel mai mare punctaj (A, B sau C) indică stilul tău de învățare predominant. 

Cele mai multe răspunsuri “A” – stilul tău de învățareste predominant  vizual. _______ 

Cele mai multe răpunsuri “B” – stilul tău de învățareste predominant auditiv._______ 

Cele mai multe răpunsuri “C” – stilul tau de învățare este predominant kinestetic._____ 

Dacă numerele sânt aproximativ egale, atunci ai ambele sau toate trei stiluri de învățare. 

 

 

 

 

Anexa 2. 

                                     Stilul de învățare  al elevilor grupei ___ 

Diriginte: __________________________________________ 

 

Nr.ord Numele , prenumele elevului             Stilul de învățare   

   

   

   

   

 Stilul de învățare predominant al grupei 

 

Vizual 

Auditiv 

Chinestetic 
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                                           I. GENERALITĂȚI. 

1.1. Scop. 

 

Prezenta procedură descrie metodologia de proiectare, organizare, conducere și desfășurare a 

activității de atestarea a elevilor în urma evaluării , examinării și notării a performanțelor  atât la 

unitățile de curs  cât și la disciplinele de cultură generală din componenta liceală , incluse în  planul de 

învățământ. 

 

Procedura urmăreşte: 

 asigurarea obiectivităţii, transparenţei, echilibrului în procesul de evaluare; 

 asigurarea progresului rezultatelor școlare; 

 prevenirea absenteismului și abandonului școlar; 

 prevenirea restanței la disciplina studiată. 

 

      1.2 . Domeniu de aplicare: 

 

Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău, pentru înregistrarea 

/constatarea evoluției situației școlare la toate disciplinele studiate de elevi. 

 

Procedura se adresează personalului didactic și elevilor. 

 

1.3.Documente de referință: 

 CODUL EDUCAŢIEI al Republicii Moldova Nr. 152 din 17 iulie 2014. 

 PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educației nr.1205 din 16 decembrie 2015. 

 REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10 iunie 2015. 

 REGULAMENTUL de organizare a studiilor în învățământul professional ethnic postsecundar 

nonterțiear în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat ăprin Ordinul 

Ministerului Educației nr.234 din 25 martie 2016. 

 REGULAMENTUL intern de organizare și funcționare a Colegiului  ”Alexei Mateevici” din 

Chișinău, 2018; 

 PLANUL de măsuri pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar în cadrul 

colegiului”Alexei Mateevici”; 

 GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 609 din19 decembrie 2017, Chișinău 2017. 

 

 

      1.4 Definiții și abrevieri. 

 

Procedură operaţională- procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate/instituție. 

 

Atestare (DEX:procesul de a atesta/dovedire a existenței/ a confirma că ceva există) =confirmarea 

prin notă exprimată numeric a rezultatelor școlare a elevului la disciplina studiată. 

 

Media de atestare- media aritmetică a notelor curente obținute de elev (aplicând formula de calcul a 

absențelor conform PLANUL-ului de măsuri pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar în 

cadrul colegiului „Alexei Mateevici”.)  pe parcursul  semestrului până la perioada de atestare. 
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Rezultatele şcolare reprezintă achiziţii ale elevilor în domeniul cognitiv-cunoştinţe, priceperi, 

capacităţi, abilităţi și comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului.  

 

Evaluarea rezultatelor școlare reprezintă o activitate educativă complexă de colectare sistematică a 

informaţiilor despre calitatea şi dinamica rezultatelor școlare, de prelucrare şi interpretare contextuală a 

acestora în vederea adoptării unor decizii semnificative, finalităţilor educaţiei şi scopului acţiunilor de 

evaluare.  

 

Notarea rezultatelor școlare reprezintă expresia numerică a aprecierii performanțelor școlare ale 

elevilor.  

 

Media generală este 60 la sută din media semestrială și 40 la sută din nota de la examen (disciplinele 

de specialitate). 

 

Media semestrială este media aritmetică a notelor curente obținute de elev(aplicând formula de calcul 

a absențelor conformPLANUL-ului de măsuri pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar 

în cadrul colegiului „Alexei Mateevici”.)  pe parcursul unui semestru la unitatea de curs, la toate 

tipurile de activitate specificate în planul de învățământ, incluzând și notele obținute  la studiul 

individual ghidat de professor. 

 

Strategii de evaluare - un ansamblu de modele, tipuri, forme şi tehnici de evaluare structurate şi 

ierarhizarate potrivit scopurilor şi obiectivelor asumate. 

 

Evaluare curentă/formativă conține toate strategiile practicate de profesor la clasă (nota curentă, test, 

studiu de caz, portofoliu, eseu, raport, referat etc.) se realizează pe tot parcursul studiilor în cadrul 

orelor teoretice, orelor practice, seminarelor, lucrărilor de laborator. 

 

Evaluare  finală/sumativă se realizează prin examene, care se susţin în sesiunile stabilite  în  

conformitate  cu  calendarul  anului  de  studii, având funcția de constatare a nivelului atins/certificare. 

 

Probă de lichidare a restanţelor- Însărcinări menite să promoveze o disciplină şcolară la care elevul 

a fost restanţier. 

 

Borderou de atestare - tabel în care se întregistrează numele, prenumele, elevilor dintr-o grupă 

academică, disciplinele şi media de atestare la disciplinele respective. 

 

Restanță - medie semestrială/generală la discipline sau/şi teză/examene mai mică de “5”, sau 

calificativul ”neadmis”. 

 

                                               Abrevieri ale termenelor 

 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1 PG Procedură generală 

2 PO Procedură operațională 

3 CEIAC Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 

4 CA Consiliul Administrativ 

5. CP Consiliul Profesoral 
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II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII. 

 

2.1.    Instrucțiui de desfășurare a procesului de atestare a elevilor. 

 

1. Procesul de atestarea elevilor se va realiza o dată pe semestru, în perioada de mijloc a procesului 

instructiv-educativ.  

 

2. Procesul instructiv-educativ în timpul unui semestru durează 15 săptămâni, atestarea elevilor  se va 

realiza în a 7-8 săptămână. 

 

3. Perioada de atestare va dura două săptămâni. 

 

4. Perioada calendaristică exactă în care se va desfășura atestarea se va decide la CP sau CA. 

 

5. Perioda de atestare se include în calendarul anului de studii ,integrat  în planul managerial a instituției 

pentru anul curent de studiu.             . 

 

6. Atestarea elevilor urmează după evaluarea elevilor la disciplina predată. Profesorul este obligat să 

evalueze elevul până la atestare notele să fie înregistrate în registru. Elevul care a fregventat toate 

lecțiile trebuie să obțină  cel puțin o notă la disciplină (în dependență de numărul de ore săptăminal). 

 

7. Profesorul de disciplină atestează elevii în baza notelor obținute .  

 

8. La disciplinele care conform planului de învățământ sânt alocate 2 sau  mai multe ore săptămânal, 

pentru a efectua media de atestare notele obținute de elevi trebuie să fie cel puțin două.  

 

9. La disciplinele din componenta liceală care conform planului de învățământ sânt alocate 1  oră 

săptămânal, pentru  a efectua media de atestare trebuie să fie înregistrate în registru pentru fiecare elev 

cel puțin o notă. 

 

10. Notele obținute la studiul individual nu se iau în considerație la realizarea mediei pentru atestare. 

 

11. Media de atestare se calculează ca medie aritmetică a notelor curente obținute de elev și înregistrate în 

registru. La calcularea mediei de atestare se va ține cont de formula de calcul a mediei notelor în baza 

absențelor, specificată în Planul de măsuri privind prevenirea și combaterea absenteismului școlar în 

cadrul colegiului „Alexei Mateevici”.  

 

12. Absențele motivate pot fi prelucrate (conform Planului de măsuri privind prevenirea și combaterea 

absenteismului școlar în cadrul colegiului „Alexei Mateevici”) și  după ce a fost calculată  media de 

atestare. În acest caz, media de atestare înregistrată în registru nefiind modificată. 

 

13. Media de atestare se va înscrie în registru cu sutimi, chiar și în cazul dacă este mai mică decît nota „5” 

(cinci).(Nu se lasă rubrica liberă). 

 

14. Dacă elevul are numai absențe și nu este posibil de calculate  media de atestare, în rubrica respectivă 

se va înscrie simbolul ”n/a” –care va desemna neatestarea elevului la disciplina respectivă. 

 

15. La disciplinele din componenta liceală la care s-a ecalculat media de atestare dintr-o notă, se va 

înregistra nota în registru cu sutimi. Ex: elevul are în registru numai nota ”7”, media de atestare va fi 

”7,00”. Media de atestare ”10 ” nu se indică cu sutimi, fiind scrisă în registru ”10”. 
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16. Indiferent de indicele rezultatului atestării, (chiar și în cazul  când elevul nu este atestat sau media de 

atestare este mai mică decât ”5”) se va înregistra  în registru cu pix de culoare albastru, și nu cu creion. 

 

17. Media de atestare nu se va lua în calcul la calcularea mediei semestriale și mediei generale la 

disciplină. 

 

18. În cazul în care elevul este neatestat nu va susţine probe de lichidare a neatestării. 

 

19. Rezultatele atestării elevilor se vor înregistra în registrul grupei academice în rubrica imediat 

următoare după ce a scris data zilei în care se realizează atestarea. În rubrica respectivă în spațiul 

rezervat pentru înregistrarea datei și lunei desfășurării lecției se va indica litera ”A” care indică spațiul 

unde sunt reflectate mediile de atestare. 

 

20. Rezultatele atestării elevilor se vor centraliza în borderoul de Atestare, care va fi prezentat la secția 

didactică la data stabilită de administrația instituției la C.A. 

 

21. Borderoul de Atestare se va completa de către dirigintele de grupă, conform modelului propus de 

secția didactică, și va servi ca dovadă pentru monitorizarea reușitei elevilor la disciplinele studiate.  

 

                                                   III. RESPONSABILITĂȚI: 

 

Directorul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău: 

 aprobă, difuzează, modifică, retrage, aplică procedura;  

 impune aplicarea procedurii;  

 asigură resurse pentru aplicarea procedurii; 

 avizează procedura. 

Cadrele didactice: 

 înregistrează la timp notele în registru; 

 evaluează elevii corect, eficient și echitabil; 

 calculează corect media de atestare; 

 înregistrează în registru, în peroada stabilită, nota calculată la atestare, conform prezentei 

proceduri. 

Dirigintele: 

 completeazăcalitativ borderoul de atestare; 

 transpune exact mediile de atestare din registru și în borderoul de atestare; 

 prezintăla secția didactică în perioada stabilită borderoul de atestare al grupei. 

Șeful secția didactică: 

  inițiează, propune spre aprobare la CA  procesul și perioda de atestare al elevilor; 

 informează diriginții și cadrele didactice despre procesul și perioda de atestare al elevilor; 

 verifică corectitudinea și veridicitatea mediilor de atestare; 

 oferă consultații informative diriginților în elaborarea borderoului de atestare al elevilor grupei; 

 monitorizează procesul de atestare al elevilor și completarea borderourilor de atestare de către 

diriginți; 

 centralizează rezultatele atestării elevilor pe grupe academice; 

 prezintă raport de constatare a rezultatelor atestării la CA și/sau C.P. 

 propune măsuri privind ridicarea nivelului reușitei și performanțelor școlare, în baza 

rezultatelor atestării. 

 

                                                            IV. NOTE FINALE: 

Administrația instituţiei de învăţămînt este direct responsabilă de calitatea rezultatelor învățării.  

Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare la data aprobării de  către Consiliul Administrativ. 

CEIAC monitorizează respectarea prezentei proceduri. 
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I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

Prezenta procedură: 

Stabileşte metodologia de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor.  

Dă asigurări cu privire la existenţa unei documentaţii adecvate derulării activităţii . 

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului, prin faptul că, procedura 

activităţii permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat al instituţiei.  

Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în 

luarea deciziei . 

 

          1.2 . Domeniu de aplicare: 
         Prevederile prezentei proceduri se aplica în cadrul  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău . 

Prevederile prezentei proceduri se aplică la nivelul tuturor subdiviziunilor. 

 Procedura se aplică de către CEAC pentru toate domeniile şi criteriile prevăzute de documentele 

normative în vigoare. 

 

1.3. Documente de referință: 

 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova, publicat la 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, intrat 

în vigoare pe 23.11.2014;  

 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar aprobat prin ordinul nr.550 din 10.06.2015, publicat în 

Monitorul Oficial nr.206-210/1362 din 07.08.2015; 

 

Ghidul de autoevaluare pentru Asigurarea internă a calității în învățământul professional ethnic din 

Republica Moldova , aprobat prin ordinul Ministerului Culturii și Cercetării nr.609 din 19.12.2017; 

 

Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic , aprobat prin ordinul Ministerului 

Culturii și Cercetării nr. 609 din 19.12.2017; 

 

Statutul   Colegiului  „Alexei Mateevici” din Chişinău, 2018 

 

Regulament intern de organizare și funcționare a Colegiului „Alexei Mateevici” din Chişinău, 2018 

 

 1.4.Definiții și abrevieri 

 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele 

referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 

Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  
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 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de creare, 

revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea lor.  

 Chestionar- listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obține, pe baza răspunsurilor date , informații 

asupra unei persoane sau a unei probleme. 

Feed-Back - Forma specifică de mesaj (reacție la mesajul inițial ) prin care : - Se poate cunoaște 

impactul comunicării emitentului în comportamentul destinatarului ; - Se dă informație despre 

consecințele unui anumit comportament asupra comunicării și despre posibilitatea de adaptare și 

schimbare a situației. 

                                                   Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

   

 

                           II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

2.1. Condiții privind elaborarea chestionarelor: 

 Poate fi la inițiativa cadrelor didactice, manager, șefi secție, director adjunct, bibliotecar, șefi 

catedră, metodist , psiholog etc., în baza unei analize de nevoi; 

 În dependență de specificul/domeniul aspectului cercetat se elaborează de către un specialist în 

domeniul respectiv , și numai sub îndrumarea psihologului școlar; 

 Membrii CEIAC : 

 verifică chestionarele elaborate; 

 duce evidența într-un registru și numerotează fiecare chestionar elaborat, facilitând 

operarea cu ele. 

 

     Metodologia de elaborare a chestionarelor: 

        Conceperea unui chestionar adecvat obiectivelor cercetării , trebuie să răspundă la o serie de 

cerinţe exprimate prin următoarele întrebări: 

a. ce trebuie să întrebăm ? 

b. cum să formulăm întrebările ? 

c. care trebuie să fie ordinea de aranjare a întrebărilor ? 

d. cum se prezintă legăturile dintre întrebări ? 

e. care modalitate de prezentare a chestionarului va servi cel mai bine obiectivelor cercetării ? 

 

    Reguli de construcție a chestionarelor: 

 

 Aranjarea întrebarilor în chestionar: 

 Primele întrebări dau tonul cercetarii, ele trebuie să fie simple, ușoare și atractive, cu scopul 

dezvoltării interesului de a răspunde. 



5 

P.O.03.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA, APLICAREA ȘI INTERPRETAREA 

CHESTIONARELOR 

 

 Întrebările dificile, care surprind probleme complexe, unele având un rol fundamental pentru 

cercetarea avută în vedere, nu trebuie plasate nici la început, dar nici la sfârșitul chestionarului. La 

început, deoarece subiectul ar putea să considere că problematica abordată este prea complexă sau 

prea grea pentru el, și de aici poate apare refuzul său de a răspunde. Nici plasarea la sfârșit nu este 

indicată deoarece subiectul poate fi deja obosit și, confruntat cu întrebări dificile, va refuza să 

raspundă sau va oferi informații de calitate slabă. Soluția cea mai bună este aceea de a plasa 

întrebările dificile în prima parte și către zona de mijloc a chestionarului, intercalate însă cu 

întrebări ușoare. 

 Cu cât chestionarul este mai scurt, cu atât este mai bun: max: 8-10 întrebări. 

 Folosirea unor cuvinte simple, ușor de înțeles și la fel de către toți subiecții. În funcție de categoria 

subiecților cuvintele și noțiunile utilizate vor fi adecvate fiecărei categorii.  

 

 Formularea întrebării trebuie să se facă într-o manieră directă (exemplu: ce vârstă aveți ? și nu în 

genul: pot cunoaște vârsta dv.?) 

 

 Formularea precisa, fară ambiguități a întrebării; o întrebare de genul sunteți un mare pasionat de 

lectură? este prea generală, lasă loc de interpretări diferite deoarece cineva se poate considera un 

mare pasionat dacă citește o carte pe săptămână, pe când altcineva se consideră un mare  pasionat 

deoarece citește o carte pe lună. Formularea precisă a întrebării poate fi: câte cărți a-ți citit timp de 

un an? 

 

 Evitarea cuvintelor jargon (exemplu: considerați că, în ultimii ani, a crescut sau a scăzut 

numărul bișnițarilor?) 

 

 Evitarea cuvintelor lungi, cu multe silabe; 

 

 Evitarea întrebărilor care sugerează sau indică o anume variantă posibilă de răspuns: cum vă 

consumați,îin principal, timpul liber, privind la televizor, sau altfel? 

 

 Evitarea întrebărilor care sugerează răspunsuri dezirabile sub aspect social sau care au încărcătură 

emoțională. (O întrebare pusa de un post tv.: suntem fericți să știm că vă plac programele noastre 

și ne întrisăm atunci când nu vă plac; scrieți-ne și spuneți-ne ce credeți despre programele 

noastre. Evident, o asemenea întrebare va conduce, cu precădere, numai la comentarii favorabile.) 

 

 Nu trebuie pusă o întrebare compusa, care se referă simultan la două sau mai multe aspecte. Spre 

exemplu: cum apreciați nivelul prțului si nivelul calitații pentru marca X ? Dacă se va indica o 

singură scală, este clar că la o asemenea întrebare nu se poate răspunde. 

 

 Întrebarile legate de personalitatea celui chestionat sau personalitatea celor despre care este 

alcătuit chestionarul trebuie puse cu mare grijă, într-un mod care sa nu discrimineze, să nu 

afecteze emoțional negativ, să fie din viața lui privată, sau alte aspect interzise de lege. 

 

 Întrebarile nu trebuie sa fie lungi; se recomandă formulări cu maximum 20 de cuvinte. 

 

 Utilizarea corectă a ortografiei, gramaticii și punctuației. 

 

 Calitatea scrisului trebuie să fie deosebită: trebuie utilizate caractere care să ofere o lizibilitate 

maximă; o varietate a modalităților de scris este benefică. 
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 Chestionarul trebuie sa fie aerisit. Întrebările nu trebuie să fie înghesuite, cu variantele de răspuns 

pe același rând sau într-o formă compactă. 

 

 Chestionarul trebuie să fie ușor de completat. Răspunsurile să poată fi ușor și corect însemnate în 

locurile indicate pentru variantele de raspuns, fie sub forma unor patratele, cercuri, linii de lungimi 

diferite,etc., 

 

 La conceperea chestionarului o atentie corespunzatoare trebuie acordata denumirii sale. In acest 

sens, titlul chestionarului trebuie conceput cu grja astfel incat el sa atraga interesul subiectilor si sa 

sublinieze importanta studiului, fara insa a introduce vreo influenta negativa asupra raspunsurilr ce 

urmeaza a fi date de subiecti.  

 

 Pe langa titlu, un chestionar mai trebuie sa includa, imediat sub acesta, o prezentare succinta a 

ceea ce se doreste a se cunoaste, inclusiv mentiunea ca raspunsurile date vor fi confidentiale. 

 

 Trebuie indicat în chestionar data completării chestionarului. 

 

 

 

2.2. Condiții privind aplicarea chestionarelor 

 

Chestionarele se aplică : 

 conform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite păreri; 

 cu acordul directorului instituției; 

 fără a fi influiențați în alegeri, păreri, răspunsuri privind întrebările; 

 în cazul elevilor ,cu dorința și acordul lor, fără a-i impune; 

 în cazul personalului angajat în limita prevăzută de legile și reglementările în vigoare. 

 de către Organizatorul procesului de colectare a feed-back-ului- persoanele desemnate de 

CEIAC, director și care au semnat declarația de confidențialitate. 

 

2.3. Condiții privind interpretarea chestionarelor: 
 

 După aplicarea chestionarelor se  interpretează rezultatele corect, fără greșeli ; 

 Datele rezultatelor se vor include  în centralizator, care va fi elaborate în funcție de specificul 

chestionarului;  

 Datele cu caracter personal incluse în chestionatre nu trebuie să  fie divulgate. Se va face doar 

analiza globală a fenomenului. 

  În baza rezultatelor chestionarului  se elaborează  un raport final care să cuprindă analiza 

fenomenului cercetat în baza rezultatelor și centralizatorului. 

 

                                                        III.RESPONSABILITĂȚI. 

1. Directorul instituției de învățământ: 

 monitorizează modul de aplicare a procedurii;  

 asigură  multiplicarea chestionarelor.  

 2. CEIAC  

 Coordonatorul CEIAC:  
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 alege organizatorul procesului de colectare a feed-back-ului;  

 alege operatorii;  

 

 Organizatorul procesului de colectare a feed-back-ului: 

 multiplică chestionarele, 

 instruieste operatorii privind modul de completare a chestionarului;  

 strange chestionarele; 

 centralizează rezultatele în centralizator. 

 

 Propune măsuri pentru rezolvarea /îmbunătăţirea problemei cercetate.  

3.  Dirigintii 

 Instruieste elevii si parintii privind modul de completare a chestionarelor 

 Aplica la clasa sau la sedintele cu parintii chestionarele; 

 Centralizeaza datele;  

 Preda organizatorului procesului de colectare rezultatele (termenul de aplicare nu va depasi o 

saptamana, iar cel de interpretare nu va depasi 2 saptamani);  

4. Sefii de subdiviziuni 

 Instruiesc profesorii sau personalul din compartimente privind modul de completare a 

chestionarelor; Aplica chestionarele;  

 Centralizeaza datele; 

 Preda organizatorului procesului de colectare rezultatele (termenul de aplicare nu va depasi o 

saptamana, iar cel de interpretare nu va depasi 2 saptamani);  

 5. Psihologul scolar  

 întocmeşte chestionarul privitor la o problemă identificată ; 

 stabileşte eşantionul căruia i se adresează chestionarul ; 

 interpretează chestionarele; 

 întocmeşte raportul final asupra chestionarelor aplicate; 

 prezintă rezultatele în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

 îndrumă  în  elaborarea/aplicarea/interpretarea  chestionarelor. 

                                                            IV. NOTE FINALE. 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată.  

 Toți participanții la aplicarea și interpretarea chestionarelor vor semna o declarație de 

confidențialitate. Anexa   

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

 Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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Anexa 1 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

CEIAC 

Declarație de confidențialitate 

       Prezenta declarație se referă la diferite mecanisme de consultare/evaluare și feedback pe care CEIAC  

le oferă  părților interesate (elevi, absolvenți, angajatori, părinți, cadre didactice,  personal angajat) pentru 

a le permite să își exprime punctul de vedere cu privire la aspectele analizate privind managementul 

calității din Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

    Membrii CEIAC  nu vor divulga altor persoane datele primite și colectate de la părțile interesate prin 

diferite instrumente de colectare a feedbak-ului (teste, chestionare etc.,). Datele fiind procesate și 

făcându-se publice doar rezultatele generale privitor la aspectul analizat. 

   În caz de necesitate (cu acordul coordonatorului CEIAC și a directorului instituției) datele referitoare la 

o  persoană anume se vor anunța persoanei respective față în față, fără a fi prezente alte persoane. 

  În urma colectării și interpretării chestionarelor nu se vor  distribui  informații despre persoane concrete 

(cine despre cine a scris, ce s-a scris despre o persoană anumită ,etc.,). 

Am luat cunoștință __________________________________, 

funcția______________________________, 

 membru CEIAC.      
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                                                         I.  GENERALITĂȚI 

       1.1 . Scop. 

 

       Prezenta procedură descrie metodologia de proiectare, organizare, conducere și desfășurare a 

activității de evaluare , examinare și notare a performanțelor  la unitățile de curs din planul de formare 

profesională. 

 

        Procedura urmăreşte asigurarea obiectivităţii, transparenţei, echilibrului în procesul de evaluare. 

 

      1.2. Domeniu de aplicare 

 

     Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău , pentru activitățile 

aferente evaluării elevilor la unitățile de curs din planul de formare profesională. 

 

     Procedura se adresează personalului didactic  și  elevilor. 

 

      1.3. Documente de referință 

 

CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza 

Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 din 

10.06.2015 . 

REGULAMENTUL de  organizare  a  studiilor  în  învățământul  profesional  tehnic postsecundar  şi  

postsecundar  nonterţiar  în  baza  Sistemului  de  Credite  de  Studii Transferabile, aprobat prin OME 

nr. 234 din 25.03. 2016    

REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

GHIDUL de autoevaluare . Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. 

Chișinău, 2016. 

METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

 

         1.4.Definiții și abrevieri 

 

Rezultatele şcolare reprezintă achiziţii ale elevilor în domeniul cognitiv-cunoştinţe, priceperi, 

capacităţi, abilităţi și comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului.  
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Evaluarea rezultatelor școlare reprezintă o activitate educativă complexă de colectare sistematică a 

informaţiilor despre calitatea şi dinamica rezultatelor școlare, de prelucrare şi interpretare contextuală a 

acestora în vederea adoptării unor decizii semnificative, finalităţilor educaţiei şi scopului acţiunilor de 

evaluare. 

  

Notarea rezultatelor școlare reprezintă expresia numerică a aprecierii performanțelor școlare ale 

elevilor.  

 

Elev promovat  este elevul care are media semestrială  , mai mare sau egală cu 5 ”cinci” la toate 

disciplinele  din Planul de învățămînt, conform deciziei consiliului profesoral din instituție.   

 

Media generală este 60 la sută din media semestrială și 40 la sută din nota de la examen. 

 

Media semestrială este media aritmetică a notelor curente obținute de elev (aplicând formula de 

calcul a absențelor din PLANUL-ul de măsuri pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar 

în cadrul colegiului”Alexei Mateevici”.)  pe parcursul unui semestru la unitatea de curs ,  la toate 

tipurile de activitate specificate în planul de învățământ, incluzând și notele obținute  la studiul 

individual ghidat de professor . 

 

Strategii de evaluare - un ansamblu de modele, tipuri, forme şi tehnici de evaluare structurate şi 

ierarhizate potrivit scopurilor şi obiectivelor asumate. 

 

Evaluare curentă/formativă conține toate strategiile practicate de profesor la clasă (nota curentă, test, 

studiu de caz, portofoliu, eseu, raport, referat etc.) care se realizează pe tot parcursul studiilor în cadrul 

orelor teoretice, orelor practice, seminarelor, lucrărilor de laborator. 

 

Evaluare  finală/sumativă  se realizează prin examene,  care  se  susţin  în  sesiunile stabilite  în  

conformitate  cu  calendarul  anului  de  studii, având funcția de constatare a nivelului atins/certificare. 

 

Examen -  Probă orală, scrisă , practică sau combinată de verificare a cunoștințelor, a aptitudinilor 

unui elev, dată în fața unui examinator sau a unei comisii examinatoare, pentru a fi promovat . 

 

Examen  complex- evaluare finală la două unități de curs concomitent.  

 

Subiect  este o sarcină concretă în structura unei probe de evaluare şi defineşte un procedeu de 

examinare. 

 

Probă practică - acțiunile aplicative  întreprinse de elev pentru elaborararea unui produs finit , cu 

scopul de a-și demonstra abilitățile practice. 

 

Plagiere- -a- și însuși, a copia total sau parțial ideile cuiva, prezentându-le drept creații personale; a 

comite un furt literar, artistic sau științific. 

 

Restanțe- Lucrare, teză, examen,care nu a fost promovat întermenu lstabilit. 
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Elev restanţier-elev care are o medie semestrială la discipline sau/şi teză mai mică de “5”, sau 

”neadmis” 

 

Perioadă curentă de examinare- Interval de timp în cursul căruia se desfășoară procesul de evaluare. 

 

Sesiune suplimentară de examinare- Perioadă prelungită de evaluare. 

 

Probă de lichidare a restanţelor- Însărcinări menite să promoveze o disciplină şcolară la care elevul 

a fost restanţier. 

 

Fișa de reexaminare/lichidare a restanțelor- act eliberat de secţia studii, în care se consemnează 

notele/calificativele  obţinute în perioada de lichidare a restanțelor la disciplinele la care elevii au  

restanțe. 

Borderou semestrial- tabel în care se întregistrează numele, prenumele, elevilor dintr-o grupă 

academică, disciplinele şi notele accumulate timp de jumătate de an şcolar. 

 

Borderou de totalizare- tabel în care se întregistrează numele, prenumele, elevilor dintr-o grupă 

academică, disciplinele şi notele accumulate pe parcursul a patru ani de studii. 

                   

                           II.METODELE, TIPURILE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE. 

 

2.1.  Tipuri și metode de evaluare 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării se desfăşoară prin tipuri și metode de evaluare. 

 

 1. Tipurile de evaluare se definesc în funcţie de obiectivele urmărite, de funcţiile pe care le 

îndeplinesc în procesul de predare - învăţare - evaluare, de frecvenţa şi momentul în care se realizează 

evaluările. Sistemul de evaluare cuprinde trei tipuri principale: evaluarea iniţială, evaluarea continuă 

(formativă) şi evaluarea finală (sumativă).  

 

2.Evaluarea iniţială este o evaluare pre-proiect care se efectuează la începutul unui nou proces de 

învăţământ (al unui semestru, al unui an de studiu, al unei disciplini). Evaluarea iniţială este o evaluare 

de diagaosticare prin care se realizează: 

 a) cunoaşterea nivelului cunoştinţelor şi capacităţilor dobândite anterior de care elevii dispun la 

începutul unui nou proces de învăţare şi care constituie baza necesară pentru accesul real la învăţarea 

noilor cunoştinţe şi capacităţi;  

b) culegerea informaţiilor necesare pentru proiectarea noului proces de învăţământ, inclusiv prin 

intercalarea unor secvenţe de recuperare sau de reactualizare a cunoştinţelor, pentru prevenirea 

acumulării lacunelor şi pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţare;  

c) stabilirea punctelor iniţiale de reper pentru evaluarea progresului şcolar, prin raportarea rezultatelor 

finale cu datele de pornire.  
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3.Evaluarea continuă se realizează pe parcursul perioadei de studiu a unității de curs, respectiv în 

cursul semestrelor , prin examinări periodice scrise sau orale, lucrări practice şi de laborator, referate, 

întocmire de proiecte ş.a. Evaluarea continuă este o evaluare formativă prin care se realizează: 

 a) obţinerea de către profesor a feedback-lui operativ pentru ameliorarea procesului de învăţământ, 

fiind orientat spre secvenţa următoare a acestuia;  

b) informarea elevilor asupra stadiului la care au ajuns în învăţarea cunoştinţelor şi prevenirea eşecului 

în cadrul evaluărilor finale.  

 

4.Evaluarea finală, numită şi evaluare sumativă, se realizează la încheierea unei perioade compacte 

de studii, respectiv la încheierea perioadei de studiu al unității de curs  (de regulă, semestrul),  la 

finalizarea unui program de studii. Evaluarea finală se realizează prin examenele programate în 

sesiunile de examene, prin examenele de finalizare a programelor de studii. 

 Instrumentele de evaluare aplicate sînt: probe orale, probe scrise, lucrări practice, precum și metode 

complementare - observarea sistematică a comportamentului, investigaţia, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea, utilizate în dependenţă de particularităţile psihopedagogice ale elevilor și de specificul 

curricula unității de curs. 

 

Metodele de evaluare descriu procedeele, tehnicile şi instrumentele prin care se efectuează verificarea 

nivelului şi calităţii pregătirii elevilor şi prin care se obţin informaţiile necesare stabilirii notelor sau 

calificativelor. Metodele de evaluare, care pot fi numite şi metode de verificare, sunt parte a 

metodologiei didactice împreună cu metodele de predare şi învăţare. 

 

 În funcţie de procedeele şi tehnicile folosite şi de formele de examinare în care sunt integrate, 

metodele de evaluare pot fi: 

 a) metode de evaluare bazate pe verificarea orală: expunerea liberă a elevului, conversaţia de 

evaluare, chestionarea orală, interviul;  

b) metode de evaluare bazate pe verificarea scrisă: lucrările scrise curente (în cadrul lecțiilor), 

lucrările scrise de evaluare finală (în sesiunile de examene), chestionarele de evaluare, referatele, 

portofoliile;  

c) metodele de evaluare bazate pe aplicații practice: lucrări practice şi de laborator, proiecte, 

observarea şi analiza activităţilor practice desfăşurate;  

d) metode de evaluare bazate pe tehnica testelor , pe suport scris sau în format digital.  

 

 Alegerea metodelor de evaluare se face în funcţie de obiectivele urmărite, de particularităţile 

disciplinelor de învăţământ, de tipul de evaluare în care sunt folosite. 

 

Profesorul care predă unitatea de curs  este în drept să-și stabilească formele și strategiile de evaluare, 

specific curricula unității de curs, discutate în cadrul comisiilor metodice din instituţie și planificate în 

Planurile de lungă durată a unității de curs. 

 

 

2.2. Evaluarea, notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale/generale la 

unitățile de curs din planul de formare profesională. 
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Evaluarea  cunoştinţelor  elevilor  se  efectuează  sistematic,  atît  la  orele  de  contact  direct  cît  şi  la  

orele  de  activitate individuală ghidată de profesor. 

 

Sistemul de evaluare este centrat pe rezultatele învăţării, pe sporul de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi, teoretice şi / sau practice dobândite de elev pe parcursul educaţional în raport cu obiectivele 

disciplinei / modulului. 

 

Notarea  la evaluările curente,  examene, și alte  activităţi se face cu  note de la “10”  la “1” exprimate 

în  numere întregi. 

 

Rezultatele examinării studenţilor se exprimă în note exprimate numeric (pe scala de la 10 la 1) ce 

reprezintă nivelul de însuşire a unității de curs, nivel dovedit în cursul examinării. 

 

Notele  de  la  10  la  5,  obţinute  în  urma  evaluării  la  un  curs, consideră unitatea de curs promovată 

și  permit  acumularea  creditelor  de  studii  alocate  cursului respectiv. 

Nota 10 se acordă pentru demonstrarea profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi practice, 

dezvoltate de unitatea de curs/modul, creativitate şi aptitudini în aplicarea competenţelor dobîndite, 

lucrul independent considerabil şi cunoaştere versată a literaturii din domeniul respectiv. Elevul a 

însuşit 95 – 100% din materialul inclus în curriculum-ul unităţii de curs/modulului.  

 

 Nota 9 se acordă pentru demonstrarea foarte bună a competenţelor teoretice şi practice, - 8 - 

dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilităţi foarte bune în aplicarea competenţelor dobîndite cu 

cîteva erori nesemnificative/neesenţiale. Elevul a însuşit 88 – 94% din materialul inclus în curriculum-

ul unităţii de curs/modulului. 

 

 Nota 8 se acordă pentru demonstrarea bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea 

de curs/modul, abilităţi bune în aplicarea finalităţilor de studiu cu o anumită lipsă de încredere şi 

imprecizie ce ţin de profunzimea şi detaliile cursului/modulului, dar pe care elevul poate să le 

corecteze prin răspunsuri la întrebări suplimentare. Elevul a însuşit 78 – 87% din materialul inclus în 

curriculum-ul unităţii de cursul/modulului. 

 

Notele 6 şi 7 se acordă pentru demonstrarea competenţelor de bază, dezvoltate de unitatea de 

curs/modul şi abilitatea de aplicare a acestora în situaţii tipice. Răspunsul elevului este lipsit de 

încredere şi se constată lacune considerabile în cunoaşterea unităţii de curs/modulului. Elevul a însuşit 

48 – 62% şi respectiv 63 – 77% din material.  

 

 Nota 5 se acordă pentru demonstrarea competenţelor minime din domeniul unităţii de curs/modulului, 

punerea în aplicare a cărora întîmpină numeroase dificultăţi. Elevul a însuşit 33 – 47% din material.  

 

 Notele 3 şi 4 se acordă în momentul în care elevul nu demonstrează competenţele minime, iar pentru a 

promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Elevul a însuşit 10 – 20% şi respectiv 21 – 32% 

din material.  
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Notele 1 şi 2 se acordă elevului care a copiat sau a demonstrat o cunoaştere minimă a materiei de 0 – 

9%. Pentru a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă foarte mult. 

 

Activitatea de învăţare, inclusiv activitatea individuală, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele 

dobîndite de către elev sînt verificate şi apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente 

precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări finale, în conformitate cu planurile de 

învăţămînt. 

 

 Evaluarea finalităţilor de studii se realizează atît prin evaluarea curentă (nota curentă, test, portofoliu, 

raport, referat etc.) pe tot parcursul studiilor în cadrul orelor teoretice, orelor practice, seminarelor, 

lucrărilor de laborator, ore de studiu individual, cîtşi prin evaluarea finală/ (examen, teză semestrială, 

care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu calendarul anului de studii). 

 

Evaluările finale ale unităţilor de curs, cu excepţia stagiilor de practică, se vor realiza prin examene cu 

note. 

 

 În cadrul specialităţilor din domeniile vocaţionale Arte, Sport,  evaluarea se va realiza prin forme 

specifice: spectacol, concert, probă sportivă, expoziţie etc. 

 Formele concrete de evaluare sînt stabilite de catedrele didactice la începutul anului de studii, cele 

curente se stabilesc în curriculumul unităţii de curs.  

 

 Numărul de note/calificative curente pe perioada unui semestru acordate fiecărui elev trebuie să fie, 

cel puțin egal cu numărul săptămînal de ore de curs de contact direct, dar nu mai mic de 3. 

 

La  finele fiecărui semestru se  încheie situaţia  şcolară a  elevilor. Elevii care nu  au acumulat numărul 

de  credite de studii  prevăzut  în  Planul  de  învăţămînt  pentru  semestrul/anul  de  studii  sau  au  

obţinut  media  semestrială  sub  “5”  ori calificativul “respins” la cel pu ţin o unitate de curs din planul 

de învățământ sînt declaraţi restanţieri. 

 

Elevii  care  nu  lichidează  restanţele  în  termenele  stabilite  de  Consiliul  de  administraţie  sînt  

exmatriculaţi  prin  ordinul directorului. 

 

La  sfîrşitul  anului  de  învăţămînt  se  încheie  situaţia  şcolară  a  fiecărui  elev.  Acest  fapt  se  

consemneaz ă  printr-un ordin  al  directorului,  menţionîndu-se  pentru  fiecare  elev  situaţia  şcolară  

(cu  calificativul  promovat,  restanţier,  transferat, exmatriculat). 

 

 Numărul de evaluări sumative , excluzând examenul, obligatorii pe perioada unui semestru, la 

fiecare unitate de curs, trebuie să fie, nu mai mic decît 2 și nu mai mare decât 4, în dependență de 

numărul de ore stabilit în Planul de învățământ. 

 

Atît  evaluarea  curentă,  cît  şi  cea finală/sumativă poate fi asistată de calculator. Evaluările asistate 

de calculator se vor organiza cu condiţia că numărul calculatoarelor utilizate la examen este echivalent 

cu numărul elevilor evaluaţi. 
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La  solicitare,  elevilor,  în  paralel  cu  sistemul  naţional  de  notare,  li  se  aplică  adiţional sistemul 

de notare în conformitate cu scala de notare ECVET, în condițiile REGULAMENTUL de  organizare  

a  studiilor  în  învățământul  profesional  tehnic postsecundar  şi  postsecundar  nonterţiar  în  baza  

Sistemului  de  Credite  de  Studii Transferabile, aprobat prin OME nr. 234 din 25.03. 2016. 

 

O unitate de curs are o singură notă finală, care constituie și media generală. 

 

Fiecare unitate de curs teoretică (cu excepția celor practice: instrumentul musical, coregrafie,ritmica, 

volei, baschet, atletism etc.,) va conține și evaluări în cadrul studiului individual. Fiecare elev va avea 

cel puțin o notă, și cel mult un număr egal de note cu numărul tematicii stabilite pentru   studiul 

individual. 

 

Evaluarea în cadrul studiului individual se va realiza în baza sistemului de notare , cu numere întregi. 

Notele de la studiul individual se vor consemna în registru în coloana imediat următoare a ultimei lecții 

și se vor calcula la media generală , fără a se calcula media aritmetică a lor. 

 

Evaluarea  curentă  va  constitui  circa  60  la  sută  din  nota  finală.   

 

Evaluarea sumativă prin examen va constitui 40 la sută din nota finală. 

 

Nota  finală/media generală  se  fixează  în borderou, carnetul de note, fișa personală a elevului  şi în 

baza de date a secţiei de învăţămînt. 

 

Media generală la unitatea de curs cu caracter teoretic se va constitui din: 60 la sută din media 

semestrială şi 40 la sută din nota de la examen .  

 

Exemplu: Elevul pe parcursul semestrului a acumulat următoarele note, consemnate în catalogul 

școlar:  

Ore teoretice -8,7,5; 

Ore de laborator/practice - 9,8,8; 

Ore de studiu individual ghidat - 10,7,8. 

Media semestrială la unitatea de curs se calculează ca medie aritmetică a notelor curente la toate 

tipurile de activitate specificate în planul de învăţămînt: (8+7+5+9+8+8+10+7+8) : 9 = 7.77. 

 Nota la examen (evaluare finală)- 6.  

Media generală la unitatea de curs: 7.77*0.6+6*0.4=4.66+2.40=7.06.  

 

Media generală la unitatea de curs cu caracter practic (ex.: volei, înot,  pregătirea măiestriei sportive, 

gimnastică, ritmică  etc., ) se va constitui din: 60 la sută din media semestrială (fără studiul individual, 

aici elevii nu acumulează note) şi 40 la sută din nota de la examen .  

 

Exemplu: Elevul pe parcursul semestrului a acumulat următoarele note, consemnate în catalogul 

școlar:  

Ore teoretice -8,7,5; 

Ore de laborator/practice - 9,8,8; 
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Media semestrială la unitatea de curs cu caracter practice se calculează ca medie aritmetică a notelor 

curente la toate tipurile de activitate specificate în planul de învăţămînt: (8+7+5+9+8+8+) : 6 = 7.50. 

 Nota la examen (evaluare finală)- 6.  

Media generală la unitatea de curs cu caracter practic:  7.50*0.6+6*0.4=4,5+2.40=6.90.  

 

 

Media generală constituie nota finală la unitatea de curs și  se calculează pînă la sutimi,  fără 

rotunjire.  

 

În cazul în care nota de la examen este mai mică decît nota „5” (cinci), atunci nota medie generală nu 

se calculează, scriindu-se în rubrica respectivă nota acordată. 

 

Pentru elevii restanțieri sau neadmiși la examen  media  generală se  calculează  după  susţinerea  

probelor  de  lichidare  a restanțelor în condițiile prezentei Proceduri. 

 

Se consideră „admişi” la examen elevii, care au media semestrială, calculată în condițiile 

REGULAMENTUL-ului de  organizare  a  studiilor  în  învățământul  profesional  tehnic postsecundar  

şi  postsecundar  nonterţiar  în  baza  Sistemului  de  Credite  de  Studii Transferabile, aprobat prin 

OME nr. 234 din 25.03. 2016   și a    prezentei procedure,  mai mare sau egală cu „5” (cinci). 

 

Media generală la unitatea de curs și numărul de credite acordate se înregistrează în carnetul de note.  

 

Elevii care nu au fost admiși la susținerea examenului din cauza absențelor neprelucrate și notelor 

insuficiente , se consideră  ”neadmis” , fiind indicat simbolul”n/a” în rubrica media semestrială , și vor 

lichida restanța la disciplina respectivă în perioada stabilită de administrația instituției. 

 

Susţinerea probelor de lichidare a restanței, în cazul neadmiterii , se va realiza în perioada curentă de 

examinare. După susținerea probei de lichidare a absențelor și notelor insuficiente  cu media notelor  

”5” și mai mare  , elevii vor fi admiși suplimentar la examen. 

 

Media  anuală la unitatea de curs nu se calculează. 

 

 

2.3.Evaluarea și notarea elevilor la examen 

 

2.3.1.Planificarea și desfășurarea examenelor. 

 

Toate unităţile de curs prevăzute în planul de învăţămînt pentru un semestru se vor finisa evaluându-se  

prin examen scris, oral sau asistat de calculator. 

 

Evaluarea scrisă la examen se va realize prin probe/teste scrise. 
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Evaluările  asistate  de  calculator  se  vor  organiza  cu  condiţia  că  numărul  calculatoarelor 

utilizate la examen este echivalent cu numărul elevilor evaluaţi. 

 

Examenul complex .La decizia consiliului administrativ se vor organiza evaluarea a două unități de 

curs printr-un examen complex. Disciplinele care vor fi încadrate într-un examen complex  se vor 

decide la ședința catedrei metodice. 

 

Examenul complex se va desfășura sub formă de examen  oral,  cu sau fără probe practice. 

 

Examenul complex se susţine în faţa unei comisii constituite din  două cadre didactice: cadre 

didactice care a predat disciplinele incluse în examenul complex. 

 

Unitățile de curs evaluate în cadrul examenului complex vor fi examinate în aceeași zi, ora și locația 

fiind stabilită în dependență de specificul disciplinei, de către directorul adjunct instruire și educație. 

 

Examenele orale se susţin în faţa unei comisii constituite din cel puţin două cadre didactice: cadrul 

didactic care a predat cursul respectiv şi un cadru didactic de la catedra de profil. Instituţiile  vor  

implica  în  evaluare  specialişti  independenţi  de  la  catedra  respectivă.  Înlocuirea unuia  din  

examinatori  se  face  la  propunerea  şefului  de  catedră  şi/sau  la  sesizarea  elevilor  şi  se aprobă de  

Consiliului Profesoral. 

 

 La examene pot asista, în calitate de observatori, reprezentanţi ai asociaţiilor de elevi de diferite 

niveluri, agenţi economici, părinţi. Este interzisă intrarea în sălile de examen a altor persoane fără 

acordul conducerii instituției.  

 

Examenele se vor susține în sesiunile stabilite prin structura anului de studii.  

 

Orarul sesiunii la unitățile de curs se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la cunoştinţă elevilor 

cu cel puţin o lună înainte de începerea sesiunii de examene.  

 

Elevul poate susţine  examen la o singură disciplină într-o zi. 

 

În  sesiunile  ordinare  elevul  are  obligaţia  să  se  prezinte  cu  grupa  în  care  este  înscris.  În cazuri 

bine justificate, cu acordul examinatorului, a şefului de secţie, elevul se poate prezenta cu o altă  grupă.  

 

 În  sesiunile  de  lichidare a restanţelor  (repetate)  elevul  are  posibilitate  să  selecteze  din  datele  

planificate cînd să se prezinte. 

Elevii  încadraţi  în  activităţi  sportive  de  performanţă,  festivaluri,  concursuri/olimpiade 

internaţionale, programe de mobilitate, concediu de maternitate, pot beneficia de sesiune specială de 

examinare. 

 

Directorul adjunct responsabil de procesul instructiv asigură, pînă la finele semestrului, încadrarea în 

orar a  examenilor,  în vederea neadmiterii desfăşurării a două probe de evaluare într-o zi la aceiaşi 

grupă. 
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Intervalul  între examenele succesive trebuie sa fie de minimum 2 zile. 

 

Examenul se realizează conform orarului stabilit de către instituţia de învăţămînt.  

 

Cadrele didactice titulare de discipline au obligaţia de a aduce la cunoştinţa studenţilor, cu cel puţin 

două săptămâni înaintea sesiunii de examene, tematica definitivă a examenelor, în care se vor preciza 

conţinuturile (cunoştinţele, capacităţile) din care se vor formula subiecte sau/şi sarcini (probleme) de 

examinare. Tematica examenelor trebuie să fie suficient de precisă şi de structurată pentru a oferi 

studenţilor un ghid util pentru organizarea învăţării şi pentru autoevaluare. 

 

În timpul examenului este interzisă folosirea de către studenţi a telefoanelor  mobile, a laptop-urilor 

sau oricare alt dispozitiv care ar putea constitui o sursă potenţială de informare;  Nu se permite  

plagierea. În cazuri de plagiere examenul nu va fi apreciat, considerându-se restanță. 

 

Notele de la examen se consemnează în registru la data susținerii. Pentru corecta autoevaluare a 

nivelului de cunoştinţe de către fiecare elev şi a evitării oricărei contestaţii din partea elevilor, cadrul 

didactic examinator va prezenta, înainte de comunicarea rezultatelor la examen, cerinţele urmărite şi 

criteriile de evaluare a fiecărui subiect după care va trece la consemnarea notelor în registru. 

 

Sălile pentru susţinerea examenilor  sunt, în prealabil, adaptate activităţilor respective, prin eliminarea 

oricăror materiale didactice ce ar putea influenţa candidaţii în realizarea acestora.  

 

Perioada de susţinere a examenului se va încadra între orele 08 – 20; 

 

Cerințele cadrului didactic care depășesc , fără acordul elevului, aria de problematizare cuprinsă în 

biletul de examinare , pot fi considerate abuz, cu drept de  contestare. 

 

După finalizarea examenului, biletele de examen, ciorna, proiectele sau lucrările scrise se vor păstra la 

cadrul didactic care a desfășurat examenul și  are obligaţia păstrării lor cel puţin un an calendaristic.  

Sânt admiși la examen elevii care au media semestrială, calculată în condițiile prezentei proceduri, mai 

mare sau mai mică ca ”5”. 

 

Elevii nu sânt  eliberați de la susținerea examenului. 

 

Examenul în scris: Pentru realizarea testului scris, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Timpul 

rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care toţi candidaţii din aceeaşi sală 

au primit testul scris. 

 

Profesorul va respecta întocmai timpul prevăzut pentru desfășurarea examenului. 

 Pe măsură ce îşi încheie activitatea, candidaţii predau testele profesorului. Depăşirea timpului 

prestabilit  pentru realizarea subiectelor din test este interzisă. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la 

predarea ultimului test.  
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Pentru realizarea testului, candidaţii folosesc doar pix cu pastă de culoare albastră. 

 

Candidatul, care a comis în test o greşeală pe care doreşte s-o corecteze, taie cuvântul/ rândul/ secvenţa 

greşită cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber fără a utiliza 

ceruza. 

 

Fiecare candidat primește testul și o foaie maculator cu ștampila secța studii , scriind pe fiecare foaie 

de maculator numele, prenumele, grupa, denumirea instituţiei de învățământ , data susţinerii tezei, iar 

pe test datele personale solicitate pe pagina inițială. 

 

Profesorul nu dă  nici o indicaţie candidaţilor, nu discută între ei, nu rezolvă subiectele , nu facilitează 

sub nici o formă rezolvarea testului de către candidaţi . 

 

Testele pentru susținerea examenului în scris  se păstrează în instituţie pînă la sfîrşitul anului şcolar şi 

pot fi consultate de către elevi/ părinţii acestora, în prezenţa profesorului care predă disciplina de 

studiu respectivă şi/sau care a acordat nota.  

 

Examenul oral: Timpul stabilit pentru desfășurarea examenului oral va reieși din specificul unității de 

curs, astfel încât elevii să aibă suficient timp de pregătire. 

 

Pentru desfășurarea probelor practice din timpul examenului se vor creea condiții eficiente (materiale, 

tehnică,spații amenajate, etc.,) .   

 

Modalitatea de prezentare a elevilor la examenele la care se susțin probe practice va decide profesorul 

în dependență de specificul disciplinei. 

 

Modalitatea de prezentare a elevilor la examenele la care nu  se susțin probe practice , ci doar subiecte 

teoretice și subiecte aplicative  se va realize  pe baza biletului de examen extras la sorți , în mod 

individual, de către fiecare elev, din totalul biletelor întocmite.  Elevii au dreptul , cel puțin, la 30 de 

minute pentru pregătirea răspunsurilor de la subiectele  din bilet. Răsunsurile la bilet le vor scrie pe 

foaie maculator-ciorna  cu ștampila secția studii , primită de la profesor. 

 

În sala de studiu se prezintă , inițial cinci candidați, care extrag câte un bilet de examinare, se pregătesc 

câte unul în bancă.După 30 min. încep pe rând individual a răspunde, fără a fi completat de colegi. 

După ce s-a eliberat un loc va intra următorul canditat, respectând aceeași modalitate. Se încheie 

examenul după ce toți elevii prezenți vor răspunde la biletul extras. 

 

La sfârșit vor rămâne cel puțin doi elevi, pînă va răspunde ultimul canditat. 

 

Rezultatele examenelor orale, cu subiecte teoretice și applicative,  se comunică elevilor în ziua 

desfăşurării acestora. Examenul oral care conține probe practice și necesită timp de verificare, se 

comunică elevilor în timp de 2-3 zile lucrătoare. 

 

2.3.3.Conținutul  subiectelor pentru examen. 
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Subiectele la examenul scris sau oral se stabilesc în exclusivitate de profesorul  de  disciplină. 

 

Subiectele pentru examene vor conţine sarcini de trei niveluri: a) de cunoaştere şi înţelegere b) de 

aplicare c) de integrare. 

 

Responsabilul de elaborarea subiectelor pentru examen - profesorul care a predat disciplina stabilește 

competenţele specifice care urmează a fi evaluate, elaborează obiectivele de evaluare, subiectele de 

evaluare și/sau probele practice  şi instrumentele de evaluare care urmează a fi aplicate. 

 

Subiectele elaborate se discută și se aprobă la ședințele catedrelor metodice, după care se aprobă de 

către directorul adjunct instruire. 

 

La ședințele catedrei se discută și se aprobă lista materialelor didactice și a mijloacelor tehnice permise 

pentru utilizare la examen. 

 

Prezentarea subiectelor de la  examen , pentru aprobare, se va realiza pînă la data stabilită de 

administrația instituției. 

 

Potrivit principiului evaluarea trebuie să urmeze predarea, tematica examenelor trebuie să reflecte 

uniform conţinuturile din curricula, conţinuturi care au fost abordate în totalitate în cadrul activităţilor 

didactice , la care se pot adăuga şi sarcini de învăţare prin studiu individual ghidat de professor. 

 

Elaborarea subiectelor se va face astfel încât să se asigure acelaşi grad de dificultate pentru toţi  elevii, 

iar redactarea lor va fi clară, în scopul evitării confuziilor;  

 

Subiectele de la examen să fie în concordanţă cu recomandările curriculumului la unitatea de curs.  

 

Subiectele trebuiesc formulate astfel încât:  

 să fie în strictă conformitate cu  unitățile de conținut din curriculă;  

 să asigure verificarea nu numai a volumului de cunoştinţe acumulate ci şi a capacităţii de a 

înţelege şi aplica aceste cunoştinţe, de a sesiza conexiunea lor examen ( trebuie să solicite 

candidaților capacități de analiză, de sinteză, de generalizare)  ;  

 să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii elevilor, a capacităţii lor de gândire şi a 

aptitudinilor pentru unitatea de curs pentru care se face examinarea;  

 să se simplifice operaţia de corectare şi să elimine soluţiile controversate, care pot conduce 

ulterior la contestaţii;  

 să asigure o cuprindere echilibrată a a materiei studiate,  să aibă un grad de complexitate 

corespunzător conținutului curriculei; 

 să  permită tratarea lor în timpul alocat candidaților pentru rezolvarea acestora;  

 

Examenul scris: 

Instrumentele de evaluare aplicate în cadrul  examenului în scris (matricea de specificaţie, subiectele 

curriculare de evaluat, baremele de corectare, schema de convertire a punctelor în note) se elaborează  
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în cadrul instituției, de către profesor care a predat disciplina , cu coordonarea de către comisia 

metodică, discutate și aprobate la ședința catedrei metodice, și după care vor fi aprobate  de către 

directorul instituţiei 

 

Examenul scris se va susține prin teste scrise care în aceeași grupă de elevi  vor fi cel puțin pe două 

variante, pentru a preveni plagierea. În cazul în care în semestrul curent, sunt mai multe grupe de elevi 

care susține  examen la aceeași unitate de curs, subiectele vor fi modificate. 

 

Pentru aprobarea subiectelor la examenul scris se va prezenta la ședința catedrei setul de materiale 

elaborate de către profesorul de disciplină: 

  

 Foaia de titlu  

 Competențele specifice care urmează a fi evaluate 

 Unitățile de curs  vizate în cadrul evaluării 

 Modele de conținut – (testele cel puțin pe două  variante) 

 Matricea de specificație  

 Barem de corectare . 

 Schema de convertire a punctelor în note 

 

Examenul oral: 

Examenul oral se va realiza în baza subiectelor teoretice și subiectelor aplicative elaborate în baza 

curricula unității de curs. 

 

Pentru aprobarea subiectelor pentru examenul oral  se va prezenta la ședința catedrei setul de materiale 

elaborate:  

 

 Foaie de titlu 

 Competențele specifice care urmează a fi evaluate 

 Unitățile de curs vizate în cadrul evaluării 

 Modele de conținut –subiecte teoretice și subiecte aplicative/probe practice. 

 Bilete de examinare. 

 

Pentru probele practice – criterii de apreciere și barem de notare , adaptat specificului unității de curs. 

 

În cadrul unităților de curs specifice domeniului  Arte,  Educaţie  fizică  şi  sport, TIC,   examenul  se  

va  realiza  prin  probe  practice specifice :  spectacol, concert, probă sportivă, expoziţie etc.  

 

Probele practice specific disciplinei vor cuprinde și barem/criterii de apreciere și notare, în baza cărora 

se vor aprecia competențele elevilor. 

 

Baremul de notare și criteriile de apreciere fiind elaborate de profesor în dependență de specificul 

probelor practice. 
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Numărul și complexitatea  probelor practice  trebuie să fie adecvate particularităților  curricula  și să 

corespundă competențelor formate în cadrul unității de curs. 

 

Subiectele pentru examenul la unitățile de curs specifice domeniului  Arte,  Educaţie  fizică  şi  sport, 

TIC, pot conține, după decizia profesorului care a predat, un subiect teoretic și o probă practică, pentru 

fiecare fiind elaborate criterii de apreciere și notare diferit.    

 

Alte unități de curs , decât cele specific domeniului  Arte,  Educaţie  fizică  şi  sport,  TIC, vor conține, 

obligatoriu ,în subiectele de examinare două tipuri de subiecte: unul teoretic și un subiect aplicativ. 

 

Subiecte teoretice vor reflecta itemi care evaluează cunoștințele elevului exprimate prin informaţii sub 

formă de noţiuni, principii, legi, teorii, ipoteze care s-au predat  şi s-au  învaţat  la  unitatea de curs.  

Se exprimă prin următorii descriptori  : 

1.-cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific;  

2 - explicare şi interpretare. 

 

Subiectele aplicative  vor reflecta componenta   formativ-acțională  (priceperile,deprinderile și 

obișnuințele) exprimată prin capacitatea de a aplica cunoştinţele în mod conştient, activ, participativ în 

condiţii variate, schimbate. 

Se exprimă prin următorii descriptori  :  

1- aplicare, transfer şi rezolvare de probleme;  

2- reflecţie critică şi constructivă;  

3- conduită creativ – inovativă. 

Subiectele teoretice și cele aplicative vor fi stabilite câte două într-un bilet, astfel încât să fie din 

diferite unități de conținut. Primul subiect va fi teoretic, iar al doilea subiect fiind aplicativ. 

 

Proba practică va reflecta acțiunile aplicative  întreprinse de elev pentru elaborararea unui produs 

finit , cu scopul de a-și demonstra abilitățile practice: elaborarea de proiecte, demonstrarea/executarea  

unor exerciții fizice, interpretarea la pian a piesei musicale, etc.,  

 

Numărul de bilete elaborate la o grupă de elevi , trebuie să fie egal cu numărul elevilor din grupa 

respectivă,  plus două. 

 

Pentru diferite grupe de elevi la aceeași unitate de curs, conțunutul biletelor de examinare vor fi 

schimbate. 

 

Pe bilete este necesar să fie indicat  denumirea instituției de învățământ, catedra metodică, numărul 

biletului de examinare, subiectele propriu-zise numerotate , numele, prenumele profesorului 

examinator . 

 

Biletele pentru evaluarea la examenul complex , vor conține trei subiecte: primul subiect va fi teoretic 

și va reflecta conținuturi dintr-o unitate de curs , al doilea subiect va fi teoretic și va reflecta 

conținuturi din a doua unitate de curs examinată. Al treilea subiect va fi  aplicativ .(Exemplu, Examen 

complex: Psihologia generală și Teoria educației. Se preconizează a fi elaborate 30 bilete , deci 30 
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subiecte teoretice specific disciplinei Psihologia generală, alte 30 subiecte teoretice specific disciplinei 

Teoria educației; și   30 subiecte vor fi applicative, ele vor cuprinde conținuturi egale din ambele 

unități de curs examinate). 

 

Altă variantă poate fi : Biletele pentru evaluarea la examenul complex , vor conține trei subiecte: 

primul subiect va fi teoretic și va reflecta conținuturi dintr-o unitate de curs , al doilea subiect va fi 

teoretic și va reflecta conținuturi din a doua unitate de curs examinată. Al treilea subiect va fi  aplicativ 

sub forma unor proiecte, produse elaborate individual de elevi.(Exemplu, Examen complex: Psihologia 

generală și Teoria educației. Se preconizează a fi elaborate 30 bilete , deci 30 subiecte teoretice 

specific disciplinei Psihologia generală, alte 30 subiecte teoretice specific disciplinei Teoria educației; 

și   un câte un  produs elaborat individual pentru fiecare unitate de curs). 

Produsul  individual poate fi elaborat până la examen, dar susținut la examen în fața comisiei.   

 

În cazul în care una din disciplini încadrate în examinare complexă are aspect practic (ex: instrumentul 

musical, TIC, etc) și o disciplină cu caracter teoretic  , biletul de examinare va conține trei subiecte: 

primul subiect teoretic și al doilea subiect aplicativ care va conține conținuturi din unitatea de curs tot 

teoretică, iar al treilea subiect practic,  va fi proba practică în baza căreia se va evalua abilitățile 

practice de la disciplina practică.  

 

În examen complex nu vor fi implicate disciplini care vor fi incluse în examenul de calificare.Ele vor fi 

evaluate separate. 

 

 

2.3.4.Evaluarea /contestarea la examen . 

Notarea la examene,  se face cu note de la 1” la “10”, exprimate în numere întregi.  

 

Aprecierea cu note se va realiza în condițiile prezentei procedure. ( vezi punctul…) 

 

Notele  de  la  5  (cinci)  la  10  (zece),  obţinute  în  rezultatul  evaluării  la examen,  permit 

acumularea  creditelor  alocate  cursului  respectiv. 

 

Notele  de  la  1 (unu)  la  4  (patru),  obţinute  în  rezultatul  evaluării  la examen,  nu permit 

acumularea  creditelor  alocate  cursului  respective, se consider restanță. 

 

Examenul scris se va aprecia în dependență de baremele de corectare și schemele de notare elaborate . 

 

Baremele de corectare şi schemele de notare, elaborate de profesorul de disciplină , asigură unificarea 

corectării şi notării elevilor. 

 

 În sesiunea de examen, la toate disciplinele de examen scris, se aplică următoarea schemă de notare: 

Nota acordată 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentajul din 

numărul total de 

0 1-10 11-20 21-29 30-41 42-57 58-73 74-89 90-95 96-

100 
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puncte al testului 

 

Greşelile din probele scrise se subliniază și se comentează cu culoare roşie; la contestare se va folosi 

culoarea verde. 

 

În cazul plagierii pe prima foaie a probei scrise, profesorul scrie ”plagiat” , pune nota insuficientă și  se 

semnează. 

 

Profesorul  nu are dreptul să facă alte inscripţii pe testele candidaţilor, decât cele prevăzute în prezenta 

procedură.  

 

Cadrul  didactic  examinator  are  obligaţia  de  a  le  comunica  elevilor  rezultatele  de  la examenele 

scrise, în termene cît mai restrînse, dar nu mai tîrziu de ultima zi a sesiunii. 

 

La examenul oral se va acorda note întregi pentru fiecare subiect (teoretic, aplicativ) și/sau probă 

practică. Media aritmetică, rotunjită până la întreg ,  a notelor obținute, va constitui nota de la examen.  

Dacă elevul este apreciat cu notă insuficientă la unul din subiecte/proba aplicativă , nota la examen va 

constitui notă insuficientă. 

 

 Nota generală pentru examenul oral , se calculează ca media aritmetică a notelor de  la subiectele 

teoretice și aplicative/ proba practică, cu rotunjire până la întregi (Exemplu: 9 (nouă) + 6 (şase ) = 7,5 

(șapte, 5), rezultă nota generală: 7(șapte)).  

 

La examenul complex  se va acorda note întregi pentru fiecare subiect, care va fi apreciat de 

profesorul care a predat unitatea de curs. 

 

Nota generală pentru examenul complex  , se calculează ca media aritmetică a notelor de  la subiectele 

teoretice și aplicative/ proba practică, cu rotunjire până la întregi (Exemplu: 9 (nouă) + 6 (şase ) + (5) 

= 6,66 (șase,666), rezultă nota generală: 7(șapte)).  

 

În cazul în care elevul a primit o notă insuficientă la cel puțin una din subiecte, examenul nu este 

promovat. 

 

Susţinerea repetată a examenului la profesorul care a predat disciplina respectivă. 

 

 Dacă elevul s-a prezentat de trei ori și nu a susținut examenul, administrația instituției va  constitui o 

comisie de examinare  din  trei  persoane- cadre didactice de profil,   fără a fi inclus și cadrul  didactic,  

care  a  predat cursul respectiv. 

 

Elevul  care  încearcă  să  promoveze  examenul  prin  fraudă/prin  copiere  va   fi  apreciat cu notă 

insuficientă.  
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Rezultatele de la examenul oral complex sunt înregistrate în Tabelul de examinare, și este prezentat 

directorului adjunct instruire  în decursul zilei susținerii examenului.  Pe tabelul de examinare trebuie 

să se semneze cadrul didactic și cadrul didactic asistent la examen . 

 

Rezultatele de la examenul scris sunt înregistrate în Tabelul de examinare  în decursul a două-trei zile.  

 

 Rezultatele sunt analizate de către profesor și se consemnează în Fișa ”Rezultatele statistice ale 

examenului”. 

 

 Rezultatele ,Tabelul de examinare,  Fișa ”Rezultatele statistice ale examenului”(pentru examenul 

scris) și lucrările scrise, lucrările practice elaborate,  se prezintă directorului adjunct -instruire după trei 

zile lucrătoare de la data susținerii  examenului scris. 

 

Contestația evaluării se poate realiza numai la examenul scris. 

 

Rezultatele  examenului oral ,probelor practice nu pot fi contestate. 

 

După susținerea  examenului oral ,profesorul are obligația să păstreze ciorna  pe care este răspunsul 

elevului, timp de 24 ore după anunțarea rezultatelor examenului.  

 

Elevii  sau,  după  caz,  părinţii/reprezentanții  legali  ai  acestora,  au  dreptul  să  conteste rezultatele  

evaluării la examenul scris , nota acordată de profesor în decurs de 24 de ore din momentul anunţării 

rezultatelor. 

 

Contestaţia  se  adresează  cadrului  didactic  respectiv,  care  are  obligaţia  de  a argumenta  

rezultatele  evaluării.  În  situaţia  în  care  argumentele  nu  sînt  considerate  satisfăcătoare, 

elevul/părintele/reprezentantul legal  al acestuia  se pot adresa Comisiei de contestare din instituție, 

care vor acționa conform Procedurii de contestare a evaluării elevilor. 

 

2.3.5. Susținerea restanțelor la examen. 

 

Elevii care nu au susţinut examenul din motiv de boală, absenţă, sau au note mai mici decît „5”(cinci) , 

au restanță la disciplina respectivă ,  pot susține restanța în sesiunea repetată (cel mult trei încercări ), 

timp de o lună de la data susţinerii acesteia, conform orarului stabilit de conducerea instituţiei. 

 

Consiliul  profesoral  poate decide extinderea termenului de susținere a restanței,  dar nu mai tîrziu de 

începutul următoarei sesiuni de examinare. 

 

Orarul pentru lichidarea restanțelor se stabilește, fiind aprobat și discutat la ședințele catedrelor 

metodice, aprobate apoi de directorul adjunct instruire. 

 

Un examen repetat poate fi susţinut   cel mult    de 3  ori.  Neprezentarea fără motiv la examen se 

consideră prima încercare. În cazul în care elevul nu obţine note de promovare şi credite după cea de-a 
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treia prezentare, este obligat să reia integral activităţile referitoare la unitatea de curs respectivă, în 

bază de taxă. 

 

În  cazul  repetării  cursului  nota  obţinută  anterior  se  anulează,  nu  se  ia  în  consideraţie  la notarea 

repetată. 

 

Administrația instituției va stabili responsabilii și termenul de susținere repetată a examenului, în 

vederea lichidării restanței,  care nu va depăși 30 zile calendaristice de la finele sesiunii curente de 

examinare. 

 

Desfășurarea examenului în perioada de lichidare a restanței va corespunde modalității descries în 

prezenta procedură . 

 

Subiectele pentru examene de la probele de lichidarea a restanței la examen vor avea alt conținut decât 

cele de la examenul inițial . 

 

Lucrările scrise de la probele de lichidarea a restanței se păstrează la directorul adjunct instruire pîna la 

finele anului de  învăţămînt, fiind dovada aprecierilor evaluării. 

 

Cadrul  didactic  responsabil  de  lichidarea  a  restanței la examen  completează  fișa de reexaminare (, 

emisă de secția studii. 

             

2.4.Evaluarea, notarea și calcularea mediilor semestriale/generale a elevilor în cadrul  la 

disciplinelor musicale:  instrumentul musical. 

 

2.4.1. Evaluarea și notarea elevilor în cadrul lecțiilor de instrument musical. 

 

În dependenţă de funcţiile evaluării pe parcursul studierii cursului se vor utiliza următoarele tipuri de 

evaluare: 

Evaluarea iniţială organizată la începutul unei secvenţe de instruire – estimarea şanselor de reuşită ale 

elevilor într-o secvenţă de instruire; 

 

Evaluarea formativ-continuă – aprecierea/ înţelegerea modalităţilor de învăţare a elevilor,detectarea 

dificultăţilor/ obstacolelor de învăţare în cadrul lecţiilor;  

 

Evaluarea sumativă – aprecierea rezultatelor elevilor în cadrul controlului tematic al unui (sau mai 

multe  module) semestru; Lecţia a 7 (evaluare sumativă), unde se vor evalua competențele de a 

interpreta. Sarcinile specifice lecției de control sunt stipulate în curricula unității de curs. Sarcinile 

specifice lecției de control vor avea un character aplicativ, de evaluare a competențelor. Spre exemplu 

la unitatea de curs: Instrumentul musical , specialitatea Educație timpurie, Calificarea Educator, sunt 

propuse următoarele sarcini evaluative : 

4 exerciţii cu mâna dreaptă (2 ex.– o propoziţie;2ex. – o perioadă; 

4 exerciţii cu mâna stângă (2 ex.– o propoziţie; 2ex.- o perioadă); 

2 exerciţii cu ambele mâni (1ex. –o propoziţie;1ex. –o perioadă). 
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În cadrul lecţiei de control elevul interpretează  3 exerciţii : 

1ex. – mâna dreapta; 

1 ex. – măna stînga; 

1 ex.  – cu ambele măni; 

 

Conținutul exerciţiilor vor fi propuse de profesorul care predă disciplina.  

 

2.4.2. Lucrul individual la disciplina instrumentul muzical. 

 

Fiecare elev are posibilitatea să-și exerseze abilitățile practice la instrumentul muzical prin lucrul 

individual, ori de câte ori are necesitate.  

 

Timpul petrecut la instrumentul muzical din instituție este consemnat în registrul special de la secția 

muzicală, unde este indicat numele, prenumele elevului , data și ora . 

 

Lucrul individual poate fi desfășurat și în afara instituției , în altă localitate unde este instrumentul 

muzical la care să exerseze. 

 

Lucrul individual la disciplina instrumentul muzical nu se consemnează cu notă, el fiind apreciat de 

către profesor în cadrul lecțiilor la evaluarea temei pentru acasă și/sau perfecționarea deprinderilor 

interpretative indicate în curricula unității de curs. 

 

2.4.3.Evaluarea și notarea elevilor în cadrul examenului susținut la instrumentul muzical. 

 

Examenul de promovare, reeşind din Curricula disciplinei se desfăşoară la finele studiului disciplinei. 

 

Data susţinerii examenului este stabilită în cadrul orarului pentru perioada de examinare, de directorul 

adjunct al colegiului, și aprobat de consiliul de administrație . 

 

La susținerea examenului sunt admiși elevii care au nota semestrială la instrumentul muzical ”5” și 

mai mare. În caz contrar elevul nu este admis , consemnându-se  restanță. 

 

La prima lecţie a fiecărui semestru ,profesorul care predă instrumentul muzical selectează sugestii 

repertoriale pentru fiecare elev, care includ 2 piese şi 3 cîntece. 

 

Împreună cu elevul decid care 1 piesă  şi 1 cîntec vor fi prezentate la lectia de control (7 săptămînă) şi 

care 1 piesă şi 2 cîntece la examenul final –evaluarea finală.  

 

La susținerea examenului nu se admite prezentarea sugestiilor repertoriale susținute la lecţia de 

control. 

 

Sugestiile repertoriale pentru examen se discută şi se aprobă la ședința catedrei ce precede examenul 

de promovare. 
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La examenul de promovare elevul va interpreta repertoriul propus care va  fi apreciat de către comisia 

de examinare. 

 

Componența Comisiei de examinare pentru fiecare grupă academică  se decide și se aprobă la şedinţa 

catedrei inainte de desfăşurarea examenului.  

 

Membrii comisiei de examinare pot constitui profesorii care predau disciplina dată la grupa academică 

respectivă.  

 

Au dreptul să asiste la examen membrii administraţiei , diriginții . Alte persoane  precum părinţii, 

tutorele copilului ș.a. vor asista doar cu acordul șefului catedrei și/sau a directorul instituției. 

 

2.4.4. Aprecierea elevului în cadrul examenului cu note:  

 

Fiecare profesor din comisie are o fişă de apreciere a elevului , care are 5 componente: 

1 –Lista elevilor;2 –Sugestiile repertoriale; 3 – Constatări reieşind din criteriile de evaluare (la fiecare 

sugestie); 4 –Notele la ambele sugestii  și 5-  nota finală. 

 

Fiecare profesor-membru al comisiei va stabili nota  finală  a  elevului care este media aritmetică a 

notelor obținute la cele două sugestii repertoriale. ( reeşind din numărul de examinatori).Media 

obținută cu  se va rotunji  la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 sutimi , rotunjirea se 

face în favoarea elevului. 

 

Exemplu: dacă media aritmetică a  notelor este 7,52, elevul va fi apreciat cu nota 8. Dacă e 7,45 elevul 

va fi apreciat cu nota  7. 

 

FIŞA DE EVALUARE:/pentru fiecare profesor/. Numele profesorului. Semnătura. 

N.P 

elevului/grupa 12 

şc. 

Sugestiile repertoriale. Constatări 

reieşind din 

criteriile de 

evaluare. 

Nota  nota 

finală 

1.Mamolat  Dana 1.L.Răileanu „dansul bătrînilor”. 

2.Muz.E.Mamot;vers.G.Vieru”Izvoraşul. 

1. 

2. 

8 

6 

    7 

 

 

La finele examenului membrii comisiei spun notele acordate fiecărui elev ( chiar dacă un profesor a 

apreciat elevul cu notă insuficientă) . Aceste note se consemnează în Fișa de examinare (cîți membri ai 

comisiei, atîtea note finale are elevul. Cu aceste note se face media aritmetică  cu rotunjire  la cel mai 

apropiat număr întreg (la o diferență de 50 sutimi , rotunjirea se face în favoarea elevului).Nota astfel 

obținută constituie nota elevului de la examen. 

 

Nota de la examenul Instrumentul musical  nu poate fi contestată. 

 

Fişa de apreciere a elevului cu semnăturile membrilor comisiei se păstrează la catedra metodică ,timp 

de un an  de zile. 
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Criteriile după care se evaluiază elevul  sunt elaborate şi aprobate la sedinţa catedrei. Fiecare profesor 

este obligat să le respecte. 

 

2.4.5. Calcularea mediei generale la disciplina instrumentul muzical 

 

Media generală . La disciplina Instrumentul muzical se va constitui din: 60 la sută din media 

semestrială (fără  a indica studiul individual) şi 40 la sută din nota de la examen .  

 

Exemplu: Elevul pe parcursul semestrului a acumulat următoarele note, consemnate în catalogul 

școlar:  

Ore teoretice -8,7,5; 

Ore de laborator/practice - 9,8,8; 

Media semestrială la unitatea de curs se calculează ca medie aritmetică a notelor curente la toate 

tipurile de activitate specificate în planul de învăţămînt: (8+7+5+9+8+8) :  = 7.50. 

 Nota la examen (evaluare finală)- 6.  

Media generală la unitatea de curs: 7.50*0.6+6*0.4=4,5+2.40=6.90.  

 

Media generală constituie nota finală la unitatea de curs și  se calculează pînă la sutimi,  fără 

rotunjire.  

 

În cazul în care nota de la examen este mai mică decît nota „5” (cinci), atunci nota medie generală nu 

se calculează, scriindu-se în rubrica respectivă nota acordată. 

 

În cazul în care media semestru este mai mică decât ”5” sau din cauza absențelor și notelor insuficiente 

nu s-a putut calcula media , și elevul nu este admis la examen, nota generală nu se v-a calcula, lăsându-

se rubric respectivă liberă. 

 

2.4.6. Lichidarea restanțelor la disciplina instrumental muzical. 

 

Lichidarea restanțelor la disciplina instrumentul musical se va realiza în cadrul perioadei de lichidare a 

restanțelor stabilită de administrația instituției. 

 

Profesorul de disciplină care are  elevi restanțieri , anunță șeful catedrei și organizează modalitatea de 

reexaminare. Membrii comisiei pentru reexaminare vor fi constituiți din : profesorul de disciplină și 

șeful catedrei metodice. Procedura de reexaminare va respecta punctul 2.4.4. din prezenta procedură.  

 

 

 3.Evidența rezultatelor școlare la unitățile de curs. 

 

Evidenţa rezultatelor şcolare la unitățile de curs se înregistrează în registrul grupei academice, dosare 

personale ale elevilor,  carnetul de note completate şi păstrate conform instrucţiunilor aprobate de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării . 
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Profesorul este obligat să înregistreze sistematic, în catalog, notele elevilor conform scării de note/ de 

calificativele în vigoare. 

 

 Rezultatele obţinute la evaluarea formativă și la evaluarea sumativă se notează şi se înscriu în registru, 

fiind argument pentru calcul la încheierea mediilor semestriale, conform prezentei proceduri. 

 

 Notele de la evaluările scrise și practice se înscriu în catalog la data efectuării acestora, în termen de 

cinci zile lucrătoare. 

 

În coloana imediat următoare după înregistrarea ultimei lecții din semestru, fără a se lăsa rubrici 

necompletate., se va înscrie notele pentru studiul individual ghidat de profesor (pentru disciplinele 

teoretice). 

 

Media semestrială care constituie media notelor curente  se va calcula (în condițiile prezentei 

proceduri) și se va înregistra în coloana imediat următoare după înregistrarea notelor de la studiul 

individual pentru disciplinele teoretice,  și pentru disciplinele practice în coloana imediat următoare 

după înregistrarea datei ultimei lecții, fără a se lăsa rubrici necompletate. 

 

Nota de la examen se va înregistra în coloana imediat următoare după înregistrarea mediei semestriale, 

fără a se lăsa rubrici necompletate. 

 

Media generală  se înscrie în registru în coloana imediat următoare după înregistrarea  notei de la 

examen, fără a se lăsa rubrici necompletate.  

 

Media generală  se va înscrie în catalog doar în cazul în care elevul a fost admis la examen și  nota de 

la examen este mai mare sau egală cu „5”(cinci). 

 

Pentru evidența înregistrării lichidării  neadmiterii la examen (scris sau oral): pe pagina înregistrării 

mediei semestriale, sub lista elevilor  grupei,  unde în ordinea susținerei probelor de prelucrare a 

absențelor/notelor insuficiente  , se va indica Numele, prenumele elevului, media semestrială (calculată 

conform prezentei procedure), data și semnătura profesorului.  

 

Pentru evidența înregistrării lichidării restanțelor la examen (scris sau oral): pe pagina înregistrării 

mediei semestriale, sub lista elevilor  grupei și sub rubrica ”Media semestrială” se va scrie rubrica 

”Lichidarea restanțelor” , unde în ordinea susținerei probei de lichidare a restanței , se va indica 

Numele, prenumele elevului, nota de la lichidarea restanței de la examen, media generală, data și 

semnătura profesorului.  
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                                                     III. RESPONSABILITĂȚI 

Conducerea instituţiei de învăţămînt este direct responsabilă de calitatea rezultatelor învățării.  

La sfîrşitul fiecărui semestru şi, la încheierea anului şcolar, la disciplinele de cultură generală din 

componenta liceală din Planul de învățământ, profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a 

elevilor, în condiţiile prezentei Proceduri. 

Profesorii sînt responsabili de calitatea evaluării elevilor. 

 

                                             IV. DISPOZIȚII   FINALE 

Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Administrativ. 
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                               Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

                                                     Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

                                                                   

                                                                            CEIAC 
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                                                                 Chișinău, 2019 
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                                                            I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

       Prezenta procedură are drept scop: 

 

 Evaluarea calității activității catedrelor metodice care funcționează în cadrul  Colegiului 

”Alexei Mateevici” din Chișinău; 

 De  a  măsura  şi  aprecia  corect  activitatea managerială a șefului catedrei  , pentru a 

identifica modalitățile adecvate  de  consolidare  a  unei  culturi  a  calității  ; 

 De  a  stabili  cele  mai  potrivite măsuri pentru asigurarea condițiilor de creştere a sistemului 

de management al activității catedrei metodice. 

      1.2 . Domeniu de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău . 

Această procedură se aplică pentru desfășurarea procesului de autoevaluare a activității manageriale a 

șefului catedrei metodice și evaluare internă a activității  catedrelor metodice din Colegiul ”Alexei 

Mateevici”  

 

1.3. Documente de referință 

 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015 . 

4. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 

2018; 

5. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

6. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

7. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

8. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

9. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 

provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional 

tehnic, superior și de formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

      10. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

      11. Standarte de competență profesională ale cadrelor managerial  din învățământul 

general.Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

      12. Statutul Instituției Publice  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018 

      13. Regulamentul intern de activitare a Colegiului ”Alexei Mateevici”Chișinău, 2018 

      14. Regulamentul de funcționare a catedrelor metodice Colegiul ”Alexei Mateevici” din 

Chișinău, aprobat la ședința Consiliului Metodico-Științific proces-verbal nr.1. din 

19.septembrie, 2018. 

 

 

 

 

1.4.Definiții și abrevieri 

 



P.O.07.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA  INTERNĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII 

ACTIVITĂȚII  CATEDRELOR METODICE. 

4 
 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că 

cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 

Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  

 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de 

creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea 

lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 

periodice a unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 

îmbunătăţirea activităţii  

 Responsabilitate -obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică. 

Planificare -ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale 

instituției şi ale componentelor sale, resursele şi mijloacele necesare realizării obiectivelor. 

Autoevaluare instituțională -proces de analiză internă, care scoate în evidență punctele forte și 

punctele slabe și permite instituției să valorifice oportunitățile și să elaboreze un plan de acțiuni 

pentru atingerea standartelor de calitate și îmbunătățire continuă. 

Autoevaluarea cadrului didactic – reprezintă procesul prin care cadrul didactic evidenţiază toată 

gama de activităţi  pe  care  le-a  desfăşurat  în  anul  current de studiu.   

Competență profesională- Ansamblu unitary și dynamic de cunoștințe și abilități pentru profesiunea 

dată. 

Criteriu de evaluare- nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată posibilitatea 

atingerii anumitor standarte și obiective. 

Evaluare internă-  procesul de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de activitate, la o 

anumita dată și concretizată în raportul de evaluare. 

 

Fișă de monitorizare- act de înregistrare a dovezilor, indicatorilor de performanță în urma 

procesului de evaluare. 

                 

 

                                                   Abrevieri ale termenelor 
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Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

                            II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

2.1. Aspecte generale . 

 

    Obiectul autoevaluării și evaluării interne sunt cadrele didactice -șefi catedră în cadrul colegiului 

”Alexei Mateevici”din Chișinău. 

   Evaluarea internă a activității catedrelor metodice se realizează o dată în an, în perioada de Audit 

intern a instituției. 

    Prezenta procedură stabilește indicatorii și descriptorii de competență, necesari șefilor de catedre 

pentru realizarea activității manageriale în cadrul catedrei metodice la nivel calitativ înalt. 

   Rezultatele evaluării interne a activității catedrelor metodice  se vor consemna în raportul privind 

auditul intern al sistemului de management al calității a instituției. 

 

2.2. Organizarea desfășurării autoevaluării și evaluării interne a activității șefilor de catedră. 

 

     Directorul, directorul adjunct instruire și educație, coordonatorul CEIAC răspund de organizarea 

evaluării interne a activității șefilor de catedră din instituție. 

     Organizarea desfășurării autoevaluării și evaluării interne a activității șefilor de catedră din 

instituție se va realiza conform prevederilor P.G.01. şi a următoarelor principii:  

a. Principiul obiectivității depline, evaluarea urmând să constate starea de fapt existent în domeniul 

supus controlului şi s-o prezinte întocmai; 

b. Principiul eficienței, acțiunea de evaluare neconstituind un scop în sine, ci  un  mijloc  de  

cunoaştere  completă a  modului  în  care  se  desfăşoară activitatea  din domeniul controlat;  

c. Principiul corectitudinii  şi al bunei credințe, comisia de evaluare acționând în spiritul codului 

etic şi al integrității academice şi de pe pozițiile colegialității  şi  ale  dorinței  sincere  de  a  găsi  

căile  şi  mijloacele  optime  pentru îmbunătățirea activității controlate; 

d.  Principiul  transparenței,  rezultatele  auditării  fiind  aduse  la  cunoştința întregului  personal  

al  colegiului  şi  la  cunoştința  beneficiarilor  programelor  profesionale desfăşurate în instituție, 

fiind difuzat la catedrele metodice și plasat pe sait-ul instituției; 

e. Principiul realizării unei calități superioare. 

 

     Evaluarea se va desfăşura cu respectarea următoarelor  reguli:  

a.  evaluarea are caracter deschis, onest şi formativ;  

b.  standardele de evaluare sunt aceleaşi pentru toți șefii de catedră evaluați;  

c.  la  procesul de evaluare  participă în calitate de evaluatori:  directorul  instituției,  directorul 

adjunct instruire și educație, coordonatorul CEIAC  şi, prin autoevaluare, șeful de catedră . 

d.  aprecierile  se  formulează  astfel  încât  să  fie  recunoscute  toate  realizările profesionale și 

managerial  ale  persoanei  evaluate,  indiferent  de nivelul  de  complexitate, volumul de timp 

necesar şi de efortul depus;  

e.  persoana  evaluată  are  dreptul  de  a  contesta  rezultatul  evaluării  şi  de  a solicita reevaluarea 

performanțelor sale profesionale și manageriale;  

f.  rezultatele autoeavaluării competențelor profesionale și managerial sunt înregistrate în Raportul  

de autoevaluare a calității activității șefului catedrei. 
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 g. Raportul de autoevaluare    se păstrează în mapa corespunzătoare din cadrul catedrei metodice și 

originalul se află în mapa corespunzătoare la Coordonatorul CEIAC. 

 

     Evaluarea internă a activității șefului de catedră  are următoarele componente:  

 1. autoevaluarea șefului catedră. 

 2.evaluarea șefului de catedră de către  comisia managerială de evaluare a șefilor de catedră, 

compusă din : director, director adjunct instruire și educație și coordonator CEIAC; 

 

    Evaluarea internă a activității profesionale și manageriale a șefilor de catedră are  2 etape: 

A. Autoevaluarea activității în calitate de șef de catedră. 

B. Evaluarea cadrului didactic de către comisia managerială de evaluare a șefilor de 

catedră. 

 

                   A. Autoevaluarea activității în calitate de șef de catedră . 

 

    Autoevaluarea se realizează de către fiecare șef de catedră a catedrelor metodice existente în 

instituție. 

      Autoevaluarea șefului de catedră are drept scop diagnosticarea nivelului de performanță propriu 

în raport cu standartele și criteriile de performanță. 

     Autoevaluarea  este faza inițială  de evaluare a activității șefului catedrei, înainte de a fi evaluat de  

comisia managerială de evaluare a șefilor de catedră.  

    Șeful de catedră se autoevaluează pe tot parcursul  anului de studii. 

     Rezultatele autoevaluării, șeful catedrei le va înregistra în Raportul de autoevaluare a  calității 

activității catedrei metodice. (Anexa 1) 

    Autoevaluarea șefului catedrei  include 2 aspecte: 

 

                               I.Autoevaluarea  activității manageriale a șefului catedrei .  

 

Se realizează în baza indicatorilor/ standartelor  profesionale și manageriale: 

 

                                         1.Documentele manageriale ale catedrei metodice. 

  Mapele informaționale ale  catedrei corespund nomenclatorului aprobat de directorul instituției. 

  Conținutul mapelor informaționale corespund tematicii  din nomenclator. 

  Conținutul mapelor sunt actuale, în corespundere cu cerințele și schimbările din învățămînt. 

 

                                    2.Planul operațional  al catedrei metodice. 

Planul operațional al catedrei respectă principiile/indicatorii și standartele  de elaborare (Anexa 2) 

Este discutat și aprobat la ședința consiliului Administrativ 

Este aprobat de către directorul adjunct instruire și educație 

Este elaborat în baza Planului strategic al instituției. 

Respectă domeniile de activitate ale catedrei metodice. 

Coordonează echilibrat gradul de implicare a membrilor catedrei. 

Tematica de activitate a instituției , direcțiile  principale de activitate în Colegiul ”Alexei Mateevici” 

pentru anul curent  de învățămînt  sunt reflectate în planificarea operațională. 

 

 

                                                           3.Ședințele catedrei 

 Ședințele catedrei se organizează lunar 

 Tematica ședințelor catedrei corespund planului operațional al catedrei 

 Ședințele catedrei sunt înregistrate  prin procese-verbale ale ședințelor. 

 Procesele-verbale ale ședințelor catedrei sunt înregistrate în registrul de procese-verbale. 

Procesul de luare a deciziilor la ședințele catedrei  este transparent și complex. 

 Hotărârile ședințelor catedrei sunt reflectate în activitatea catedrei metodice.  
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 Procesele-verbale corespund structurii de elaborare. 

Procesele-verbale conțin anexe ce dezvăluie și dovedesc analiza problematicii abordate. 

 

 

                                         4. Activitatea didactico-metodică a catedrei 

Activitatea metodico-didactică se desfășoară conform regulamentelor interne , procedurilor 

operaționale aprobate. 

Proiectarea activității didactice se efectuiază în concordanță cu standartele educaționale. 

Procesul educațional se realizează în conformitate cu curriculumul. 

Planurile de lungă durată reflectă elementele indispensabile unei proiectări didactice. 

Cadrele didactice participă la cursuri de formare/perfecționare interne și externe privind realizarea 

eficientă a procesului educațional. 

Implimentarea în practica educațională a managementului calității educației. 

Dovadă : Proces-verbal al ședinței catedrei nr.  ___din ___________ Tematica 

abordată:____________________________________________________________________ 

 

 

                                             5. Sistemul de informare extern și intern 

La catedră există un sistem de informare funcțional , care pune la dispoziția cadrelor didactice 

noutățile utile din interiorul și exteriorul Colegiului. 

Pe culuar și la catedră  sunt panouri informative despre activitatea catedrei, permanent completate. 

Avizierele de  pe culuar sunt cu scopul de informare pentru elevi : Orarul lecțiilor individuale al 

fiecărul profesor de la catedră, perioada de lichidare a restanțelor la catedră, perioada și participanții 

la olimpiade și alte concursuri,  alte avize, informații. 

 Avizierele de  pe culuar sunt cu scopul de informare pentru profesori și administrație, părinți: 

desfășurarea lecțiilor  publice, activități extracuriculare, performanțele catedrei și profesorilor, etc; 

Șeful catedrei elaborează semestrial și la cererea directorului , director adjunct  informari , rapoarte , 

documente asupra activității catedrei metodice. 

 Șeful catedrei prezintă  în  timpul stabilit  planuri de lungă durată aprobate la ședința catedrei , 

formele de evaluare finală a elevilor , elaborate de către toți membrii catedrei . 

Șeful catedrei participă/se implică la consiliile profesorale/administrative. 

Membrii catedrei sunt informați de către șeful catedrei despre hotărârile , informațiile discutate 

/analizate la consiliul administrativ. 

 

 

6. Edificarea profesională a profesorilor 
Șeful catedrei  propune cadre didactice pentru calificare profesională. 

Șeful catedrei se implică în stabilirea performanțelor a membrilor catedrei. 

Există la catedră un program de activitate cu cadrele didactice debutante. 

Șeful catedrei se implică în evaluarea anuală a cadrelor didactice: lecții asistate, evaluează portofolii, 

evaluează planurile de lungă durată, evaluează probele de evaluare finală a elevilor elaborate de 

profesor, etc; 

Altele____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Șeful catedrei diseminează experiența cadrelor didactice prin lecții publice, interasistențe în cadrul 

catedrei și la nivel de instituție. 

Dovadă:  lecția publică /activitatea extracurriculară organizată de către șeful catedrei ( Tema, 

perioada , locația ) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Promovarea imaginii catedrei/instituției. 
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 Organizarea săptămînii catedrei 

 Implicarea tuturor profesorilor în organizarea săptămănii catedrei.  

 Completarea paginii web a instituției cu materiale ce reflectă activitatea catedrei metodice. 

 Parteneriatele  educaționale le realizează în conformitate cu oferta educațională oferită de instituție. 

 Elevii, profesorii participă la activități extracurs, seminare, olimpiade, concursuri, etc., 

 

 

7. Monitorizarea calității activității catedrei metodice 

Cadrele didactice sunt evaluate de către beneficiarii direcți ai educației: elevii, prin aplicarea 

chestionarelor. 

Sunt monitorizate performanțele elevilor periodic la toate disciplinele de la catedră. 

Șeful catedrei elaborează acțiuni  de autoevaluare a activității catedrei în baza ghidului de 

autoevaluare/ standartelor/indicatorilor de performanță și ordinilor /dispozițiilor directorului. 

Șeful catedrei propune măsuri de îmbunătățire a activității catedrei în urma procesului de 

autoevaluare/evaluare internă. 

 Șeful de catedră realizează asistări la lecții la fiecare cadru didactic (cel puțin o lecție asistată pe 

parcursul anului școlar la fiecare profesor) 

Evaluează și vizează  planurile de lungă durată (corespund cu conținuturile din curriculum și 

cerințelor de elaborare a planului de lungă durată ) 

Toate planurile de lungă durată vizate corespund cu conținuturile din curriculum și cerințelor de 

elaborare a planului de lungă durată. 

 Evaluează și vizează probele de evaluare finală (corespund cu conținuturile din curriculum și cu 

procedurile de eleborare a probelor de evaluare finală) 

 Toate probele de evaluare finală vizate corespund cu conținuturile din curriculum și cu procedurile 

de elaborare a probelor de evaluare.  

Șeful catedrei motivează profesorii să participe activ  la procesul de evaluare internă a instituției. 

Șeful catedrei își autoevaluează  activitatea managerială desfășurată prin elaborarea Raportului de  

autoevaluare internă a  calității activității catedrei metodice. (Anexa 1) 

Șeful catedrei prezintă dovezi de realizare integrală a planului operațional al catedrei. (Planul 

operațional completat la rubrica dovezi de realizare a obiectivelor și dovezile propriu-zise )se 

anexează la Raportul de autoevaluare internă a activității catedrei metodice. 

 

 

 

8. Capacitatea de reglementare a interacțiunii șefului catedrei cu membrii catedrei și 

administrație 

 

Șeful catedrei: 

 Organizează și desfășoară un set de activități orientate spre menținerea unui echilibru 

emoțional pozitiv, lucrativ, cooperant  în cadrul catedrei. 

 Gestionează eficient , democratic ședințele catedrei . 

 Deține competențe de organizare, gestionare a conflictelor  

 Asigură prin personalitatea proprie calitatea de mentor eficient pentru toate cadrele didactice 

de la catedră. 

 Asigură respectarea disciplinii de muncă a membrilor catedrei. 

 Interacționează eficient cu membrii administrației. 

 Respectă codul deontologic și codul de etică al cadrului didactic.  

 

                  

 

 

   II. Monitorizarea capacității profesionale a cadrelor didactice de la catedră 
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                                             1.Portofoliul didactic al profesorului. 

Șeful catedrei va evalua portofoliul cadrului didactic, conform P.O.06. Procedura operațională  

privind evaluarea internă a activității cadrului didactic , înainte de a fi evaluat de către metodistul 

instituției în perioada de evaluare internă.  

Evaluarea Portofoliului cadrului didactic se va realiza: 

 pentru cadrele didactice titulare; 

 în baza Structurii portofoliului cadrului didactic 

Constatările efectuate de către șeful catedrei  vor fi generale și se vor consemna în raportul de 

autoevaluare sub forma unui tabel . 

Numele 

profesorilor 

Puncte forte Puncte slabe Recomandări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliul cadrului didactic trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

1. Materialele trebuie să fie sistematizate conform domeniului din fișa prezentată .(Anexa 3) 

2. Materialele să fie actuale , din ultimii  3-4 ani de activitate 

3. Nu trebuie să fie surplus de materiale, se indică doar exemple-model.( și nu toate materialele de 

care dispunem și cu care lucrăm, acestea pot fi într-un portofoliu lucrativ personal). 

4. Materialele să fie îndeplinite cu acuratețe, lizibilitate și  corectitudine . 

5. Materialele să fie completate în variantă dactilografiată. 

6. Mapa Portofoliul cadrului didactic se va afla la catedra metodică în secțiunea stabilită.  

 

2. Monitorizarea activității didactice a profesorilor catedrei  prin asistări la lecții. 

 

Asistarea cadrelor didactice la lecții de către șeful catedrei se va realiza atât pe parcursul anului de 

studii cât și în cadrul perioadei de evaluare a catedrei metodice . 

Șeful catedrei metodice  va asista fiecare cadru didactic titular și prin cumul extern din cadrul 

catedrei metodice. 

Se vor realiza câte două asistări minimum la fiecare cadru didactic 

Rezultatele asistărilor la fiecare lecție se vor consemna în Fișa de analiză a lecției observate .  

Fișa de analiză a lecției observate, completată de șeful catedrei  trebuie semnată de cadrul didactic 

asistat. 

Conținutul fișei de analiză a lecției , dar și analiza lecției în formă orală se va  aduce la cunoștința 

cadrului didactic la care a asistat șeful catedrei. 

La sfârșitul perioadei de asistare a cadrelor didactice din cadrul  catedrei metodice , șeful catedrei va 

înregistra o analiză generală a lecțiilor desfășurate de profesori , indicând constatările efectuate. Se 

vor specifica numele cadrelor didactice asistate,  punctele forte și recomandările pentru îmbunătățire. 

Punctele forte și recomandările pentru îmbunătățire se vor constata generalizat pentru toate cadrele 

didactice asistate de la catedra respectivă, conform tabelului: 

Nr.profesorilor 

asistați 

Numele 

profesorilor 

Puncte forte Puncte slabe Recomandări 
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3. Monitorizarea activității didactice prin Analiza rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor 

(de către profesorii de la catedră) cu scopul evaluării cadrelor didactice de către elevi. 
 

Evaluarea  de  către  elevi  a  activităţii  didactice  a  cadrului  didactic,  este  de  maximă importanţă, 

deoarece elevii sunt cei cărora le este adresat serviciul educaţional. 

Fiecare profesor de la catedra metodică va realiza chestionare cu elevii din grupa la care predă 

disciplina cu scopul de autoevaluare. Această acțiune se va realiza în baza P.O.06. Procedura 

operațională  privind evaluarea internă a activității cadrului didactic, secțiunea Autoevaluarea  

calității demersului educațional prin Evaluarea de către elevi .  

În baza centralizatorului efectuat de fiecare cadru didactic , șeful catedrei realizează analiza generală 

a  rezultatelor chestionării pentru profesorii evaluați de către elevi. 

Rezultatele vor fi anexate (sub formă de diagrame, histograme, tabele etc.,) în Raportul de 

autoevaluare internă a activității catedrei metodice, incluzând  punctele forte și recomandările 

evidențiate în aceste chestionare. 

 

 

B.  Evaluarea internă a activității catedrei metodice de către comisia managerială de evaluare 

 

                             1. Evaluarea șefului catedrei de către comisia managerială de evaluare . 

 

Evaluarea șefului catedrei  de către comisia managerială de evaluare se realizează în semestru II al 

anului de studii , în perioada desfășurării procesului de Audit  intern. 

Fiecărei catedre metodice se va stabili o perioada de timp (perioadă de evaluare) în care vor fi 

evaluați cadrele didactice precum și șeful catedrei din cadrul acestei catedre. Perioada stabilită va fi 

de la 5 zile pînă la 10 zile , în funcție de numărul membrilor catedrei. 

 Membrii  comisiei manageriale de evaluare  a activității catedrei metodice  vor  întocmi rapoarte de 

evaluare cu constatările făcute în urma verificării fiecărei catedre metodice în parte, pe baza cărora se 

va întocmi  raportul  de  audit intern pe  colegiu.  Acest  raport  va fi  prezentat,  spre informare  şi  

analiză,  în  ședințele consiliului administrativ ,  care vor adopta măsuri corective necesare pentru 

înlăturarea neajunsurilor identificate şi îmbunătățirea activității. 

Comisia managerială de evaluare se vor întruni în ședință organizatorică , organizată la începutul 

semestrului II al anului de studii, pentru a determina : 

 Scopul și obiectivele evaluării ; 

 Responsabilitățile fiecărui membru în cadrul procesului de evaluare a șefului catedrei; 

 Graficul, perioada desfășurării procesului de evaluare 

 Instrumentele de monitorizare 

 Principiile privind desfășurarea evaluării cadrului didactic. 

 

Ședința organizatorică va fi parte a ședințelor CEIAC și deciziile luate vor fi consemnate în procese-

verbale. 

La consiliul profesoral se va anunța și aproba deciziile luate de comisie. 

Evaluarea activității activității metodive  va urmări  aspectele enunțate mai sus privind secțiunea  

autoevaluarea șefului catedrei. 

Membrii comisiei managerial de evaluare a șefului catedrei va stabili , împreună cu șeful catedrei ,o 

zi concretă din săptămâna predestinată evaluării interne pentru catedra respectivă, pentru realizarea 

evaluării șefului catedrei. 

În ziua respectivă membrii comisiei merg la catedra didactică respectivă și analizează activitatea 

catedrei metodice conform indicatorilor prezentați. 

În urma evaluării de către comisie, coordonatorul CEIAC, întocmește Raportul de Evaluare internă a 

activității catedrei respective.  

Raportul de Evaluare internă a activității catedrei respective va prevedea analiza în detaliu a fiecărui 

indicator, specificând și recomandări de îmbunătățire în caz de neconformitate.  

Raportul va fi coordonat cu directorul instituției de învățământ. 
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Raportul este adus la cunoștința șefului catedrei/membrilor catedrei , care îl discută în cadrul 

ședințelor catedrei și planifică măsuri de corecție/recuperare a neconformităților. 

 

                2. Monitorizarea Portofoliilor cadrelor didactice de către metodistul instituției. 

 

Se realizează conform P.O.06. Procedura operațională  privind evaluarea internă a activității 

cadrului didactic 

 

                 3. Monitorizarea procesului instructiv al cadrelor didactice prin asistări la lecții 

 

Se realizează conform P.O.06. Procedura operațională  privind evaluarea internă a activității 

cadrului didactic 

 

                                                        III.RESPONSABILITĂȚI: 

 

  Director: 

 Să inițieze perioada de desfășurarea a evaluării interne 

 Să asigure corectitudinea desfășurării procesului evaluării activității catedrei metodice 

 Coordonator CEIAC 

 Să desfășoare procesul de evaluare a activității catedrelor metodice conform : 

 procedurilor aprobate privind evaluarea SMC 

 perioadei de desfășurare 

 principiilor echității, obiectivității, coerenței etc., 

 Șefi catedre: 

 Raportul de autoevaluare internă șeful catedrei îl va elabora corect, în baza evaluării calitative 

proprii.  

 Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigației și evaluării activității catedrei 

metodice va fi discutat la ședințele  catedrei, cu scopul de a se întreprinde măsurile ce se 

impun în vederea consolidării aspectelor pozitive  şi al eliminării abaterilor  şi 

disfuncționalităților.  

 Să respecte procedurile  privind evaluarea internă a sistemului de management al calșității. 

 Să fie deschis la aprecieri, critici, observații realizate de evaluator, în vederea îmbunătățirii 

calității procesului educațional. 

 Cadru didactic 

 Să participle activ în procesul de autoevaluare și evaluare a procesului educațional 

 Să prezinte dovezile necesare realizării unui process de evaluare de calitate 

 Să fie deschis la aprecieri, critici, observații realizate de evaluator, în vederea îmbunătățirii 

calității procesului educațional. 

 Să respecte procedura privind evaluarea cadrelor didactice 

 

                                                               IV. NOTE  FINALE:  

 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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Anexa 1.  

                                     Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

CEIAC 

 

Raport  

de autoevaluare internă  

a activității catedrei metodice 

„_________________” 

 

Șef catedră________________________ 

 
                                                                                                                 Chișinău , 2019 

 

 



P.O.07.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA  INTERNĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ACTIVITĂȚII  CATEDRELOR METODICE. 

13 
 

                                                                   I. Autoevaluarea  activității manageriale a șefului catedrei .  

 

Dimensiuni  evaluate                              indicatori/ standarte  profesionale și manageriale da parțial nu 

                                                            I.Autoevaluarea  activității manageriale a șefului catedrei .  

                                         

1.Documentele 

manageriale ale 

catedrei metodice. 

Mapele informaționale ale  catedrei corespund nomenclatorului aprobat de directorul instituției    

Conținutul mapelor informaționale corespund tematicii  din nomenclator    

 Conținutul mapelor sunt actuale, în corespundere cu cerințele și schimbările din învățămînt.    

  2.Planul 

operațional  al 

catedrei metodice. 

 

 

Planul operațional al catedrei respectă principiile de elaborare    

Este discutat și aprobat la ședința consiliului Administrativ    

Este aprobat de către directorul adjunct instruire și educație    

Este elaborat în baza Planului strategic al instituției.    

Respectă domeniile de activitate ale catedrei metodice.    

Coordonează echilibrat gradul de implicare a membrilor catedrei.    

Tematica de activitate a instituției , direcțiile  principale de activitate în Colegiul ”Alexei Mateevici” pentru anul 

curent  de învățămînt  sunt reflectate în planificarea operațională. 

   

                                                           

3.Ședințele catedrei 

 

 

Ședințele catedrei se organizează lunar    

Tematica ședințelor catedrei corespund planului operațional al catedrei    

Ședințele catedrei sunt înregistrate  prin procese-verbale ale ședințelor.    

Procesele-verbale ale ședințelor catedrei sunt înregistrate în registrul de procese-verbale    

Procesul de luare a deciziilor la ședințele catedrei  este transparent și complex    

Hotărârile ședințelor catedrei sunt reflectate în activitatea catedrei metodice.    

Procesele-verbale corespund structurii de elaborare.    

Procesele-verbale conțin anexe ce dezvăluie și dovedesc analiza problematicii abordate    

                                         

4. Activitatea 

didactico-metodică 

Activitatea metodico-didactică se desfășoară conform regulamentelor interne , procedurilor operaționale 

aprobate. 

   

Proiectarea activității didactice se efectuiază în concordanță cu standartele educaționale.    
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a catedrei 

 

Procesul educațional se realizează în conformitate cu curriculumul.    

Planurile de lungă durată reflectă elementele indispensabile unei proiectări didactice.    

Cadrele didactice participă la cursuri de formare/perfecționare interne și externe privind realizarea eficientă a 

procesului educațional 

   

Implimentarea în practica educațională a managementului calității educației. Dovadă : Proces-verbal al ședinței 

catedrei nr.  ___din ___________ Tematica 

abordată:____________________________________________________________________ 

   

                                             

5. Sistemul de 

informare extern și 

intern 

 

La catedră există un sistem de informare funcțional , care pune la dispoziția cadrelor didactice noutățile utile din 

interiorul și exteriorul Colegiului 

   

Pe culuar și la catedră  sunt panouri informative despre activitatea catedrei, permanent completate.    

Avizierele de  pe culuar sunt cu scopul de informare pentru elevi : Orarul lecțiilor individuale al fiecărul 

profesor de la catedră, perioada de lichidare a restanțelor la catedră, perioada și participanții la olimpiade și alte 

concursuri,  alte avize, informații. 

   

Avizierele de  pe culuar sunt cu scopul de informare pentru profesori și administrație, părinți: desfășurarea 

lecțiilor  publice, activități extracuriculare, performanțele catedrei și profesorilor, etc; 

   

Șeful catedrei elaborează semestrial și la cererea directorului , director adjunct  informari , rapoarte , documente 

asupra activității catedrei metodice. 

   

Șeful catedrei prezintă  în  timpul stabilit  planuri de lungă durată aprobate la ședința catedrei , formele de 

evaluare finală a elevilor , elaborate de către toți membrii catedrei 

   

Șeful catedrei participă/se implică la consiliile profesorale/administrative    

Membrii catedrei sunt informați de către șeful catedrei despre hotărârile , informațiile discutate /analizate la 

consiliul administrativ. 

 

 
  

6. Edificarea 

profesională a 

profesorilor 

 

Șeful catedrei  propune cadre didactice pentru calificare profesională.    

Șeful catedrei se implică în stabilirea performanțelor a membrilor catedrei.    

Există la catedră un program de activitate cu cadrele didactice debutante.    

Șeful catedrei se implică în evaluarea anuală a cadrelor didactice: lecții asistate, evaluează portofolii, evaluează 

planurile de lungă durată, evaluează probele de evaluare finală a elevilor elaborate de profesor, etc; 

Altele_____________________________________________________________________________________ 
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Șeful catedrei diseminează experiența cadrelor didactice prin lecții publice, interasistențe în cadrul catedrei și la 

nivel de instituție. 

Dovadă:  lecția publică /activitatea extracurriculară organizată de către șeful catedrei ( Tema, perioada , locația ) 

______________________________________________________________________ 

   

6. Promovarea 

imaginii 

catedrei/instituției. 

 

Organizarea săptămînii catedrei    

Implicarea tuturor profesorilor în organizarea săptămănii catedrei.     

Completarea paginii web a instituției cu materiale ce reflectă activitatea catedrei metodice.    

Parteneriatele  educaționale se realizează în conformitate cu oferta educațională oferită de catedra metodică.    

Elevii, profesorii participă la activități extracurs, seminare, olimpiade, concursuri, etc.,    

7. Monitorizarea 

calității activității 

catedrei metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice sunt evaluate de către beneficiarii direcți ai educației: elevii, prin aplicarea chestionarelor.    

Sunt monitorizate performanțele elevilor periodic la toate disciplinele de la catedră. 

Șeful catedrei elaborează acțiuni  de autoevaluare a activității catedrei în baza ghidului de autoevaluare/ 

standartelor/indicatorilor de performanță și ordinilor /dispozițiilor directorului. 

 

 

 

  

Șeful catedrei propune măsuri de îmbunătățire a activității catedrei în urma procesului de autoevaluare/evaluare 

internă. 

 

 
  

Șeful de catedră realizează asistări la lecții la fiecare cadru didactic (cel puțin o lecție asistată pe parcursul 

anului școlar la fiecare profesor) 

 

 
  

Evaluează și vizează  planurile de lungă durată (corespund cu conținuturile din curriculum și cerințelor de 

elaborare) 

   

Evaluează și vizează probele de evaluare finală (corespund cu conținuturile din curriculum și cu procedurile de 

eleborare a probelor de evaluare finală) 

 

 
  

Toate probele de evaluare finală vizate corespund cu conținuturile din curriculum și cu procedurile de elaborare 

a probelor de evaluare.  

 

 
  

Șeful catedrei își autoevaluează sistematic activitatea managerială desfășurată prin elaborarea Raportului de  

autoevaluare a  calității activității catedrei metodice. 

 

 
  

Șeful catedrei motivează profesorii să participe activ  la procesul de evaluare internă a instituției.    

8. Capacitatea de 

reglementare a 

Șeful catedrei: 

Organizează și desfășoară un set de activități orientate spre menținerea unui echilibru emoțional pozitiv, 
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interacțiunii 

șefului catedrei cu 

membrii catedrei și 

administrație 

 

lucrativ, cooperant  în cadrul catedrei. 

Gestionează eficient , democratic ședințele catedrei .    

Deține competențe de organizare, gestionare a conflictelor     

Asigură prin personalitatea proprie calitatea de mentor eficient pentru toate cadrele didactice de la catedră.    

Asigură respectarea disciplinii de muncă a membrilor catedrei.    

Interacționează eficient cu membrii administrației.    

Respectă codul deontologic și codul de etică al cadrului didactic    

 

                                             II. Monitorizarea capacității profesionale a cadrelor didactice de la catedră 

 

                                                                          1.Portofoliul didactic al profesorului. 

 

Numele 

profesorilor 

Puncte forte Recomandări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Monitorizarea activității didactice a profesorilor catedrei  prin asistări la lecții. 

 

 

Nr.profesorilor asistați 

Numele profesorilor 

Puncte forte Recomandări 
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                           3. Monitorizarea activității didactice prin Analiza rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor (de către profesorii de la catedră) 

cu scopul evaluării cadrelor didactice de către elevi.(se anexează diagramele și centralizatorul realizat de șeful catedrei) 

 

 

 

Anexa 2. 

Indicatori și standarte de performanță privind elaborarea  planului operațional al catedrei metodice 

Domeniile de activitate ale catedrei: 

1.Domeniul Management  

 Elaborarea și aprobarea planului operațional privind activitatea metodică a catedrei. 

 Planificarea ședințelor catedrei 

 Realizarea responsabilităților. 

 Implimentarea regulamentelor de activitate. 

 Implimentarea ghidului de autoevaluare , ghidului Managementului Calității în învățământul profesional tehnic. 

 Respectarea ordinilor directorului instituției. 

 Organizarea și desfășurarea ședințelor catedrei.  

 Elaborarea rapoartelor, informărilor despre activitatea catedrei. 

 Asigurarea eficientă a materialelor conform nomenclatorului  

 etc., 
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2.Domeniul Procesul didactic 

 Organizarea procesului de învățare a elevilor. Organizarea procesului de predare a elevilor. 

 Oganizarea activității de evaluare a elevilor. 

 Teste de evaluare-predare-învățare,planuri de lungă durată, proiectare didactică a lecției,  

 Examene 

 Studiul individual al elevilor, consultații cu elevii. 

 etc., 

3.Domeniul Curriculum 

 Elaborarea /aprobarea curriculumu-lui disciplinar ,modular și a stagiilor de practică la disciplinile predate la catedră. 

 Elaborarea suporturilor de curs, ghiduri metodoloce. 

 Realizarea conținuturilor curriculare reflectate în planurile de lungă durată. 

 etc., 

4.Domeniul  Evaluarea/Autoevaluare  internă a sistemului calității 

 Autoevaluarea procesului didactic: 

 Monitorizarea /analiza rezultatelor activității didactice a profesorilor. 

 Monitorizarea/evaluarea performanțelor membrilor catedrei. 

 Monitorizarea /analiza rezultatelor activității metodice desfășurate în cadrul catedrei. 

 Monitorizarea performanțelor elevilor la discipline. 

 Evaluarea/Autoevaluarea cadrului didactic. 

 Monitorizarea /Evaluarea activității didactice  a membrilor catedrei 

 Chestionare aplicate elevilor privind calitatea studiilor la disciplină. 

 Implimentarea/Monitorizarea respectării procedurilor operaționale. 

 Planificarea/Implimentarea acțiunilor de îmbunătățire/corective  a sistemul de management al calității în cadrul catedrei. 

 Etc., 
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5.Domeniul  Activitatea  metodico-științifică 

 Asigurarea metodică a procesului educațional la disciplinele curriculare: elaborarea/aprobarea curriculei la disciplinele profesionale. 

 Implimentarea scrisorilor metodice la disciplinele de liceu 

 Activități de cercetare științifică/temele de cercetare a membrilor catedrei. 

 Activități metodice la nivel de instituție și catedră. 

 Publicații. Reviste, seminare, doctorat/masterat : teme de cercetare. 

 Comunicări la consiliul profesoral . 

 etc. 

6.Domeniul Formarea continuă a personalului didactic 

 Diseminarea experienței avansate a membrilor catedrei, prin asistări și interasistențe. 

 Organizarea activității de mentorat pentru cadrele didactice debutante în cadrul catedrei. 

 Organizarea lecțiilor publice/demonstrative. 

 Promovarea cadrelor didactice spre atestare/susținerea gradelor didactice.  

 Organizarea/participarea la seminare, training-urilor 

 etc., 

7.Domeniul Promovarea imaginii catedrei/instituției 

 Organizarea săptămânii/decadei catedrei. 

 Activitățile extracurriculare organizate la catedră. 

 Plasarea pe pagina web a instituției activitățile catedrei. 

 Concursuri, olimpiade , festivaluri etc., 

 etc., 

8.Domeniul Parteneriat Catedră/Instituție-comunitate 

Relații de colaborare, acorduri, parteneriate cu instituții superioare, baze de practică, instituții culturale /educative, personalități marcante , etc 
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                                             Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

                                                                   Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

 

                                Plan operațional al activității metodice  

                                                     Catedra ”—” 

                                        Șeful  catedrei_____________ 

 

Discutat și aprobat la ședința catedrei”__________” 

Proces-verbal nr. _____din____________201 

Șeful catedrei _______________________ 

 

                                                                                                                         Discutat și aprobat la ședința Consilului Administrativ 

Proces-verbal nr. _____din____________201 

Dir.adj. instruire și educație _____________L.Curoș 



P.O.07.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA  INTERNĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ACTIVITĂȚII  CATEDRELOR METODICE. 

21 
 

 

                 Tema de cercetare  în Colegiul”Alexei Mateevici”din Chișinău, pentru anul de învățământ_______: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Prioritățile activității metodico-didactice  a catedrei ”---------------” pentru anul curent de studiu: 

 

Prioritatea 1. 

Prioritatea 2. 

Prioritatea 3. 

Prioritatea 4. 

Prioritatea 5. 

Prioritatea 6.  

Prioritatea 7. 
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Domeniul Management 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
     

    

    

    

     

     

     

 

Domeniul Procesul didactic 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
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Domeniul Curriculum 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Domeniul Evaluarea/Autoevaluare  internă a sistemului calității 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
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Activitatea  metodico-științifică 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
     

    

    

    

     

     

 

 

    

 

Domeniul Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
Perfecționarea     
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măestriei didactice      

    

    

     

     

 

 

    

 

 

Domeniul Promovarea imaginii catedrei 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
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Domeniul Parteneriat Catedră/Instituție-comunitate 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
 ,     
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                                                         I.  GENERALITĂȚI 

       1.1 . Scop. 

    Prezenta procedură descrie metodologia de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

din  Colegiul ”Alexei Mateevici” în cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.  

 Prezenta procedură stabilește metodologia de prevenire și combatere a violenței în școală în vederea 

creării unui climat de siguranță pentru elevi. 

      1.2. Domeniu de aplicare 

 Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău , pentru activitățile 

didactice, extradidactice și timpul organizat de elevi în cadrul instituției. 

 Procedura se adresează personalului didactic/didactic auxiliar, personalului auxiliar  și  elevilor. 

 

      1.3. Documente de referință 

 

CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

CODUL muncii (nr. 154 din  28.03.2003, art. 86 – Concedierea cadrelor didactice); 

INSTRUCȚIUNILE privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea , 

referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime 

PROCEDURA de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (Ordinul Ministrului Educației nr.77 din 22 

Februarie 2013). 

METODOLOGIA de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.(Ordinul 

Ministrului Educației nr.858 din 23 August 2013). 

CODUL de etică al cadrului didactic (Ordinul Ministrului Educației nr. 861 din 07 septembrie 2015) 

FIȘA de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului (Ordinul 

comun al Ministerului Afacerilor Interne,  Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

nr.153/1043/1042/293  din 08 octombrie 2014). 

GHID metodologic: Prevenirea violenței în instituția de învățământ.Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Repulicii Moldova. Chișinău, 2017.  

 

         1.4.Definiții și abrevieri 

 

Implementare - acţiunea de a implementa şi rezultatul ei. A pune în practică,în funcţiune, a aplica; a 

integra; a îndeplini, a realiza. 

Metodologia –  document care stabilește un cadru metodologic comun pentru autorităţile  responsabile 

de protecţia copilului  şi a familiei împotriva violenţei, furnizării de servicii din acest domeniu şi 

profesioniştii care lucrează  direct cu copiii, familiile acestora şi presupuşii făptuitori/ agresori. 

ANET - abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 
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Abuz față de copil – forme de rele tratamente produse de către părinți/reprezentanți legali/îngrijitori 

sau de orice altă persoană aflată în poziție de răspundere  ,putere ori în relație de încredere cu copilul, 

care produc vătămare actuală sau potențială asupra sănătății acestuia și îi pun în pericol viața, 

dezvoltarea, demnitatea și moralitatea. 

Neglijarea copilului – ignorarea voluntară sau involuntară a unei persoane care are responsabilitatea 

privind creșterea și educarea copilului, de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilități,  fapt 

care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală sau socială, integritatea  

corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. Neglijarea poate lua următoarele forme: alimentară, 

vestimentară, igienică, medicală, educațională, emoțională, de supraveghere. 

Exploatarea prin muncă a copilului – munca ce prin natura sa sau prin condițiile în care se exercită 

este susceptibilă de a dăuna sănătății, securității sau moralității copilului. 

Trafic de copii – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum și 

darea sau primirea unor plăți ori beneficii pentru obținerea consimțămîntului unei personae aflate în 

poziție de răspundere, putere ori în relație de încredere cu copilul, în scopul exploatării sexuale, prin 

muncă sua prin servicii forțate, practicării cerșetoriei, folosirii în conflicte armate, prelevării organelor 

sua țesuturilor umane, abandonării în străinătate, vînzării sau  cumpărării. 

 

 

                                                      Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

2.1. Desfășurarea procedurii operaționale privind  organizarea instituţională în scopul prevenirii 

şi asistenţei copiilor în cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului 

1. Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău promovează activităţi de prevenire şi de identificare 

timpurie a copiilor expuşi riscului de abuz, neglijare, exploatare, trafic prin: 

 organizarea activităţilor de prevenire primară a abuzului, neglijării, exploatării, traficului în 

rândul copiilor, ținându-se cont de particularităţile de vârstă şi de capacităţile de dezvoltare, precum şi 

în rândul părinţilor/îngrijitorilor acestora; 

 organizarea activităţilor de prevenire secundară şi terţiară a abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului cu grupurile de risc sporit (copii din familii dezorganizate, copii rămaşi fără ocrotire 

părintească, copii reabilitaţi în urma abuzurilor, etc.); 

 asigurarea securităţii încăperilor, terenurilor şi locurilor aferente instituţiei de învățământ. 

2. Directorul instituţiei de învățământ Colegiul ”Alexei Mateevici” este obligat să stipuleze în 

regulamentele de activitate, contracte şi în fişele de post ale salariaţilor, obligativitatea sesizării 

cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Aceasta va contribui la responsabilizarea şi 

la o înţelegere mai bună a rolurilor şi obligaţiunilor tuturor membrilor comunităţii şcolare. Trebuie 
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asigurată informarea tuturor părţilor implicate în procesul educaţional despre prevederile 

regulamentului şcolar şi solicitat periodic feedback despre funcţionarea acestuia. 

3. Regulamentul intern al unităţii de învăţământ va include prevederi privind asigurarea protecţiei 

elevilor faţă de orice formă de violenţă după cum urmează: 

4. Angajaţii instituţiei de învăţământ care sunt martori sau deţin informaţie despre un act de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic sunt obligaţi să intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în 

care nu pot interveni de sine stătător. 

5. Angajaţii instituţiei de învăţământ sunt obligaţi să comunice imediat cazurile suspecte sau 

confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic directorului instituţiei sau coordonatorului. În lipsa 

acestora, în cazurile suspecte sau confirmate de abuz sexual, vătămări corporale, neglijare severă, 

forme grave ale abuzului psihologic, exploatare a copiilor, din partea altor copii, salariaţilor instituţiei, 

părinţilor şi altor persoane, angajaţii instituţiei sînt obligaţi să informeze imediat telefonic, iar timp de 

24 de ore - să expedieze Fişa de sesizare asistentului social comunitar de la locul de trai al copilului. 

6. Cazurile de abuz şi neglijare sunt examinate în cadrul instituţiei de către Grupului de lucru 

(Comisia) intrașcolar, desemnat prin ordin. 

7. Regulamentul instituţiei conţine prevederi explicite, în termeni comportamentali, despre regulile 

de comportament în cadrul instituţiei. 

8. Activităţile extraşcolare se organizează privind asigurarea protecţiei şi securităţii copiilor pe 

toată durata acestor activităţi. 

9. Persoanele (reprezentanţi ai diferitor servicii, persoane fizice, persoane oficiale etc.) care intră în 

instituţia de învăţământ pentru a comunica direct cu elevii sunt informate despre politica de protecţie a 

copilului, inclusiv a datelor cu caracter personal. 

10. Părinţii/ reprezentanţi legali / îngrijitorii elevilor sunt informaţi despre activităţile în afara şcolii 

(concurs, festival, excursie etc.) la care iau parte elevii şi îşi oferă consimțământul în scris în această 

privinţă. 

11. Se interzice: 

 Afişarea, discutarea şi diseminarea datelor cu caracter personal ale elevilor şi familiilor acestora, 

inclusiv notele şi comportamentele problematice, în locurile publice şi persoanelor/ instituţiilor 

neautorizate; 

 Accesul copiilor şi persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale elevilor, inclusiv 

registre, baza de date, dosare personale etc.; 

 Implicarea elevilor în supravegherea spaţiilor instituţiei şi terenurilor aferente acesteia, în 

asigurarea ordinii şi disciplinei în timpul şi în afara orelor; 

 Predarea disciplinelor şcolare, facilitarea activităţilor extraşcolare şi supravegherea elevilor de 

către alţi elevi, în lipsa cadrelor didactice, indiferent de motivul absenţei acestora; 

 Desfăşurarea şedinţelor operative în timpul orelor şi a pauzelor dintre ore şi lăsarea elevilor fără 

supraveghere; 

 Elevii să poarte în timpul orelor, în pauze şi activităţi extraşcolare, lucruri de preţ sau/şi obiecte 

care le pot dăuna sănătăţii şi securităţii personale şi ale altora; 

 Aplicarea sancţiunilor care lezează demnitatea umană şi contravin prevederilor actelor în 

domeniul drepturilor omului/ copilului. 

 Acordarea asistenţei metodologicae angajaţilor instituţiei în aplicarea Procedurii, inclusiv în 

domeniul organizării activităţilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic, cu 

elevii şi părinţii, identificând nevoile de formare ale cadrelor didactice în domeniul prevenirii violenţei 

şi în aplicarea Procedurii; 
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 În corespundere cu regulamentul și prevederile prezentei proceduri, instituția va elabora și adapta  

fișele postului cadrelor manageriale, didactice, didactice  auxiliare și nedidactice din instituția de 

învățământ.   

2.2. Organizarea activităților de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în 

cazurile de abuz faţă de copii 

12. Directorul instituţiei de învățământ desemnează o persoană din rândul membrilor 

administraţiei instituţiei în calitate de coordonator al activităţilor de prevenire, identificare, raportare, 

referire şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copii (în continuare - coordonator). 

13. Coordonatorul : 

 coordonează activitatea grupului de lucru intra școlar pentru examinarea cazurilor de abuz și 

neglijarea  față de elevi  în cadrul instituției de învățământ  

 identifică nevoile de formare ale cadrelor didactice, didactice auxiliare și non- didactice în 

domeniul prevenirii cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului în aplicarea procedurii. 

 acordă  asistență metodologică angajaților instituției în aplicarea procedurii, inclusiv în domeniul 

organizării și desfășurării activităților de prevenire  a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al 

copilului cu elevii și părinții   

 monitorizează aplicarea prevederilor procedurii în instituția de învățământ și acțiunile 

întreprinse.           

 întocmește și prezintă conducerii instituției de învățământ rapoarte semianuale și anuale privind 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului identificate în instituții și acțiunile 

întreprinse.   

 

2.3 Identificarea, înregistrarea şi intervenţia în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului 

2.3.1.Sesizarea cazurilor de violenţă în cadrul instituţiei de învăţămînt. 

14. Orice salariat al instituţiei de învățământ (profesor, educator, psiholog, asistent medical, 

bibliotecar, personal auxiliar) care deţine informaţie despre un act de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

este obligat să intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine 

stătător. 

15. Orice salariat al instituţiei de învățământ este obligat să comunice imediat cazurile suspecte sau 

confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic directorului instituţiei sau coordonatorului , șefilor de 

secție, psihologului școlar. 

16. În momentul  sesizărilor cazurilor de violenţă în cadrul instituţiei de învăţămînt administrația 

este obligată: 

 să   înregistreze sesizările  referitor la cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului şi/sau să se autosesizeze în cazurile în care deţine astfel de informaţii; 

 să informeze imediat telefonic, iar timp de 24 ore să expedieze Fişa de sesizare asistentului 

social comunitar de la locul de trai al copilului (în sectoarele mun. Chişinău – direcţiile de sector) 

 să informeze în aceiaşi termeni: 

a) autoritatea tutelară (în sectoarele mun. Chişinău – direcţiile de sector pentru protecţia drepturilor 

copilului) – în cazul în care copilul este abandonat sau există pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea 

acestuia; 
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b) organele de poliţie/procuratura – în cazul în care cunosc ori suspectă că un copil este exploatat 

sau traficat ori este expus riscului de a fi exploatat sau traficat, este abandonat, precum şi în cazul în 

care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului; 

c) serviciul de asistenţă medicală de urgenţă – în cazul constatării pericolului pentru viaţa şi 

sănătatea copilului (fracturi, hemoragii, etc.), a tentativelor de suicid din partea copiilor; 

d) direcţia raională/ municipală educaţie şi Ministerul Educaţiei – în cazurile de abuz, exploatare, 

trafic al copilului, comise de cadrele didactice sau de alt salariat al instituţiei de învățământ; 

e) inspecţia muncii – în cazul utilizării muncii copilului la lucrări cu condiţii de muncă grele, 

vătămătoare şi/sau periculoase, precum şi la lucrări care pot aduce prejudicii sănătăţii sau integrităţii 

morale a copiilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea şi 

comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narcotice şi toxice). 

 să soluţioneze în cadrul instituţiei cazurile de îmbrânciri, neglijare, abuz psihologic. 

17. În anumite cazuri de examinare a sesizărilor,  directorul instituţiei: 

a) deleagă, la solicitarea asistentului social comunitar (în mun. Chişinău – direcţia pentru protecţia 

drepturilor copilului) un salariat al instituţiei pentru a participa la examinarea sesizării; 

b) desemnează, la solicitarea organelor de urmărire penală şi de drept, o persoană de încredere 

pentru copil care să-l asiste în cadrul procedurilor legale; 

 

2.3.2.Activitatea grupului intrașcolar în cadrul  activităţilor de prevenire, identificare, raportare, 

referire şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copii din instituție. 

18. Grupul de lucru intraşcolar este un grup de specialişti din cadrul instituţiei din componenţa 

căruia pot face parte cadre didactice care cunosc bine particularităţile de dezvoltare şi creştere ale 

copiilor în general, şi ale copiilor implicaţi într-un caz concret, în particular, psihologul şcolar, 

reprezentanţi ai echipei manageriale. 

19. În componența grupului intrașcolar pot fi: 

-directorul adjunct  instruire și educație 

-psihologul  școlar  

-diriginți  

-cadre didactice  

20. Activitatea Grupului de lucru intraşcolar este ghidată de coordonatorul activităţilor de prevenire, 

identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copii (în continuare - 

coordonator), care, în funcţie de forma de abuz sesizată, convoacă un grup de lucru intraşcolar pentru 

examinarea cazului. 

21. Componenţa nominală a Grupului de lucru intraşcolar poate fi diferită, în funcţie de cazurile care 

vor fi examinate. Directorul instituţiei, la propunerea coordonatorului, desemnează prin ordin 

componenţa Grupului de lucru intraşcolar  pentru fiecare caz în parte. 

22. Obiectivele Grupului de lucru intraşcolar: 

 Să examineze cazurile mai puţin grave de violenţă faţă de copii (cazuri uşoare de abuz 

emoţional, îmbrânciri, neglijare uşoară), autorii cărora sunt atât copiii, cât şi adulţii, inclusiv cadrele 

didactice și non-didactice din instituția de învățământ; 

 Să   ofere support cadrelor didactice în examinarea cazurilor de abuz şI neglijare a copilului şI în 

stabilirea măsurilor ce se impun pentru soluţionarea cazurilor şi diminuarea fenomenului violenţei; 

 Să ajute elevii implicaţi în acte de violenţă să conştientizeze natura distructivă a 

comportamentelor violente şi efectele acestora asupra propriei dezvoltări şi asupra altora; 
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 Să le ofere siguranţa şi încredere elevilor că orice li s-ar întâmpla, în instituţie sau în afara 

acesteia, există persoane şi structuri la care pot apela şi care vor reacţiona conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

 Să recomande administraţiei instituţiei măsuri care contribuie la dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice şi personalului tehnic.; 

23. Organizarea activităţii Grupului de lucru intraşcolar. Este cunoscut faptul că nu toţi angajaţii 

unei instituţii pot analiza multiplele aspecte ale cazurilor deviolenţă faţă de copii atât din partea 

semenilor, cât şi din partea adulţilor, şi lua deciziile ce se impun. 

24. Membrii grupului stabilesc cine va comunica separat cu copilul (copiii) pentru a clarifica 

circumstanţele, factorii determinanţi, consecinţele, precum şi alte aspecte ce ţin de protecţia copilului. 

25. Membrii grupului solicită asistenţă din partea altor specialişti, inclusiv coordonatorul de la nivel  

municipal şi angajaţi ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică. 

26. În urma examinării fiecărui caz, membrii grupului elaborează/ întocmesc un plan de intervenţie 

în cadrul instituţiei pentru toţi copiii implicaţi (autori, victime, martori), inclusiv pentru părinţii 

copilului, dacă este cazul. Planul de intervenţie este consultat cu copilul. 

27. În cazurile de abuz faţă de copii cu implicarea angajaţilor instituţiei, grupul de lucru formulează 

anumite recomandări, care sunt comunicate directorului instituţiei.  

28. Directorul instituţiei decide împreună cu autorul/ autorii asupra măsurilor ce se impun pentru 

soluţionarea cazului şi prevenirea repetării cazului. 

29. Grupul de lucru nu aplică sancţiuni disciplinare elevilor conform prevederilor regulamentelor 

şcolare, atribuţie ce revine, după caz, managerului instituţiei, Consiliului profesoral sau Consiliului de 

administraţie. 

30. La elaborarea şi implementarea planului de intervenţie, după caz, pot fi implicaţi şi alţi 

specialişti din afara instituţiei de învăţământ, precum şi alte servicii sociale primare sau specializate. 

31. Coordonatorul informează părinţii, reprezentanţii legali sau îngrijitorii copilului despre cazul de 

abuz în care este implicat copilul şi despre planul de intervenţie elaborat. 

32. Grupul de lucru intraşcolar ţine evidenţa proceselor verbale al şedinţelor sale. 

33. Grupul de lucru acordă sprijin metodologic persoanei delegate în echipa multidisciplinară şi 

monitorizează, în baza planurilor individuale de asistenţă, cazurile abordate de aceasta. 

34. Planul de intervenţie în urma examinării cazului de abuz va conţine următoarele elemente: 

  o scurtă descriere a cazului de violenţă cu indicarea parţilor implicate, forma abuzului, factorii 

determinanţi. 

 obiectivele ce trebuie realizate/atinse în urma realizării planului pentru autor/şi pentru 

copilul/copiii victimă/e. 

 activităţi recomandate pentru autor şi pentru victimă (denumire, descriere pe scurt a 

conţinuturilor şi strategiilor didactice recomandate, perioada, loc etc.). 

 resursele necesare pentru implementarea planului, inclusiv cine este responsabil să ofere 

asistenţă copilului şi să monitorizeze planul. 

 

III. RESPONSABILITĂȚI: 

 Directorul instituției și cadrele manageriale: 

 coordonează activitatea instituției de învățământ în domeniul prevenirii, identificării,  raportării 

examinării,  intervenției  și referiri cazurilor de abuz neglijare,  exploatare și trafic al copilului. 

  să informeze salariaţii despre prevederile prezentei proceduri la momentul angajării şi la 

începutul fiecărui an şcolar; 
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 ajustează toate regulamentele de organizare și funcționare a instituției la prevederile actelor 

normative privind protecția drepturilor copilului față de violență. 

 să includă în Fișele postului salariaților prevederile prezentei proceduri. 

  să pună la dispoziţia salariaţilor fişe de sesizare, registre, precum şi să asigure la nivelul fiecărei 

subdiviziuni implementarea prezentei proceduri; 

  să organizeze activităţi de informare a copiilor şi părinţilor, îngrijitorilor, reprezentanţilor legali 

ai copiilor, membrilor comunităţii privind modul de sesizare a cazurilor suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copiilor şi cadrul legal în domeniu; 

  să pună la dispoziţia copiilor informaţii, mijloace şi instrumente, inclusiv care asigură 

anonimatul, specifice vârstei şi gradului de maturitate al acestora pentru a raporta cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic din partea semenilor şi din partea adulţilor. 

 asigură siguranța elevilor în spațiile și pe teritoriul instituției de învățământ, în căminele din 

gestiunea  sa, inclusiv prin regimul de verificare a primirilor înregistrarea vizitatorilor și monotorizarea  

zilnică de către personal fără implicare elevilor a intrărilor și ieșirilor instituției, locurilor de uz comun 

cantină, coridoare, terenuri de sport, veceuri, vestiare și încăperilor tehnice. 

 Cadrele didactice diriginții: 

 informează elevii  și părinții de la clasă despre normele de conduit/regulamentul intern în 

instituția de învățământ, politica instituției de protecție a copilului. 

 informează elevii și părinții despre toate formele de violență și manifestările comportamentale 

ale acestora, persoanele și instituțiile la care se pot adresa pentru ajutor atunci când sunt supuși unui 

abuz sau tentativelor de abuz. 

 discută cu elevii, individual și în grup, despre siguranța lor, bunăstarea emoțională  și fizică 

acasă în familie, în instituție și în alte locuri pe care le vizitează .    

 discută cu părinții în timp util despre problemele observate în comportamentul elevilor 

(manifestări de agresivitate sau timiditate, izolare etc.) și acțiunile care pot fi înterprinse  pentru 

depășirea acestora. 

 formează și mențin un climat psihosocial pozitiv în clasă, care contribuie la formarea unor relații 

respectoase între elevi și între elevi și pedagogi. 

 monitorizează permanent colectivul de elevi în scopul indentificare precoce a conflictelor 

interpersonale, formării grupurilor, izolării și hărțuiri sau violenței la adresa elevilor închiși, retrași, 

instabil emoțional, cu necesități speciale ale în dezvoltare și comportament și oferă promt ajutor și 

susținere. 

 Personalul didactic:     

 manifestă respect față de toți membrii comunității școlare și particularitățile lor individuale, nu 

admit afirmații și alte acțiuni cu caracter discriminatoriu și violent  sau capabile se provoace 

discriminare și violențe la adresa elevilor din partea niciunuia dintre membrii comunității școlare. 

 intervin promt în cazurile de abuz: reprimă comportamentele agresive, desparte părțile în 

conflict, solicită ajutor de la alți angajați ai instituției atunci când nu pot interveni de sine stătător. 

 comunică imediat directorului sau cu ordonatorului din instituție despre orice caz suspect sau 

confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului.  

 Personalul nedidactic:     

 manifestă respect față de toți membrii comunității școlare și particularitățile lor individuale, nu 

admit afirmații și alte acțiuni cu caracter discriminatoriu și violent  sau capabile se provoace 

discriminare și violențe la adresa elevilor din partea niciunuia dintre membrii comunității școlare. 

 intervin Promt în cazurile de abuz: reprimă comportamentele agresive, desparte părțile în 

conflict, solicită ajutor de la alți angajați ai instituției atunci când nu pot interveni de sine stătător. 



P.O.08. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI  INTERVENȚIA LUCRĂTORILOR INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL 

„ALEXEI MATEEVICI” DIN CHIȘINĂU ÎN CAZURILE DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE,TRAFIC AL COPILULUI. 10 

 

 comunică imediat directorului sau cu ordonatorului din instituție despre orice caz suspect sau 

confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului.  

 nu admit elevi în spațiile tehnice (subsol, debara ,cazangerie garaj etc.) și dosite(sub Scări, 

marchize, anumite sectoare ale teritoriului instituții etc.) , Unde pot avea loc acte de violență. 

 în procesul de curățare și deservire tehnică ai PC-urilor, dușurilor și vestiarelor, acordă atenție 

comportamentului elevilor și, în cazul suspectării unor abuzuri, imediat anunțe 

coordonatorul/directorul. 

 

IV.NOTE FINALE: 

 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în instituție. 
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                                                                       I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

      Prezenta procedură are drept scop: 

 Determinarea situaţiei statistice continuie privind traseul ocupaţional al absolvenţilor 

Colegiului "Alexei Mateevici"din Chișinău. 

 Determinarea gradului de angajare al absolvenților în câmpul muncii. 

 Inserția în câmpul muncii al absolvenților colegiului. 

 Obținerea feedback-ului privitor la calitatea pregătirii profesionale oferite de instituție viitorilor 

specialiști.Gradul de satisfacție al absolvenților și angajatorilor  față de pregătirea profesională 

a absolvenților în cadrul colegiului. 

 

     1.2 . Domeniu de aplicare. 

    Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul  Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău.            

Diriginții grupelor absolvente, șefii de secție vor cunoaște prezenta procedură și vor activa în 

conformitate cu prevederile stipulate.  
       Elevii absolvenţi, pentru toate specialităţile şi anii de studiu , vor contribui cu date corecte, 

veridice privind traseul profesional personal. 

 

1.3. Documente de referință 

 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. LEGE Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Legislația Republicii 

Moldova. 

3. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în 

baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

4. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015 . 

5. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

6. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

7. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

8. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

9. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

10. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

      10. Statutul Instituției Publice  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018 

        

 

       

1.4.Definiții și abrevieri 

 

Asigurarea calităţii-  Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că 

cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

Procedură- mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi. 

Procedură generală- Procedură cu caracter general,  care descrie o activitate sau un proces ce se 

desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice . 
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Procedură operaţională-  procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Instrucţiune de lucru-  mod specificat de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.  

 Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a 

servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de 

creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea 

lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 

periodice a unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 

îmbunătăţirea activităţii. 

Traseu ocupațional- parcursul/linia /direcția privind  evoluția în timp a ocupației absolventului 

instituției.                 

 

Abrevieri ale termenelor 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

                                       II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

1. Procedura se aplică în cazul absolvenţilor fiecărui domeniu de pregătire profesională, care 

finalizează studiile.  

 

2. Absolventul în perioada  admiterii la examenele de calificare va completa o fişă cu date personale 

(Anexa 1) Fișa de monitorizare a traseului ocupațional al absolventului.  

 

3. Procesul de  evidență  a traseului ocupațional a absolvenților  va fi monitorizat de către directorul 

adjunct instruire practică și procedure și de către dirigintele grupei. 

 

4. Directorul adjunct instruire practică  și producere va instrui  și va informa diriginții grupelor 

absolvente  despre prevederile prezentei proceduri. 

 

5. În baza datelor personale prezentate , dirigintele va contacta fiecare absolvent și va înregistra date 

privitor la traseul ocupațional al absolventului conform fișei și prevederilor prezentei proceduri. 

  

6. În cazul în care dirigintele nu mai este angajatul instituției, directorul adjunct  instruire practică  și 

producere va desemena un alt responsabil de colectarea datelor. 

 

7. Prima dată, datele privitor la traseul ocupațional al absolventului se vor colecta pe parcursul lunii 

septembrie al anului următor de studii, după ce absolventul a absolvit instituția. 
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8. Directorul adjunct  instruire practică  și producere va prelua şi prelucra formularele completate. 

Datele primare se păstrează la subdiviziunea instruire practică.  

 

9. Rezultatele privitor la traseul ocupațional, la rezultatele chestionarelor aplicate privind gradul de 

pregătire profesională a absolventului angajat  se postează pe site-ul colegiului, se includ în 

rapoartele de autoevaluare a instituției/programelor de formare profesională, se analizează la 

consiliile administrative/profesorale şi consiliile metodico-științifice. 

 

10. Diriginţii vor actualiza permanent datele absolvenţilor, pe baza mesajelor transmise de către ei pe 

adresa de e-mail şi prin contact telefonic  periodic. Actualizarea se va realiza o dată în an , la 

finele anului de studii, în luna mai. În acest mod se obţin noi date despre traseul profesional al 

absolventului. 

 

11. Datele despre traseul ocupațional al absolventului se vor monitoriza următorii 5 ani după 

absolvirea instituției. 

 

12. Datele despre traseul ocupațional al absolventului se vor înregistra în baza de date a instituției. 

 

13. Pentru entităţile, unde activează conform calificării absolvenţii Colegiului vor fi elaborate 

chestionare de către CEIAC, pentru analiza gradului de satisfacţie a pregătirii profesionale a 

absolvenţilor din perspectiva angajatorilor (Anexa 2). Scop: Corelaţia competenţelor şi 

cunoştinţelor absolvenţilor cu cerinţele pieţii muncii. Chestionarele vor fi aplicate nu mai devreme 

decât peste un an de zile de la angajarea absolventului.  

 

14. Absolvenții angajați în câmpul muncii conform calificării , vor completa chestionare (elaborate de 

CEIAC), privind   ocuparea profesional (Anexa 3). Scop: Stabilirea gradului de satisfacție privind 

pregătirea teoretică și practică , de către instituție, pentru desfășurarea cu success a activitatății 

profesionale. Chestionarele vor fi aplicate nu mai devreme decât peste un an de zile de la 

angajarea absolventului. 

 

15. Chestionarele , ca măsură de control al calității pregătirii profesionale , vor fi aplicate o dată la doi 

ani. Se va urmări  chestionarea unui număr cât mai mare de absolvenți angajați, de la toate 

specialitățile , precum și un număr cât mai mare posibil de angajatori pentru toate specialitățile. 

 

16. În aplicarea chestionarelor vor fi antrenați directorul adjunct instruire practică și producere 

precum și  conducătorii de practică de la stagiile de practică. 

 

17. Chestionarele aplicate vor fi interpretate de CEIAC pe parcursul anului de studiu și vor servi ca 

dovată a evaluării interne și externe a sistemului de management al calității instituției și 

programelor de formare profesională. 

 

18. Toţi factorii implicaţi în culegerea, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor oferite de către 

absolvenţi vor păstra confidenţialitatea referitoare la aceste informaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

III.RESPONSABILITĂȚI: 

 

  Director: 
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 Să monitorizeze  procesul de evoluție a traseului ocupațional al absolvenților. 

 Să asigure corectitudinea desfășurării procesului de colectare/interpretare a datelor cu caracter 

personal. 

 Să ia decizii în conformitate cu rezultatele chestionarelor aplicate. 

 

 Director adjunct insruire practică și producere: 

 Să monitorizeze  procesul de evoluție a traseului ocupațional al absolvenților. 

 Să asigure corectitudinea desfășurării procesului de colectare/interpretare a datelor cu caracter 

personal. 

 Să înregistreze evidența rezultatelor traseului ocupațional al absolvenților în baza de date a 

instituției. 

 Să ajute diriginții în colectarea datelor referitor la traseului ocupațional al absolvenților. 

 Să respecte prevederile prezentei proceduri. 

 

 

 Coordonator CEIAC 

 Să elaboreze/aplice/înterpreteze corect și echitabil chestionarele. 

 Să furnizeze date corecte referitor la rezultatele chestionarelor aplicate. 

 

 

 Diriginții: 

 Să participle activ în procesul de colectare a datelor despre absolvenți. 

 Să prezinte fișa de monitorizare a traseului ocupațional al absolvenților completată corect și la 

timp. 

 

                                                               IV. NOTE  FINALE:  

 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în instituție. 
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Anexa 1 .   Fișa de monitorizare a traseului ocupațional al absolvenților 

Promoţia ______________________________________ 

Specialitatea/Calificarea __________________________ 

            Grupa ________________________________________ 

Diriginte _____________________________________    

d/o  

Numele, prenumele 

absolventului 

 

Domiciliu  

 

Telefon  

Adresa  

e-mail 

Traseul ocupațional/anul 
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Anexa 2.    AChestionar  privind satisfacția angajatorului față de pregătirea profesională a  

absolvenților 

     Stimate Angajator, Administrația Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău roagă politicos să participați 

(prin completarea prezentului chestionar) la evaluarea competențelor profesionale a absolventului instituției, 

angajat în instituția dstră. Datele oferite de dstră, vor servi administrației ca obiectiv pentru asigurarea calității 

programelor de formare profesională a viitorilor absolvenți.  

Vă mulțumim anticipat!  

 

Angajator ____________________________Instituția_______________________________________ 

                                 (nume,prenume)                                          (denumirea completă a instituției) 

 

Numărul absolvenților Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău angajați  ________________________ 

 

1.Vă declaraţi mulţumit de pregătirea generală a angajaţilor Dumneavoastră? 

da Nu  Parțial 

 

2.Consideraţi suficiente cunoştinţele teoretice ale  angajaţilor Dumneavoastră pentru activitatea de 

bază desfăşurată în cadrul instituţiei? 

da Nu  Parțial 

 

3. Consideraţi suficiente abilitățile practice ale  angajaţilor Dumneavoastră pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 

da Nu  Parțial 

 

4.Enumerați 3 aspecte forte ale pregătirii profesionale a absolventului în cadrul colegiului: 

1.  

2.  

3.  

 

5.Care credeţi că sunt  principalele lipsuri manifestate de către angajaţii dumneavoastră –absolvenți ai  

colegiului , ce ar fi trebuit corectate de către  colegiu . Enumerați 3 aspecte. 

1.  

2.  

3.  

 

6.Consideraţi optim raportul între pregătirea teoretică şi cea practică oferită absolventului în cadrul 

programului de formare profesională în cadrul colegiului? 

da Nu  Parțial 

 

7.Ce recomandări aţi face sistemului de management al calității din colegiu pentru creşterea gradului 

de  pregătire profesională a absolvenților la nivel cu cerinţele pieţii muncii?  Enumerați 3 aspecte. 

1.  

2.  

3.  

 

8.Enumerați care 3 competențe profesionale le așteptați de la absolvenții colegiului –viitorii angajați ai 

instituției dstră. 

1.  
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2.  

3.  

 

 

Angajator_________________________________         Data îndeplinirii 

chestionarului______________ 

                                       (semnătura) 

 

                                                     B. Centralizator:  

Chestionari  privind satisfacția angajatorului față de pregătirea profesională a  absolvenților 

 Numărul angajatorilor chestionați___________________________________________________ 

Domeniul ocupațional al absolvenților angajați__________________________________________ 

 

1.Vă declaraţi mulţumit de pregătirea generală a angajaţilor Dumneavoastră? 

Da= Nu  Parțial 

 

2.Consideraţi suficiente cunoştinţele teoretice ale  angajaţilor Dumneavoastră pentru activitatea de 

bază desfăşurată în cadrul instituţiei? 

Da= Nu  Parțial 

 

3. Consideraţi suficiente abilitățile practice ale  angajaţilor Dumneavoastră pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 

Da= Nu  Parțial 

 

4.Enumerați 3 aspecte forte ale pregătirii profesionale a absolventului în cadrul colegiului: 

1.  

2.  

3.  

 

5.Care credeţi că sunt  principalele lipsuri manifestate de către angajaţii dumneavoastră –absolvenți ai  

colegiului , ce ar fi trebuit corectate de către  colegiu . Enumerați 3 aspecte. 

1.  

2.  

3.  

 

6.Consideraţi optim raportul între pregătirea teoretică şi cea practică oferită absolventului în cadrul 

programului de formare profesională în cadrul colegiului? 

Da Nu  Parțial 

 

7.Ce recomandări aţi face sistemului de management al calității din colegiu pentru creşterea gradului 

de  pregătire profesională a absolvenților la nivel cu cerinţele pieţii muncii?  Enumerați 3 aspecte. 

1.  

2.  

3.  
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8.Enumerați care 3 competențe profesionale le așteptați de la absolvenții colegiului –viitorii angajați ai 

instituției dstră. 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

Anexa 3.               A.      Chestionar privind ocuparea profesională a absolvenților angajați 

        Stimate absolvent al colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău, comisia de evaluare internă și asigurarea 

calității a instituției absolvite, roagă respectuos să completați acest chestionar în vederea îmbunătățirii serviciilor 

educaționale din instituție. 

Mulțumim anticipat! 

Nume şi prenume  

Specializarea/Calificarea obținută la 

colegiu (conform diplomei) 

 

Anul absolvirii  

E-mail  

Instituţia la care lucrezi/localitatea  

Funcția deținută  

o       Am continuat studiile 

universitare  (bifați dacă da) 

o Intenționez să continui studiile universitare 

(bifați dacă da) 

1. În general, pregătirea profesională dobândită în cadrul specializării obţinute la colegiu  a fost 

eficientă? (bifați  numai o  afirmație) 

     În mare măsură      În  măsură  medie         În mică măsură              Deloc 

2. Ce cunoștințe și abilități practice obținute la colegiu îți sunt de folos la locul de muncă? 

1. 

2. 

3. 

3. Ce cunoştinţe și abilități practice ţi-ar fi utile la locul de muncă şi nu le-ai dobândit în colegiu ? 

1. 

2. 

3. 

4. Consideraţi suficiente cunoştinţele teoretice obținute la colegiu pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 

da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial, ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

5. Consideraţi suficiente abilitățile practice  obținute la colegiu  pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 

da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial,  ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.  Consideraţi optim raportul între pregătirea teoretică şi cea practică oferită în cadrul 

programului de formare profesională în cadrul colegiului? 

da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial,  ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Ce recomandări aţi face sistemului de management al calității din colegiu pentru creşterea 

gradului de  pregătire profesională a absolvenților la nivel cu cerinţele pieţii muncii?  Enumerați 

2 aspecte. 

 

1.  

2.  

8. Privind înapoi în timp, ai mai alege studiile în cadrul colegiului respectiv? 

                                         Da                           Nu 

 

B. Rezultatele Chestionarului 

privind ocuparea profesională a absolvenților angajați 

 

Numărul de absolvenți angajați intervievați       =     

1. În general, pregătirea profesională dobândită în cadrul specializării obţinute la colegiu  a fost 

eficientă? (bifați  numai o  afirmație) 

     În mare măsură      În  măsură  medie         În mică măsură              Deloc 

2. Ce cunoștințe și abilități practice obținute la colegiu îți sunt de folos la locul de muncă? 

1.  

2. 

3.  

3. Ce cunoştinţe și abilități practice ţi-ar fi utile la locul de muncă şi nu le-ai dobândit în colegiu ? 

1. 

2. 

3. 

4. Consideraţi suficiente cunoştinţele teoretice obținute la colegiu pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 

Da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial, ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

5. Consideraţi suficiente abilitățile practice  obținute la colegiu  pentru activitatea de bază 

desfăşurată în cadrul instituţiei? 
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Da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial,  ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

6.  Consideraţi optim raportul între pregătirea teoretică şi cea practică oferită în cadrul 

programului de formare profesională în cadrul colegiului? 

Da Nu  Parțial 

Dacă nu/parțial,  ce domeniu ar trebui îmbunătățit? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

7. Ce recomandări aţi face sistemului de management al calității din colegiu pentru creşterea 

gradului de  pregătire profesională a absolvenților la nivel cu cerinţele pieţii muncii?  Enumerați 

2 aspecte. 

 

1.  

2.  

8. Privind înapoi în timp, ai mai alege studiile în cadrul colegiului respectiv? 

                                         Da                           Nu 
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                                                         I.  GENERALITĂȚI 

       1.1 . Scop. 

    Prezenta procedură descrie metodologia de organizare și realizare instituțională a activităților 

extracurriculare. 

     1.2. Domeniu de aplicare 

 Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău pentru activitățile 

extrașcolare, pentru proiectele și programele educative și timpul organizat de elevi în cadrul instituției. 

 Procedura se adresează personalului didactic. 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în 

baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 

din 10.06.2015 . 

4. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

5. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

6. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

7. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

8. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. 

Chișinău, 2016. 

9. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

      10. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

      11. Statutul Instituției Publice  Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018 

      13. Regulamentul intern de activitare a Colegiului ”Alexei Mateevici”Chișinău, 2018 

    1.4.Definiții și abrevieri 

Activități cultural-artistice, sportive etc.  sunt activități care presupun vizionarea emisiunilor, 

spectacolelor muzicale, de teatru, distractive sau a manifestărilor sportive, care orientează și trezesc 

interesul elevilor spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, dans etc 

Activităţile extracurriculare includ totalitatea activităţilor educative planificate, organizate și 

desfășurate în colegiu sau în alte spaţii, în colaborare cu diverse organizaţii, având scop educaţional, dar 

mai puţin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenţei programelor școlare, conduse de 

persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală 

sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Cercurile școlare- una dintre categoriile de activităţi extracurriculare, care se organizează în vederea 

dezvoltării aptitudinilor și exprimării creativității, dar și pentru elevii care doresc să aprofundeze 

cunoștințe într-un anumit domeniu. 

Concursurile școlare- categorii de activităţi extracurriculare, care se organizează la disciplinele 

prevăzute în curriculumul școlar și se adresează elevilor pasionați de unul sau mai multe dintre 

domeniile științelor, artelor, tehnicii etc. 

 Consultațiile sunt activități care se derulează în instituția de învățământ, la solicitarea elevilor sau la 

inițiativa cadrului didactic și au ca scop, îmbunătățirea performanței școlare. 

Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau 

agenți economici în vederea realizării unor obiective legate de anumite teme prevăzute în programele de 

învățământ, care au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii 

au acumulat în cadrul activităților / lecțiilor.  

 

 

                                                      Abrevieri ale termenelor 
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Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. CE Consiliul Elevilor 

 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII. INSTRUCȚIUNI. 

 

2.1. Desfășurarea procedurii operaționale privind  organizarea instituţională a activităților 

extracurriculare. 

2.1.1. Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău promovează proiectele și programelor educative prin: 

 Organizarea activităţilor extradidactice prin colaborarea diriginților cu cadrele didactice; 

 Promovarea ideilor de performanță și competiție în diferite domenii în cadrul concursurilor școlare; 

 Dezvoltarea aptitudinilor motivaţionale, ale creativităţii, ale simțului estetic, recunoașterea și 

respectarea valorilor moral-civice în cadrul serbărilor și festivităților;  

  Implicarea în proiecte educaționale în parteneriate de colaborare cu unele instituții, ONG-uri, etc.  

 Asigurarea unor alternative de petrecere a timpului liber în cadrul cercurilor și secțiilor sportive;  

 Dezvoltarea unor atitudini pozitive, umaniste, tolerante;  

2.1.2.  Cercurile școlare 
 Una dintre cele mai importante categorii de activităţi extracurriculare o reprezintă activităţile de cerc. 

 Cercurile se organizează în vederea dezvoltării aptitudinilor și exprimării creativității, dar și pentru 

elevii care doresc să aprofundeze cunoștințe într-un anumit domeniu.  

  Cercurile pot fi organizate sub formă de grupe, la nivelul unei clase sau prin formarea unor grupe, la 

nivelul mai multor clase.  

 Tematica abordată în cadrul activităților de cerc va fi stabilită prin negociere cu elevii participanți la 

cercul respectiv.  

 Planul anual de activitate al cercurilor, secțiilor sportive vor fi elaborate și prezentate directorului 

adjunct pentru instruire și educație și la secția didactică în primele 10 zile ale lunii septembrie;    

  Selecția elevilor se va face în funcție de opțiunile și abilitățile elevilor; 

  La sfârșitul anului de studiu la secție se va prezenta raportul de activitate în cel mult 10 zile după 

ultima zi a anului de învățământ; 

  Tipurile de cerc sunt înființate în dependență de evoluţia știinţei, tehnicii, culturii și a intereselor 

elevilor.  

 Activitățile de cerc vor fi ghidate de un cadru didactic sau un conducător de cerc.  

 La nivelul colegiului vor activa diferite tipuri de cercuri în raport cu conţinutul activităţilor lor: 

cercuri cu caracter cultural-artistic, cercuri cu caracter tehnic-aplicativ; cercuri sportive și turistice.  

 Se impune ca activitatea de cerc a elevilor participanți să fie valorizată prin: expoziții, participări la 

diverse concursuri, organizarea sau participarea la manifestări cu caracter științific, colaborarea cu 

reviste școlare, competiții sportive, spectacole, serbări etc. 

2.1.3. Concursurile școlare la discipline 
 Obiectivul general al concursurilor școlare este promovarea ideilor de performanță și competiție în 

diferite domenii; 

 Se vor organiza la disciplinele prevăzute în curriculumul școlar și se vor adresa elevilor pasionați de 

unul sau mai multe dintre domeniile științelor, artelor, tehnicii etc.  

 Concursurile școlare promovează valori culturale și etice fundamentale, precum și disciplina și 

corectitudinea competițională.  

 Concursurile școlare la etapa locală se vor realiza în luna ianuarie, în primele săptămâni ale 

semestrului II. 

 Selecția participanților la etapa locală se face pe baza opțiunii elevilor, iar la celelalte etape 

participarea se face pe baza rezultatelor obținute la fazele anterioare.  
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 Activitatea de pregătire pentru concursuri vizează elevii care au aptitudini către un anume domeniu. 

Este recomandat ca activitățile de pregătire să  fie atractive și orientate spre sarcini care să 

pregătească elevii pentru diferitele tipuri de concursuri.  

 Profesorii îi vor ghida pe toţi elevii care doresc să desfășoare activităţi în scopul realizării 

performanţelor școlare, îndrumându-i, recomandându-le material bibliograc, completându-le 

cunoștinţele prin acţiuni specice (consultaţii, activităţi practice etc.)”.  

 Rezultatele deosebite obținute de elevi vor fi recompensate și popularizate la nivelul școlii:  felicitări 

în fața colegilor clasei și la nivelul școlii; adresarea unor scrisori de felicitare părinților, cu mențiunea 

rezultatelor deosebite pentru care elevul este evidențiat; premii, diplome, medalii etc. 

     2.1.4. Consultațiile 
  Consultațiile sunt activități extracurriculare care se derulează în colegiu la solicitarea elevilor sau la 

inițiativa cadrului didactic și au ca scop, îmbunătățirea performanței școlare; 

 Acestea se realizează după un grafic, stabilit la începutul anului școlar, și antrenează elevii cu 

anumite dificultăți de învățare, restanțierii, dar și pe cei care doresc să aprofundeze anumite materii; 

 Fiecare cadru didactic va indica într-un registru de evidență a consultațiilor data, ora realizării 

consultațiilor, scopul consultațiilor, subiectul abordat și numele/prenumele elevilor care au beneficiat 

de consultație (Anexa 1); 

 La sfârșitul anului de studiu cadrele didactice vor include numărul total de consultații oferite pe 

parcursul anului în  raportul anual al cadrului didactic, care va fi prezentat șefului catedrei. 

2.1.5. Serbările și festivitățile 

 Serbările și festivitățile marchează evenimentele importante din viața elevului.  

 Din punct de vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a 

elevului, precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. 

 Serbarile și festivitățile, organizate de către diriginți sau cadrele didactice trebuie să contribuie la 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

 Prin intermediul acestor activități extradidactice elevilor li se vor dezvolta autodisciplina, spiritul 

practic, operaţional, manualitatea. 

 Cadrele didactice vor avea posibilitatea, prin acest tip de activitate să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să influenţeze dezvoltarea personală a discipolilor.  

 Cadrele didactice, responsabile de activitate, vor realiza un proiect de scurtă durată în care vor indica 

subcompetențele, obiectivele operaționale și scenariul activității, care va fi prezentat la secția 

educație cu 3 zile înainte de derularea activității. 

 Responsabilii de organizarea serbărilor vor integra majoritatea elevilor, dând posibilitatea fiecăruia să 

se afirme conform naturii și aptitudinilor sale. 

 

    2.1.6. Excursiile, drumeţiile 

 Excursiile și drumeţiile sunt activități extracurriculare, fiind benefice dezvoltării spiritul de echipă, 

contribuie la însușirea unor cunoștințe noi de istorie, geografie, biologie, religie, prin vizitarea 

diferitelor obiective turistice.  

 Cadrul didactic responsabil de realizarea excursiei va elabora și va prezenta directorului sau 

directorului adjunct pentru educație și instruire lista elevlor și confirmările părinților pentru 

permisiunea elevilor, care nu au atins vârsta de 18 ani. 

  În temeiul confirmărilor părinților, copiii cărora nu au atins vârsta de 18 ani și a listei elevilor, 

directorul adjunct pentru instruire și educație elaborează dispoziția, care confirmă permisiunea 

administrației de a realiza excursia. În dispoziție va fi indicat numele/prenumele cadrului didactic 

responsabil pentru securitatea și sănătatea elevilor, confirmată prin semnătură. 

2.1.7. Activităţi cu caracter caritativ 
 Activitățile cu caracter caritativ vor fi organizate de elevii colegiului, membrii CE în colaborare cu 

cadrele didactice, administrația și în unele cazuri cu unii sponsori.  

 Beneficiarii acestor acțiuni vor fi elevii care provin din medii defavorizate, elevii cu anumite 

dizabilități sau unii care au nevoie de ajutor în tratarea anumitor boli.  

 Ei pot proveni din instituția de învățământ organizatoare sau din alte instituții.  
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 Aceste acțiuni pot viza grupuri de persoane vârstnice și pot consta în vizite, colectarea benevolă și 

dăruirea bunurilor beneficiarilor și prezentarea anumitor spectacole pentru aceste persoane. 

     2.1.8. Activităţi de voluntariat 

 Activităţile de voluntariat se organizează, de cele mai multe ori, de către ONG-uri sau diferite 

asociații, dar și de unele instituții de învățământ care organizează astfel de activități, în parteneriat cu 

diferite instituții.  

 În acțiunile de voluntariat sunt antrenați elevi, membrii CE, cadre didactice, fapt care duce la 

dezvoltarea simțului civic, la asumarea unor responsabilități, la formarea de atitudini moral-civice. 

     2.1.9. Vizionarea filmelor  

 Filmul reprezintă o formă alternativă de educaţie, este un instrument de învățare apreciat în multe 

sisteme de educație performante. 

 Filmul dezvoltă spiritul civic, promovează dialogul, stimulează capacitatea critică, dorinţa de 

implicare civică, duce la sporirea capacităţii de analiză critică a subiectelor de actualitate, stimulează 

dorinţa de implicare civică.  

 Cadrul didactic responsabil de organizarea vizionării va selecta filmul, analizând critic linia de 

subiect și problemele abordate în film;  

 Cadrul didactic responsabil de organizarea vizionării filmului va realiza activitatea doar cu acordul 

psihologului școlar și a directorului adjunct pentru instruire și educație. 

 După vizionarea filmului, profesorul împreună cu elevii vor analiza critic conținutului filmului și vor 

decoda mesajul acestuia, identificând problemele și soluțiile valorificate în film. 

     2.1.10. Lucrul individual cu părinții 

 Lucrul individual cu părinții presupune acţiunile îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare între părinte-copil-profesor. 

 Tematica lucrul individual cu părinții poate fi stabilită de cadrul didactic sau poate fi formulată ținîndu-se 

cont de doleanțele și preferințele elevilor și părinților. 

 Fiecare diriginte va indica într-un registru de evidență a lucrului individual cu părinții data, scopul 

consultațiilor, subiectul abordat și numele/prenumele elevilor și părinților care au beneficiat de 

consultație (Anexa 3); 

 La sfârșitul anului de studiu diriginții vor include numărul total de consultații oferite pe parcursul 

anului în  raportul anual al dirigintelui, care va fi prezentat șefului catedrei. 

 

          

 

 

III. RESPONSABILITĂȚI: 
 

 Directorul coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională a instituției de 

învățămînt; 

 Directorul adjunct pentru instruire și educație ghidează cadrele didactice responsabile de activităţile 

extracurriculare; 
 

IV. NOTE FINALE: 

 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării CA  

 Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea CA de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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Anexa 1 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

REGISTRU DE EVIDENȚĂ 

A ORELOR DE CONSULTAȚIE 

A ELEVILOR 

 

Profesor 

_______________________________________ 

 

Catedra metodică 

____________________________________ 

Anul de învățământ  

_________________________________ 
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Data  Ora Numele, 

prenumele elevului 

Grupa Subiectul/Tematica consultației Scopul 
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Anexa 2 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

COLEGIUL ,,ALEXEI MATEEVICI” , CHIȘINĂU 

 

                                                              Aprobat: 

Director adjunct: ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                       Curoș Ludmila 

 

 

Proiect didactic al activităii extradidactice 

cu genericul,,   ……………..  ” 

 

 

 

Elaborat: nume/prenume diriginte gr. 

 

Anul 
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I.Date generale 

   Data 

   Grupul-țintă: 

   Scopul : 

 

  Strategia didactică:  

 - metode, procedee, tehnici tilizate 

-forme de organizare a activităţii:  

 - materiale utilizate: 

   Locul desfășurării: 

Amenajarea sălii: 

II. Scenariul activităţii extradidactice. 
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Anexa 3 

Colegiul ”Alexei Mateevici” Chișinău 

 

REGISTRU DE EVIDENȚĂ 

A LUCRULUI INDIVIDUAL CU PĂRINȚI 

 

Diriginte 

______________________________________ 

 

Grupa 

_______________________________________ 

 

Anul de învățământ  

______________________________________ 
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Data  Numele, 

prenumele 

elevului/părintelui 

Subiectul/Tematica consultației Scopul 
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

 
CEIAC 
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                                                                               2019 
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I.  GENERALITĂȚI 

 1.1 . Scop. 

   Prezenta procedură descrie normele: 

 de completare a documentației școlare; 

 de evidență a evaluării și notării ritmice; 

 de realizare a statisticilor privind situația școlară a elevilor; 

 de verificare a documentației școlare de către  membrii administrației  responsabile de acest proces. 

 1.2. Domeniu de aplicare 

 Procedura se aplică în cadrul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău privind completarea corectă 

a documentației școlare. 

Procedura se adresează personalului didactic și administrației colegiului. 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10.06.2015 . 

3. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

4. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

5. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

6. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

7. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

8. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

9. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte, aprobat prin ordinul MECC nr. 634 

din 28.12.2017 

10. Ord. nr. 353 din 23.03.2018 al MECC ,,Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea 

catalogului școlar” 

11. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte  în învățământul general.  

1.4.Definiții și abrevieri 

Documentația școlară reprezintă ansamblul documentelor de tip normativ și reglator de organizare a 

procesului educațional în instituții. 

Catalogul este un document oficial, păstrarea și completarea căruia este obligatoriu pentru fiecare 

profesor și diriginte, în catalog se duce evidența activității de instruire și formare profesională a elevilor. 

Carnetul de note ale elevului este un document, care include notele pe care le-a obținut elevul la toate 

disciplinele la sfârșit de semestru și examene/teze, numărul de ore, de credite. 

Dosarul personale al elevului cuprinde un set de documente esențiale, pe care angajatorul are obligația 

să-l păstreze complet și în siguranță la sediul acestuia. Dosarul personal al elevului cuprinde actele 

necesare înmatriculării, contractul individual și alte documente. 

Carnetul de note este documentul, care include notele pe care le-a obținut elevul la sfârșit de semestru și 

examene/ teze, numărul de ore, de credite. 

Fișele de reexaminare conțin numele/prenumele elevului reexaminat, disciplinele la care  elevii au 

restanțe, data reexaminării, nota cu cifre și litere, semnătura examinatorului, anul de studii, semestrul, 

specialitatea, grupa și termenul de reexaminare. 
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                                                      Abrevieri ale termenelor 

 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

 

II.DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

2.1. Desfășurarea procedurii operaționaleprivind  completarea și utilizarea documentației școlare                 

2.1.1 Catalogul școlar.        

1. Catalogul este un document oficial, păstrarea și completarea căruia este obligatoriu pentru fiecare 

profesor și diriginte, în catalog se duce evidența activității de instruire și formare profesională a elevilor.  

2. Pentru fiecare grupă se foloseşte un catalog, prevăzut pentru întregul an de studii. 

3. La începutul anului şcolar, în primele 10 zile, dirigintele completează catalogul cu numele tuturor 

elevilor, înmatriculați în grupa respectivă în ordine alfabetică, conform actelor de identitate. Înscrierile în 

catalog privind lista elevilor, evidența reușitei și frecvenței, date generale despre elevi, sunt efectuate de 

către diriginte.  

4. Nu se permite completarea catalogului de către elevi. Toate datele și înregistrările se înscriu corect, 

lizibil, cu stilou de culoare albastră. 

5. Numele elevilor transferaţi  pe parcursul anului de studiu se va înregistra de către diriginte în 

secțiunea ,,Date generale despre elevi”, indicându-se la secțiunea ,,Note” în dreptul numelui 

elevului/elevei păstrându-i-se acest loc și pe listele ulterioare, până la sfârșitul anului de studiu. De la 

numele elevului/elevei venit până la data sosirii se trage o linie, care motivează lipsa notelor. 

6. La secțiunea ,,Date generale despre elevi”, în dreptul numelui elevului/elevei exmatriculat pe 

parcursul anului de studiu, dirigintele înscrie numărul și data ordinului de exmatriculare. La 

discipline/unități de curs în dreptul numelui elevului/elevei exmatriculat(ă), se scrie cuvântul 

,,exmatriculat(ă)” din data exmatriculării, după care se trage o linie până la sfârșitul paginii respective, 

fiind omis din listele ulterioare. 

7. La sfârșitul anului de studiu, în registru la secțiunea ,,Evidența reușitei elevilor” se consemnează 

situația academică pentru fiecare elev(ă): transferat(ă), promovat(ă), exmatriculat(ă).  

8. La finele lunii curente, dirigintele înregistrează în tabelul de evidență a frecvenței numărul total 

de absențe, consemnând: m- motivat și n- nemotivat. 

9. La secțiunea Evidența frecvenței elevilor în spațiul unde scrie luna iunie, dirigintele va înregistra  

numărul total de absențe pentru semestrul II, inclusiv numărul total de absențe motivate și nemotivate. 

 

Mai  Iunie     Total per semestru 

motivat nemotivat  total  motivat nemotivat  total 
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2 4 6 12 15 27 

10. Înscrierile privind notarea elevilor, conținutul lecției și a subiectelor pentru acasă sunt efectuate 

de către profesorii care predau la disciplina respectivă. 

11. Pe pagina din stânga se înscrie data, se înregistrează absențele elevilor și notele curente.  

12. Absența elevilor se înregistrează prin litera ”a”, care se va înscrie în partea de sus a căsuței. Dacă 

lipsa este motivată, atunci sub litera ”a” se va înscrie nota primită în cazul recuperării. Absențele 

nemotivate nu se recuperează. 

13. La disciplinele de specialitate pentru lucrul individual, precum și pentru disciplinele/unitățile de 

curs  opționale/la alegere la care grupa se divizează în subgrupe, în catalog se repartizează pagini separate. 

14. Luna se va înscrie cu litere, începând de la prima zi a lunii, în care au avut ora, iar data cu cifre 

arabe. 

 

Luna  S e p t e m b r i e Oc t o m b r i e No i e m b r i e De c e m b r i e  

Data  06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 06 13 20 27 

 

15. Pe pagina din dreapta, profesorul înscrie citeț și corect data și luna, numărul de ore. Tema lecției 

predate se va înscrie în rubrica ”Subiectul lecției” și sarcinile de învățare în rubrica ”Tema pentru acasă”, 

la necesitate se indică tema de repetare. În ultima rubrică profesorul depune semnătura. 

16. La sfârșitul semestrului, pe pagina din dreapta,  sub ultima lecție înregistrată, fiecare profesor va 

indica numărul de ore planificate și numărul orelor realizate, confirmate prin semnătură. 

Ex: Planificate- 30 ore 

Realizate-  30 ore  Agachi 

17. Profesorii sunt obligați să verifice și să aprecieze sistematic cunoștințele elevilor, precum și să 

înregistreze în catalog, la fiecare activitate didactică, frecvența acestora. 

18. Cunoștințele elevilor se apreciază cu note de la ,,10” la ,,1”. Numărul de note acordat fiecărui elev 

pe perioada unui semestru, la fiecare disciplină trebuie să fie egal cu numărul săptămânal de ore de curs 

prevăzut de planul de învățământ, dar nu mai mic de trei. 

19. Nu se admite corectarea notelor, alte semne convenționale. Notele greșite se anulează, iar alături 

sub lista elevilor se înscrie nota corectată cu remarca ”Se confirmă nota(scrisă cu cifre și litere)elevului 

de la data indicată. Directorul certifică modificarea făcută de profesor/profesoară prin aplicarea ștampilei 

la rubrica ”Notă”.  

20. Notele de la lucrările scrise se înscriu la data efectuării lucrării, în termen maxim de 5 zile. 

21. Notele de la examen, mediile semestriale, după caz, anuale la fiecare disciplină/unitate de curs se 

consemnează de către profesor după înscrierea datei ultimei lecții din semestru, fără a se lăsa coloane 

necompletate. Concomitent notele semestriale se transferă de către diriginte în tabelul general de evidență 

a reușitei elevilor. În acest tabel nu se vor înscrie notele semestriale mai mici de nota ,,5”. 

22. Notele obținute la teză se vor înscrie în coloana unde este indicată data susținerii tezei. Deasupra 

datei se va indica litera  ,,T”. 

23. La disciplinele de specialitate notele obținute de la lucrul individual al elevilor se vor înscrie într-

o rubrică, imediat după ultima oră realizată, notând inițialele ,,L.I” 

24. La sfârșitul semestrului media la disciplina/unitate de curs se va calcula pentru toți elevii, 

indiferent de rezultat. 

25. Media semestrială, anuală, de la atestare, media generală se va calcula cu sutimi, înscriindu-se în 

2 coloane: în I-a coloană se va scrie nota întreagă, în a II-a- sutimile. 
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26. Ultima coloană incompletă din pagina stângă nu se va completa. 

27. Nota semestrială se va calcula în conformitate cu formula de calcul, indicate în ”Strategia privind 

reducerea absenteismului și abandonului școlar”. 

28. Elevii, care obțin medii insuficiente, vor lichida corigențele în conformitate cu Procedura 

operațională privind evaluarea și notarea elevilor la unitățile de curs din planul de formare profesională 

P.O.05  și Procedura operațională privind evaluarea și notarea elevilor la disciplinele de cultură generală  

din componenta liceală a planului de învățământ P.O.04.  

29. Restanțele se vor lichida conform orarului stabilit de instituția de învățământ. 

30. Profesorii vor înregistra notele mai mari decât nota 4 de la lichidarea restanțelor în registrul grupei 

academice în conformitate cu  Procedura operațională privind evaluarea și notarea elevilor la unitățile de 

curs din planul de formare profesională P.O.05  și Procedura operațională privind evaluarea și notarea 

elevilor la disciplinele de cultură generală  din componenta liceală a planului de învățământ P.O.04. 

31. Profesorul va scrie imediat sub lista elevilor expresia ”Lichidarea restanței”, va indica 

numele/prenumele elevului, nota cu cifre și litere, specificând prin cuvintele ,,examen”/”teze”, 

”semestru”/”media generală”și data lichidării restanței, confirmate prin semnătură. 

32.  Nu se admite lichidarea restanțelor și la semestru și la examen, la aceeași disciplină/mai multe 

discipline  într-o zi. 

33. Directorul adjunct pentru instruire și educație/șefii de secție repartizează în catalog numărul de 

pagini pentru fiecare disciplină, pentru evidența reușitei în anul curent de studii, în funcție de numărul de 

ore, alocat pentru fiecare disciplină în planul de învățământ. 

34. Directorul instituției de învățământ, directorul adjunct, șefii de secții sunt obligați să asigure 

condiții pentru păstrarea catalogului, să verifice modul de completare și corectitudinea înscrierilor, să 

întreprindă acțiuni pentru respectarea prezentei instrucțiuni. 

35. După încheierea anului de studiu, catalogul se păstrează în arhiva instituției de învățământ 

profesional tehnic, în termenii prevăzuți de legislația în vigoare. 

 

2.1.2.Borderourile. 

1. Boredroul este document tipizat care conţine situaţia şcolară a unui grup de elevi, folositpentru  a 

determina evidența reușitei și insuccesului școlar al grupului de elevi, mişcarea elevilor la/de la unitaţile 

şcolare, pe parcursul anului şcolar. Borderoul conține:                                                                                                   

a)  date de identificarea elevului: numele/prenumele elevului 

b)situația academică semestrială a fiecărui elev la toate disciplínele, la teze și la examene, 

c) frecvența fiecărui elev: numărul de absențe totale, motivate și nemotivate 

2. Borderoul se completează de către diriginte în termenul stabilit la Consiliul Administrativ. 

3. La disciplinele la care elevul are restanță, nu se indică nota. Cu culoarea roșie se va încercui căsuța 

liberă. 

4.Borderoul se va completa numai după ce elevul va lichida restanțele. 

5. Borderourile sunt verificate de șefii de secție și păstrate în dosarul 04/1-07 ,,Borderourile semestriale 

ale elevilor” conform Nomenclatorului documentației Secției ,,Didactica” 

6.Borderoul se eliberează pentru a fi completate de diriginți sau șefii de grupă la cererea persoanelor în 

cauză; 

7. După absolvirea elevilor, borderourile  se arhivează în arhiva instituției. 

 

2.1.3. Dosarele personale ale elevilor. 

1. Dosarele personale ale elevilor se completează în cadrul concursului de admitere 

2. Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:  
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         1) cererea de înscriere la concurs;  

         2) copia buletinului de identitate (pașaportul);  

         3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;  

         4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că 

persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională 

solicitat;  

 5) 6 fotografii 3x4 cm, color; 

 6) chitanţa de plată a taxei de înscriere 

        7) copia buletinului de identitate (pașaportul) al unui părinte; 

        8) Contract privind realizarea studiilor la programe de formare profesională tehnică postsecundară 

(la zi) cu achitarea taxei de studii. 

        9) Acord privind cheltuielile pentru instruire în Colegiul ,,A. Mateevici” din Chișinău 

        10) copiile ordinelor de exmatriculare, încălcare etc. în temeiul Regulamentului-Cadru de organizare 

și funcționarea instituțiilor de ÎPT, 

        11) foile de delegație privind desfășurarea stagiilor de practică în ÎPT, 

        12) fișa personală 

  3.Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele 

documente:  

1) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, 

pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original sau copie autentificată la notar;  

2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al 

părinţilor acestuia, în original;  

3) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu 

statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu 

au învăţat în şcoli speciale;  

4) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau 

internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri 

(olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort; 

 5) certificatul/legitimația care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile 

militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din 

Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate, în 

original sau copie autentificată la notar; 

 6) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor 

(pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);  

7) confirmarea apartenenţei la familii de romi;  

8) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);  

9) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi 

ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).  

4.Absolvenții instituţiilor de învățământ din România, promoţia anului admiterii, prezintă la dosar 

certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca 

actul de studii să fie prezentat ulterior, date de identificare a unităţii şcolare,a elevului: numele/prenumele 

elevului, CNP, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, domiciliul elevului/părinţilor, 

unitatea şcolară de unde vine/pleacă elevul, anii de studiu/unitate şcolară. 

5. Dirigintele va înregistra după fiecare semestru numărul total de absențe și nótele semestriale, anuale, 

nótele obținute la teze/examene la toate disciplinile de cultura generală și de specialitate în fișa personală 

din dosarul personal al fiecărui elev. 
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 6.Dosarele personale se arhivează după ce elevul a fost exmatriculat sau a absolvit colegiul. 

 7. După absolvirea instituției, exmatricularea sau la cererea elevilor, din dosarul personal se eliberează 

doar certificatul de studii (originalul)și pozele rămase. 

8. Dosarele personale ale fiecărui elev se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum 

şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare 

 

2.1.4. Carnetele de note ale elevilor. 

1. Carnetul de note ale elevului include notele pe care le-a obținut elevul la sfârșit de semestru și examene/ 

teze, numărul de ore, de credite. 

2. Pe prima pagină a carnetului de note este indicat numele/prenumele elevului, poza, profilulș 

specialitatea, ordinul înmatriculării, data  eliberării carnetului, confirmată prin semnătura directorului 

colegiului și certificată prin ștampila instituției. 

3. Carnetele de note ale elevilor conțin denumirea disciplinelor de studiu, numărul de ore, numărul de 

credite, nota scrisă cu cifre și litere, data și semnătura profesorului, care confirmă valoarea notei. 

4. La sfârșitul semestrului și a perioadei sesiunii carnetul de note va fi verificat de diriginte și șefii de 

secție, care vor confirma datele prin semnătură și ștampila secției.  

5. În vacanță carnetele de note se eliberează elevilor pentru a fi prezentate părinților pentru a face 

cunoștință cusituația academică a elevilor. 

 

2.1.5. Fișele de reexaminare 

1. Fișele de reexaminare conțin numele/prenumele elevului reexaminat, disciplinele la care  elevii au 

restanțe, data reexaminării, nota cu cifre și litere, semnătura examinatorului, anul de studii, semestrul, 

specialitatea, grupa și termenul de reexaminare. 

2. Fișele de reexaminare vor fi elaborate de către șefii de secție în temeiul situației academice ale elevilor, 

stipulate în registrul grupei și borderourile grupului școlar completat de către dirigintele grupei. 

3. Pentru a lichida restanțele, dirigintelui, profesorului la disciplină sau elevului restanțier i se eliberează 

fișa de reexaminare a grupei, fiind responsabili de  păstrarea și restituirea fișei în termenul stabilit. 

4. Elevului restanțier, care a fost exmatriculat, i se indica numărul și data ordinului exmatriculării. 

5. După completare fișa de reexaminare se va păstra în dosarul 04/2-08 ,,Fișele de lichidare a restanțelor 

elevilor” în conformitate cu Nomenclatorul documentației secției ,,Didactica”. 

6. După absolvirea elevilor fișele de reexaminare sunt arhivate în arhiva instituției. 

 

 

 

III. RESPONSABILITĂȚI: 

 

1. Directorul instituției de învățământ, directorul adjunct, șefii de secții sunt obligați să asigure condiții 

pentru păstrarea catalogului, să verifice modul de completare și corectitudinea înscrierilor, să 

întreprindă acțiuni pentru respectarea prezentei instrucțiuni. 

2. Directorul adjunct pentru instruire și educație/șefii de secție repartizează în catalog numărul de pagini 

pentru fiecare disciplină, pentru evidența reușitei în anul curent de studii, în funcție de numărul de ore, 

alocat pentru fiecare disciplină în planul de învățământ. 

3. Profesorii care predau la disciplinile de cultura generală și de specialitate efectuiază înscrierile în 

registru privind notarea elevilor, conținutul lecției și a subiectelor pentru acasă. 



P.O.11. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND COMPLETAREA ȘI UTILIZAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE 9  

 

 

 

4. Profesorii sunt obligați să verifice și să aprecieze sistematic cunoștințele elevilor, precum și să 

înregistreze în catalog, la fiecare activitate didactică, frecvența acestora. 

5. Dirigintele completează catalogul cu numele tuturor elevilor, înmatriculați în grupa respectivă în ordine 

alfabetică, conform actelor de identitate.  

6. La începutul anului şcolar, în primele 10 zile, dirigintele înscrie în catalog lista elevilor, evidența 

reușitei și frecvenței, date generale despre elevi.  

7. Toate datele și înregistrările se înscriu corect, lizibil, cu stilou de culoare albastră. 

8. Dirigintele completează borderoul în termen de 5 zile de la ultima zi a semestrului. 

9. Dirigintele va înregistra după fiecare semestru numărul total de absențe și nótele semestriale, anuale, 

nótele obținute la teze/examene la toate disciplinile de cultura generală și de specialitate în fișa 

personală din dosarul personal al fiecărui elev. 

10. Dirigintele este responsabil de completarea carnetelor de note ale elevilor, înregistrând denumirea 

disciplinelor de studiu, numărul de ore, numărul de credite, nota scrisă cu cifre și litere. 

11.  La sfârșitul fiecărui semestru carnetul de note va fi verificat de diriginte și de șefii de secție, care 

vor confirma prin semnătură și ștampila secției.  

12. Șefii de secție vor elabora fișele de reexaminare în temeiul situației academice ale elevilor, 

stipulate în registrul grupei și borderourile grupului școlar completat de către dirigintele grupei. 

 

 

 

IV. NOTE FINALE 

 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

 Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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                                                                       I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

      Prezenta procedură are drept scop: 

 reglementează modul în care raportul anual de activitate este elaborat; 

 controlează realizarea raportului anual de activitate, urmărindu-se identificarea clară a datelor 

prezentate într-o formă în care să permită verificarea acestora; 

 stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 

 dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității; 

 sprijină evaluarea internă/controlul intern și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de evaluare și/sau 

control, iar pe administrație, în luarea deciziei; 

  

     1.2 . Domeniu de aplicare. 

    Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul  Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău.            

Procedura se utilizează de către toate subdiviziunile/comisiile care activează în cadrul colegiului,   în vederea 

elaborării raportului anual de activitate, potrivit competențelor stabilite prin Fișa postului, prin regulamentele 

interne. 

 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 

din 10.06.2015 . 

3. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

4. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

5. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

6. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

7. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. 

Chișinău, 2016. 

8. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

9. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte, aprobat prin ordinul MECC nr. 634 din 

28.12.2017 

10. Regulamentul de  funcţionare a catedrelor metodice, aprobat prin hotărârea Consiliului de 

administrație, proces-verbal nr.1 din 19.09.2018 

 

      1.4.Definiții și abrevieri 

Raport anual de activitate este un document scris cu periodicitatea anuală, care prezentă într-un mod 

structurat analiza, stadiul de derulare și rezultatele unei activități, în care se propun soluții pentru eliminarea 

neajunsurilor depistate. 

Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a servi 

intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de creare, revizuire, 

organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau periodice a 

unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura îmbunătăţirea activităţii. 

 

 

 

Abrevieri ale termenelor 
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Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

1. Raportul anual de activitate cuprinde toate informațiile/rezultatele referitoare la activitatea 

desfășurată în cadrul subdiviziunii în anul curent de învățământ. 

2. Raportul anual de activitate este elaborat de către șeful/responsabilul subdiviziunii. 

3. În cazul Catedrelor metodice șeful catedrei va elabora raportul anul de activitate a catedrei metodice. 

(Anexa 1).Fiecare cadru didactic titular sau cumular  -membru de catedră va elabora  un raport 

semestrial, (Anexa 2) în baza cărora va fi elaborat raportul anual la nivel de catedră. Raportul se 

examinează în ultima ședință a catedrei metodice fapt indicat în procesul verbal al ședinței. 

Rapoartele elaborate și analizate în ședințe vor fi îndosariate și păstrate de către șeful catedrei 

conform Nomenclatorului. 

4. Rapoartele anuale pe subdiviziuni se vor întocmi în conformitate cu domeniile planului de activitate 

pe subdiviziune. În dependență de domeniul de activitate se va indica activitățile realizate , 

participanții, dovada realizării. (Anexa 3). 

5. În dependență de specificul activității subdiviziunii în raportul anual se pot adăuga și  alte rubrici. 

6. Rapoartele anuale de activitate ale: 

 șefilor de secție didactică 

 șefilor de secție educație 

 șefilor de secție CEIAC 

 metodistului   

 bibliotecii  

 psihologul 

          se vor elabora conform punctului 4 și 5 din prezenta procedură. 

7. Raportul semestrial/anual al dirigintelui se va întocmi conform Anexei 4. Raportul completat  se 

prezintă șefului de catedră de dirigenție . Șeful catedră dirigenție elaborează un raport general 

semestrial/ anual conform Anexei 5 din prezenta procedură. 

8. Rapoartele șefilor de subdiviziune se examinează în ședința CA, fapt indicat în procesul verbal al 

ședinței. 

9. Raportul  anual va fi prezentat de directorul –adjunct instruire, Consiliului profesoral, la prima 

ședință a    următorului an de  învățământ.  

10. Rapoartele elaborate și analizate vor fi incluse în raportul general a activității instituției. 

11. Rapoartele se păstrează de către directorul adjunct instruire conform Nomenclatorului. 

12. La elaborarea Raportului anual de activitate stau următoarele documente: 

 Planul strategic de dezvoltare a instituției; 

 Planual de acțiuni privind îmbunătățirea calității a Colegiului ”Alexei Mateevici”, elaborat 

de CEIAC; 

 Planul anual de activitate al subdiviziunii; 

 Rapoarte prezentate în cursul anului, fișe de monitorizare,etc. 

 Rapoarte prezentate de membrii subdiviziunii. 

 

 

13. Structura generală a raportului anual de activitate: 
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1.Pagina de titlu cuprinde: 

Denumirea instituției de învățământ 

Denumirea Raport anual de activitate urmată de denumirea subdiviziunii a cărei activitate este raportată și cu 

indicarea anului pentru care se întocmește raportul; în partea dreaptă, jos, indicarea autorului raportului, 

funcția, semnătura. 

2.Conținutul va include analiza rezultatelor referitoare la activitatea desfășurată în cadrul subdiviziunii în 

anul pentru care se întocmește raportul (format tabelar/schematic); 

 

III.RESPONSABILITĂȚI: 

 

Directorul/Directorul adjunct impune aplicarea/respectarea procedurii 

Șefii de subdiviziuni/cadrele didactice: 

 Elaborează și prezintă rapoartele la timp. 

 Vor ține cont de aspectele descrise. 

 Prezintă date concrete, corecte și dovedite. 

CEIAC: elaborează, difuzează, înregistrează și arhivează procedura. 

 

 

                                                               IV. NOTE  FINALE:  

 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în instituție. 
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Anexa 1 

 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 
 

 

 

Raport 

privind activitatea metodico-științifică a catedrei 

 

____________________________ 

 

șef catedră 

____________________________ 

 

Anul de învățământ 

______________________________________ 
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Domenii de activitate  Activități planificate realizate 

Domeniul Management  

 

Desfășurarea ședințelor   catedrei.   

Elaborarea rapoartelor privind activitatea catedrei.   

Prioritățile stabilte în planul operațional   

Domeniul Procesul didactic 

 

Realizarea tezelor de examinare   

Realizarea examenelor    

Realizarea Planurilor de lungă durată   

Realizarea orelor de studii individuale cu elevii   

Realizarea consultațiilor cu elevii restanțieri (conform graficului de consultații)   

Realizarea orelor de curs   

Domeniul Curriculum Elaborarea /aprobarea curriculumu-lui disciplinar, modular și a stagiilor de practică la 

disciplinile predate la catedră. 

  

Elaborarea suporturilor de curs, ghiduri metodologice   

Domeniul  

Evaluarea/Autoevaluare  

internă a sistemului calității 

Asistența cadrelor didactice la lecții de către șeful catedrei   

Interasistențe între membrii catedrei   

Interasistențe între   cadre didactice de la alte catedre   

Numărul de chestionare aplicate elevilor privind autoevaluarea activității didactice a 

profesorului 

  

Numărul mapelor de lucru conform nomenclatorului autoevaluate .   

Numărul portofoliilor cadrelor didactice evaluate   

Acțiuni de îmbunătățire/corective  a sistemului de management al calității în cadrul catedrei.   

Domeniul  Activitatea  

metodico-științifică 

Teme de cercetare științifică a membrilor catedrei   

Scrisori  metodice implimentate   

Participări la activități metodice la nivel de instituție (seminare, traininguri etc.,)   

Numărul de persoane participante la activități metodice la nivel de instituție (seminare, 

traininguri etc.,) 

  

Activități metodice la nivel de catedră ( suplimentar decât ședințele catedrei)   

Publicații   

Comunicări la consiliul profesoral   

Comunicări la ședințele catedrei   

Domeniul Formarea 

continuă a personalului 

didactic 

 

Cadre didactice supuse procesului de atestare   

Lecții demonstrative   

Activități de formare și inserție a profesorului debutant în cadrul catedrei.   

Participări la activități de formare la nivel național   

Participări la activități de formare la nivel internațional   

Domeniul Promovarea 

imaginii catedrei/instituției 

 

Numărul activităților în cadrul săptămânii catedrei   

Numărul de cadre didactice de la catedră implicate în desfășurarea programului săptămânii 

catedrei 
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Activități extracurriculare la disciplinile predate la catedră    

Numărul de elevi participanți la olimpiade zonale la disciplini de cultură generală.   

Numărul de elevi premianți la olimpiade zonale la disciplini de cultură generală. --------------------

- 

 

Numărul de elevi participanți la concursuri specifice disciplinelor predate   

Numărul de elevi premianți la concursurile specifice disciplinelor predate --------------------

- 

 

Domeniul Parteneriat 

Catedră/Instituție-

comunitate 

 

Instituții de colaborare-cercetare științifică/universități/colegii   

Instituții de colaborare –baza practică   

Instituții de colaborare- ONG   

Instituții de colaborare- cultură (muzee, teatre, biblioteci)   

Instituții de colaborare-voluntariat   

Întâlniri cu Personalități marcante    

 

Data elaborării raportului ______________________________________   

Șef catedră ________________________________/__________________/                    

 

 

 

 

 

 

Anexa 2. 

 

 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

Raport  privind activitatea cadrului didactic 

 

Numele , prenumele cadrului didactic  

Disciplini predate  

Catedra metodică  

Anul de învățământ/Semestrul  

 

Domenii de activitate  Activități planificate realizate 

Domeniul Procesul 

didactic 

 

Realizarea tezelor de examinare   

Realizarea examenelor    

Realizarea Planurilor de lungă durată   

Realizarea orelor de studii individuale cu elevii   
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Realizarea consultațiilor cu elevii restanțieri (conform graficului de consultații)   

Realizarea orelor de curs   

Domeniul Curriculum Elaborarea /aprobarea curriculumu-lui disciplinar, modular și a stagiilor de practică la 

disciplinile predate la catedră.Concretizați: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 

 

  

Elaborarea suporturilor de curs, ghiduri metodologice. Concretizați: 

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

  

Domeniul  

Evaluarea/Autoevalua

re  internă a 

sistemului calității 

Asistări la  membrii catedrei   

Asistări la   cadre didactice de la alte catedre   

Numărul de chestionare aplicate elevilor privind autoevaluarea activității didactice a 

profesorului 

  

Domeniul  Activitatea  

metodico-științifică 

Tema de cercetare științifică .Concretizați: 

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

  

Participări la activități metodice la nivel de instituție (seminare, traininguri etc.,). 

Concretizați:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  

Participări la activități metodice la nivel de catedră ( suplimentar decât ședințele catedrei) 

Concretizați: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  

Publicații.Concretizați: 

 

  

Comunicare la consiliul profesoral. Tema:  

 

 

  

Comunicare  la ședințele catedrei. Tema:    
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Domeniul Formarea 

continuă a 

personalului didactic 

 

Lecții demonstrative. Concretizați:  

 

 

  

Participări la activități de formare la nivel național. Concretizați: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  

Participări la activități de formare la nivel internațional. Concretizați: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Domeniul 

Promovarea imaginii 

catedrei/instituției 

 

Activități  realizate în cadrul săptămânii catedrei. Concretizați: 

 

 

  

Activități extracurriculare la disciplinile predate  . Concretizați: 

 

  

Numărul de elevi participanți la olimpiade zonale la disciplini de cultură generală.   

Numărul de elevi premianți la olimpiade zonale la disciplini de cultură generală. ------------  

Numărul de elevi participanți la concursuri specifice disciplinelor predate.   

Numărul de elevi premianți la concursurile specifice disciplinelor predate. ------------  

Domeniul Parteneriat 

Catedră/Instituție-

comunitate 

 

Instituții de colaborare-cercetare științifică/universități/colegii .Concretizați: 

 

  

Instituții de colaborare –baza practică. Concretizați: 

 

  

Instituții de colaborare- ONG. Concretizați: 

 

  

Instituții de colaborare- cultură .(muzee, teatre, biblioteci) Concretizați: 

 

  

Instituții de colaborare-voluntariat .Concretizați: 

 

  

Întâlniri cu Personalități marcante .Concretizați: 
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Anexa 3 

 

 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 
 

 

 

Raport  

privind activitatea subdiviziunii 
 

____________________________ 

 

____________________________ 
(nume, prenume șef subdiviziune) 

 

Anul de învățământ 

____________________________ 
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Domenii de activitate Activități desfășurate Participanți Perioada Dovada realizării 
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Anexa 4 

 
Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

Raport 

privind activitatea dirigintelui 

____________________________ 

 

Grupa 

_______________________ 

 

Semestrul 

__________________ 

 

Anul de învățământ 

_________________________ 
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I.Date statistice cu privire la colectivul de elevi: 

Nr.de elevi  

La început de 

semestru 

Băieți Fete Nr.de elevi la finele semestrului Elevi plecați Elevi veniți 

      

 

II. Analiza psihopedagogică a activităților desfășurate 

           Domenii de activitate: 

Managementul grupei 

Analiza psihopedagogică a activităților 

Puncte forte: 

1. 

2. 

3. 

Probleme: 

1. 

Soluții: 

2.  

3.  

Activitatea 

curriculară 

Dezvoltare personală 

Analiză activități realizate (reușite/nereușite) 
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Activitatea 

extracurriculară: 

Activități realizate(tema,locul) Perioada 

 Organizare 

 

 

 

 

 

 Participare  

 

 

 

Activitatea 

individuală cu elevii 

Activități realizate (nume elev, aspectul psihopedagogic al activității) Perioada 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate sociale: Activități realizate Perioada 

 Parteneriat cu 

părinții/familia 

 

 

 

 

 Parteneriat cu 

comunitatea 

 

 

 

 

 

Colaborare cu 

profesorii 

clasei/instituției 

 

Activități realizate Perioada 
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Rezultate ale elevilor 

Premianți la nivel național (nume elev) 

 

 

 

 denumirea premiului    

 

 

Premianți la nivel  internațional (nume elev) 

 

 

 denumirea premiului    

 

 

Activități în diverse cercuri/training-uri/activități extracurss etc.,( 

nume elev la nivel de instituție/ alte instituțiii) 

 

 

 

 

Denumirea cercului/activitatea care o desfășoară 

Îmbunătățirea 

frecvenței și reușitei 

Activități realizate  

(concret nume, prenume elev și acțiuni întreprinse) 

Rezultate la sfârșit de semestru 

 

 

 

 

 

 

Data completării raportului ___________________________________                                  Semnătura diriginte__________________________ 
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Anexa 5 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

 
 

 

Raport 

privind activitatea diriginților 

 

 

Șef catedră dirigenție 

 

_______________________ 

 

Semestrul 

______________________ 

Anul de învățământ 

 

____________________________ 
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I.Date generale 

Numărul de de elevi în grupă 

Grupa          

 

Nr.elevi          

 

 

II.Analiza psihopedagogică a activităților desfășurate 

 Domenii de activitate: 

Managementul grupei 

Analiza psihopedagogică a activităților 

Puncte forte: 

1. 

2. 

3. 

Probleme: 

1. 

Soluții: 

2.  

3.  

Activitatea 

curriculară 

Dezvoltare personală 

Analiză activități realizate (reușite/nereușite) 
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Activitatea 

extracurriculară: 

Activități realizate(tema,locul) 

 Organizare 

 

 

 

 

 Participare  

 

 

Activitatea 

individuală cu elevii 

Activități realizate (aspectul psihopedagogic al activității) 

 

 

Parteneriate sociale: Activități realizate 

 Parteneriat cu 

părinții/familia 

 

 

 

 Parteneriat cu 

comunitatea 

 

 

Colaborare cu 

profesorii 

clasei/instituției 

 

 

Activități realizate 
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Rezultate ale elevilor 

Premianți la nivel național (nume elev) 

 

 denumirea premiului    

 

 

Premianți la nivel  internațional (nume elev) 

 

 

 denumirea premiului    

 

 

Activități în diverse cercuri/training-uri/activități extracurss etc.,( 

nume elev la nivel de instituție/ alte instituțiii) 

 

 

 

Denumirea cercului/activitatea care o desfășoară 

Îmbunătățirea 

frecvenței și reușitei 

Activități realizate  Rezultate la sfârșit de semestru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data completării raportului ___________________________________                              Semnătura șef catedră dirigenție___________________________ 
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 
CEIAC 
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PLANULUI OPERAȚIONAL DE ACTIVITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2019 
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                                                                       I. GENERALITĂȚI 

1.1. Scop. 

      Prezenta procedură are drept scop: 

 reglementează modul în care planul de activitate anual de activitate este elaborat; 

 controlează modul de planificare a  activității, urmărindu-se identificarea clară a datelor prezentate 

într-o formă în care să permită verificarea acestora; 

 stabilește modul de planificare  a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 

 dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității; 

 sprijină evaluarea internă/controlul intern și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de evaluare și/sau 

control, iar pe administrație, în luarea deciziei; 

 

     1.2 . Domeniu de aplicare. 

    Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul  Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău.            

Procedura se utilizează de către toate subdiviziunile/comisiile care activează în cadrul colegiului,   în vederea 

elaborării  planului operațional de activitate, potrivit competențelor stabilite prin Fișa postului, prin 

regulamentele interne. 

 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014;  

2. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 

din 10.06.2015; 

3. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017; 

4. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017; 

5. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016; 

6. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. 

Chișinău, 2016; 

7. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016; 

8. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte, aprobat prin ordinul MECC nr. 634 din 

28.12.2017; 

9. Regulamentul de activitate a Consiliului Metodico-Științific Colegiul  ”Alexei Mateevici” din 

Chișinău, 2019; 

10. Regulament de organizare și funcționare a CEIAC Colegiul  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2017; 

11. Regulament de activitate al secției didactice Colegiul  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2019; 

12. Regulamentul de activitate a catedrei metodice Colegiul  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2019. 

13. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 

2019 

 

      1.4.Definiții și abrevieri: 

Plan operational de activitate este un document scris cu periodicitatea anuală, care prezintă într-un mod 

structurat planificarea, stadiul de derulare și  activitățile, obiectivele propuse spre realizare, persoanele 

responsabile și indicatorii de performanță care trebuie atinși în procesul derulării activității subdiviziunii. 

Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a servi 

intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viaţă, de la început, prin procesul de creare, revizuire, 

organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare, şi până la distrugerea lor.  

 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau periodice a 

unei activităţi, a unei situaţii ş.a., pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura îmbunătăţirea activităţii. 
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Abrevieri ale termenelor 

 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII . INSTRUCȚIUNI. 

 

1. Planul operațional de activitate cuprinde toate activitățile referitoare la activitatea desfășurată în 

cadrul subdiviziunii în anul curent de învățământ. 

2. Planul operațional de activitate este elaborat de către șeful/responsabilul subdiviziunii. 

3. În cazul Catedrelor metodice șeful catedrei va elabora Planul operațional de activitate a catedrei 

metodice. (Anexa 1).Fiecare cadru didactic titular sau cumular  -membru de catedră își va stabili 

responsabilitățile, activitățile în baza planului operațional elaborat.  

4. Planul operațional de activitate va fi elaborat în baza Planului strategic de dezvoltare a Colegiului 

”Alexei Mateevici” din Chișinău. 

5. Planul operațional va cuprinde activitățile desfășurate conform domeniilor specific subdiviziunii. 

6. Planul operațional de activitate va fi prezentat și supus dezbaterilor , în caz de validare va fi aprobat 

la  ședința C.A. din luna Septembrie a anului curent de învățământ. Semnătura de aprobare pe 

planurile catedrelor metodice va fi pusă de către directorul adjunct-instruire, pe alte planuri 

operaționale conform subdiviziunilor din instituție de către directorul instituției.  

7. În caz de nevalidare a planului operațional elaborat, persoana responsabilă va reactualiza conform 

solicitărilor întemeiate propuse de membrii C.A. Planul operațional reactualizat se va propune spre 

apropare în următoarea ședință a C.A. 

8. Rapoartele anuale pe subdiviziuni se vor întocmi în conformitate cu domeniile planului operațional  

de activitate pe subdiviziune. În dependență de domeniul de activitate se va indica activitățile 

realizate , participanții, dovada realizării.  

9. Planul operațional de activitate  ale: 

 șefilor de secție didactică; 

 șefilor de secție educație; 

 șefilor de secție CEIAC; 

 director adjunct instruire practică și producere; 

 metodistului;  

 bibliotecii;  

 psihologului, 

          vor fi incluse în Planul managerial al instituției. 

10. La elaborarea Planului operațional de activitate stau următoarele documente: 

 Planul strategic de dezvoltare a instituției; 

 Planul de acțiuni privind îmbunătățirea calității a Colegiului ”Alexei Mateevici”, elaborat 

de CEIAC; 

 Regulamente interne în vigoare: 

 Fișa postului 

 Nomenclatorul documentației. 

 

11. Planul operațional de activitate va fi plasat în mapa corespunzătoare conform nomenclatorului. 

12. Structura generală a raportului anual de activitate: 
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1.Pagina de titlu cuprinde: 

Denumirea instituției de învățământ 

Denumirea Plan operațional privind  activitatea urmată de denumirea subdiviziunii a cărei activitate este 

planificată  cu indicarea anului pentru care se întocmește planul; în partea dreaptă, jos, indicarea autorului 

planului, funcția, Discutat și aprobat la Ședința Consiliul Administrativ nr. x din data x. În partea dreaptă sus 

va fi scris cuvântul ”Aprobat” , numele persoanei care aprobă planul , unde acesta își va pune semnătura și 

ștampila umedă. 

2.Conținutul va include: 

Misiunea subdiviziunii; Prioritățile pentru anul curent de activitate 

Domeniile de activitate fiecare având elementele:  Obiective strategice , Activități  propuse, Termene 

de realizare, Responsabili, Indicatori de performanță/dovada realizării activităților.(format 

tabelar/schematic) (Anexa 2); 

 

III.RESPONSABILITĂȚI: 

 

Directorul/Directorul adjunct impune aplicarea/respectarea procedurii 

Șefii de subdiviziuni/cadrele didactice: 

 Elaborează și prezintă planurile operaționale la timp. 

 Vor ține cont de aspectele descrise. 

 Prezintă activități în conformitate cu regulamentele interne și Planul de dezvoltare strategică a 

instituției.. 

CEIAC: elaborează, difuzează, înregistrează și arhivează procedura. 

 

 

                                                               IV. NOTE  FINALE:  

 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

 Membrii CEAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 
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Anexa 1 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

 

 

Plan operațional al activității metodice 

Catedra ”—” 

Șeful  catedrei 

 

  

 

 

 

Discutat și aprobat la ședința catedrei”__________” 

Proces-verbal nr. _____din____________2018 

Șeful catedrei _______________________ 

 

                                                                                                                                             Discutat și aprobat la ședința Consilului Administrativ 

Proces-verbal nr. _____din____________2018 

Dir.adj. instruire și educație _____________L.Curoș 
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Tema de cercetare  în Colegiul”Alexei Mateevici”din Chișinău, pentru anul de învățământ 2018-2019: 

Asigurarea calității formării competențelor profesionale a elevilor, prin eficientizarea activității didactice. 

 

Prioritățile activității metodico-didactice  a catedrei ”---------------” pentru anul curent de studiu: 

 

Prioritatea 1. 

Prioritatea 2. 

Prioritatea 3. 

Prioritatea 4. 

Prioritatea 5. 

Prioritatea 6.  

Prioritatea 7. 
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Domeniul Management 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

     

    

    

    

     

     

     

 

Domeniul Procesul didactic 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

     

     

     

     

     

 

Domeniul Curriculum 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 
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Domeniul Evaluarea/Autoevaluare  internă a sistemului calității 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

     

    

    

    

     

     

     

 

Activitatea  metodico-științifică 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

     

    

    

    

     

     

Domeniul Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

Perfecționarea 

măestriei didactice  
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Domeniul Promovarea imaginii catedrei 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

     

    

    

    

     

     

 

Domeniul Parteneriat Catedră/Instituție-comunitate 

Obiective 

strategice 

 

Activități  metodico-didactice Termene de realizare Responsabili Monitorizare/dovada 

realizării activității 

desfășurate 

 ,     

    

    

    

     

 

                                                     

Domeniile de activitate ale catedrei: 

1.Domeniul Management  

 Elaborarea și aprobarea planului operațional privind activitatea metodică a catedrei. 

 Planificarea ședințelor catedrei 

 Realizarea responsabilităților. 

 Implimentarea regulamentelor de activitate. 

 Implimentarea ghidului de autoevaluare , ghidului Managementului Calității în învățământul profesional tehnic. 

 Respectarea ordinilor directorului instituției. 

 Organizarea și desfășurarea ședințelor catedrei.  
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 Elaborarea rapoartelor, informărilor despre activitatea catedrei. 

 Asigurarea eficientă a materialelor conform nomenclatorului  

 etc., 

2.Domeniul Procesul didactic 

 Organizarea procesului de învățare a elevilor. Organizarea procesului de predare a elevilor. 

 Oganizarea activității de evaluare a elevilor. 

 Teste de evaluare-predare-învățare,planuri de lungă durată, proiectare didactică a lecției,  

 Examene 

 Studiul individual al elevilor, consultații cu elevii. 

 etc., 

3.Domeniul Curriculum 

 Elaborarea /aprobarea curriculumu-lui disciplinar ,modular și a stagiilor de practică la disciplinile predate la catedră. 

 Elaborarea suporturilor de curs, ghiduri metodoloce. 

 Realizarea conținuturilor curriculare reflectate în planurile de lungă durată. 

 etc., 

 

4.Domeniul  Evaluarea/Autoevaluare  internă a sistemului calității 

 Autoevaluarea procesului didactic: 

 Monitorizarea /analiza rezultatelor activității didactice a profesorilor. 

 Monitorizarea/evaluarea performanțelor membrilor catedrei. 

 Monitorizarea /analiza rezultatelor activității metodice desfășurate în cadrul catedrei. 

 Monitorizarea performanțelor elevilor la discipline. 

 Evaluarea/Autoevaluarea cadrului didactic. 

 Monitorizarea /Evaluarea activității didactice  a membrilor catedrei 

 Chestionare aplicate elevilor privind calitatea studiilor la disciplină. 

 Implimentarea/Monitorizarea respectării procedurilor operaționale. 

 Planificarea/Implimentarea acțiunilor de îmbunătățire/corective  a sistemul de management al calității în cadrul catedrei. 

 Etc., 
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5.Domeniul  Activitatea  metodico-științifică 

 Asigurarea metodică a procesului educațional la disciplinele curriculare: elaborarea/aprobarea curriculei la disciplinele profesionale. 

 Implimentarea scrisorilor metodice la disciplinele de liceu 

 Activități de cercetare științifică/temele de cercetare a membrilor catedrei. 

 Activități metodice la nivel de instituție și catedră. 

 Publicații. Reviste, seminare, doctorat/masterat : teme de cercetare. 

 Comunicări la consiliul profesoral . 

 etc., 

 

6.Domeniul Formarea continuă a personalului didactic 

 Diseminarea experienței avansate a membrilor catedrei, prin asistări și interasistențe. 

 Organizarea activității de mentorat pentru cadrele didactice debutante în cadrul catedrei. 

 Organizarea lecțiilor publice/demonstrative. 

 Promovarea cadrelor didactice spre atestare/susținerea gradelor didactice.  

 Organizarea/participarea la seminare, training-urilor 

 etc., 

 

7.Domeniul Promovarea imaginii catedrei/instituției 

 Organizarea săptămânii/decadei catedrei. 

 Activitățile extracurriculare organizate la catedră. 

 Plasarea pe pagina web a instituției activitățile catedrei. 

 Concursuri, olimpiade , festivaluri etc., 

 etc., 

8.Domeniul Parteneriat Catedră/Instituție-comunitate 

Relații de colaborare, acorduri, parteneriate cu instituții superioare, baze de practică, instituții culturale /educative, personalități marcante , etc., 
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Anexa 2.                                                      Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

                                                                                     Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

                                                                                                                                                                         Aprob 

                                                                                                                                           Director_____________________V.Bercu 

 

 

 

Plan operațional privind activitatea 

secției.............. 

anul de învățământ 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Discutat și aprobat la ședința Consilului Administrativ 

Proces-verbal nr. _____din____________2018 
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Misiunea:  

 

Prioritățile: 

 

Prioritatea 1. 

Prioritatea 2. 

Prioritatea 3. 

Prioritatea 4. 

Prioritatea 5. 

Prioritatea 6.  

Prioritatea 7. 

Domeniul  

Obiective 

strategice 

 

Activități  propuse Termene de 

realizare 

Responsabili Indicatori de 

performanță/dovada 

realizării activităților 
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul  ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

CEIAC 

 

 

 

 

 

 

P.O.16. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ASISTENȚA CADRELOR DIDACTICE LA LECȚII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2019  
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I. GENERALITĂȚI 

 

 

1. 1.Scopul procedurii:  

     De a defini modul și mijloacele de realizare a activităților de asistență la ore, asigurarea consultanței 

didactice prin asistențe la ore și activități demonstrative, precum şi responsabilităţile pe care le implică 

această activitate: 

 stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;  

 dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

 asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

 sprijină auditul şi/sau pe manageri în acţiuni de verificare și control  în luarea deciziilor; 

 stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;  

 stabilește căte ore-asistări trebuie să realizeze directorul adjunct, șefii de secții, metodistul,  seful 

catedrei; 

 stabilște metodologia de asistență la lecții a cadrelor didactice; 

 modul de desfăşurare a procesului de predare-învăţare-evaluare în vederea creşterii calităţii 

învăţării. 

 

1.2. Domeniul de aplicare 

          Prevederile prezentei proceduri se desfășoară în cadrul Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău . 

          Această procedură se aplică pentru desfășurarea procesului de autoevaluare și evaluare internă a 

activității  cadrelor didactice care activează în colegiu; pentru monitorizarea procesului de predare-

învățare-evaluare;  pentru determinarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice de lecții.  

          Procedura se adresează echipei manageriale, tuturor cadrelor didactice din Colegiul „Alexei 

Mateevici”; 

                             

1.3. Documente de referință 

 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în 

baza Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Nr. 550 din 10. 06. 2015 . 

4. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

5. GHIDUL de autoevaluare .Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

6. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Chișinău, 2016. 

7. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

8. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie 

și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

9. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

10. Standarte de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general. Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie ,2016 

11. Regulamentul intern de organizare și funcționare  a Colegiului ”Alexei Mateevici”Chișinău, 2019 

 

1.4. Definiții și abrevieri: 

Asistenţa la ore/lecții reprezintă un mod de monitorizare, evaluare, cuantificare şi corectare a 

neconformităților ce pot să apară în procesul de predare-învăţare-evaluare.  
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Abrevieri. 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII. INSTRUCȚIUNI 

2.1. Aspecte generale. 

Asistenţa la ore/lecții reprezintă un mod de monitorizare, evaluare, cuantificare şi corectare a 

neconformităților ce pot să apară în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

 

Se va asista fiecare cadru didactic titular și prin cumul extern din cadrul catedrei metodice. 

Maxim fiecare cadru didactic va fi asistat de 4 ori pe parcursul anului școlar.  

 

În cazul în care cadrul didactic din propria inițiativă dorește să prezinte lecții demonstrative în diferite 

scopuri sau se află în procesul atestării și conferă/confirmă gradul didactic, acestea vor fi suplimentare 

decât cele 4 lecții obligatorii. 

 

Rezultatele asistărilor la fiecare lecție se vor consemna în Fișa de analiză a lecției observate, de persoana 

care a asistat. (Anexa 1). Se va aduna punctajul acordat pentru fiecare indicator atins de către professor, 

în baza punctajului se va acorda calificativul. Se consider o lecție reușită calificativul Foarte bine și Bine, 

și o lecție nereușită calificativul Satisfăcător. 

 

Asistentul în mod obligatoriu va face analiza lecției cadrului didactic, în baza fișei de analiză, propunând 

după caz recomandări de îmbunătățire. 

 

Obiectivele asistenţei la ore vizează competenţele cadrului didactic: 

 - Comunicare cadru didactic - elev;  

- Proiectare  și planificarea activităţilor instructiv-educative;  

- Managementul didactic/metodic al proceselor predare-învățare-evaluare; 

 - Management educaţional (asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor 

didactice; organizarea şi amenajarea mediului educaţional; desfășurarea procesului didactic);  

- Evaluare (elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare; înregistrarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor);  

- Dezvoltarea personală și profesională a elevilor.  

 

Indicatorii de performanță ale desfășurării unei lecții: 

 

Domenii 

evaluate 

Criterii /indicatori de performanță 

P
ro

ie
ct

a
re

a
 

le
cț

ie
i 

Proiectarea didactică  corespunde criteriilor pedagogice de elaboare. 

Conținutul informațional corespunde curriculumului. 

Conținutul informațional este adaptat particularităților de vârstă și individuale a 

elevilor. 

Încadrarea în timp a secvențelor lecției și a lecției în întregime. 

Competențele și obiectivele operaționale sunt formulate conform cerințelor didactice. 
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Competențele, obiectivele operaționale și strategiile de predare/învățare/evaluare 

corelează . 

Strategiile de predare/învățare/evaluare corespund temei,obiectivelor și conținutului 

informațional. 

Utilizarea materialelor didactice variate, calitative, corecte și în număr echilibrat. 

Îmbinarea diferitor forme de activitate (individual, îngrup, frontal). 

Utilizarea TIC în procesul didactic. 

Pregătirea spațiului/materialelor didactice/instrumentelor de învățare 

corespunzător/funcționabil și din timp. 

A
ct

iv
it

a
te

a
 d

e 
p

re
d

a
re

 

Conținutul științific al demersului educațional este exact și corect. 

Organizarea procesului educațional cu tact și măiestrie profesională. 

Exemplele date și demonstrațiile efectuate ilustrează adecvat tezele teoretice expuse. 

Anunțarea obiectivelor lecției. 

Legătura inter/transdisciplinară. 

Subiectele complicate/neclare sunt explicate cu ajutorul exemplelor, analogiilor, 

explicațiilor suplimentare etc., 

Crearea unei atmosfere de lucru favorabile activității fiecărui elev. 

Dozarea optimă a informațiilor și a timpului pentru realizarea sarcinilor. 

Cerințele de lucru sunt formulate clar și repartizate echilibrat fiecărui elev/grup. 

Profesorul stăpânește cunoștințe ale disciplinei predate. 

Învățarea se realizează în baza experienței anterioare de cunoaștere a elevilor. 

Implicarea tuturor elevilor în activitate. 

Relații de colaborare cu elevii prin stabilirea unui stil democrat. 

A
ct

iv
it

a
te

a
 d

e 
în

v
ă
ța

re
 

Profesorul a împărțit informația de învățare în pași mici de asimilare/fixare. 

Utilizarea a cel puțin două metode interactive de învățare. 

Menținerea atenției și motivarea elevilor prin diferite procedee: situație de problemă, 

studiu de caz, curiozități, exemple din viață , moment interesante și neobișnuite etc., 

Activizarea proceselor cognitive: gândirii, creativității, memoriei etc.,prin sarcinile de 

învățare propuse 

Dezvoltarea competențelor (cunoștințe, atitudini, aptitudini și abilități). 

Caracter practic aplicativ (situațional și profesional) al informațiilor prezentate. 

Sarcinile de învățare sunt: diferențiate, creative, productive, de fixare și sistematizare 

(studii de caz, problematizări, reflecții, probleme creative). 

Reactualizarea/fixarea  cunoștințelor secvențial și prin diferite modalități. 

Învățarea este realizată ca proces de interacțiune a cadrului didactic cu elevii. 

Profesorul susține și încurajează elevii cu dificultăți de învățare 

Tema de acasă este  rațională, diferențiată de cercetare, de extindere, de 

fixare/sistematizare. 

Formarea/dezvoltarea la elevi a competenței  de ”a învăța să înveți”. 

A
ct

iv
it

a
te

a
 

d
e
 

ev
a
lu

a
re

 

Realizarea obiectivelor operaționale. 

Evaluarea formativă a competențelor (cunoștințe, atitudini, aptitudini, abilități). 

Evaluarea/notarea obiectivă și corectă a elevilor. 

Reflectarea asupra celor învățate și verificarea înțelegerii prin diverse procedee. 

Elevii se autoevaluiază și se evaluiază reciproc. 

Profesorul a intervenit pentru a corecta sau sistematiza informațiile în urma feedback-

ului. 

Utilizarea diverselor tehnici de evaluare. 

Persona 

litatea 

cadrului 

didactic 

Deținerea competențelor  de personalitate: comunicare și limbaj adecvat, creativitate, 

flexibilitate, empatie, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, colaborare, echilibru 

emoțional, sociabilitate, rezistență la stres, etc., 

Cultură și responsabilitate profesională. 

Profesorul evită cu tact pedagogic încălcările de disciplină a elevilor. 
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2.2. Asistarea cadrului didactic la lecții 

Asistarea cadrului didactic la lecții se va realiza în două elemente: 

1. Pe parcursul anului academic. 

A. Cu scop de monitorizare/evaluare: 

Se vor realiza anual câte una-două asistări minimum la fiecare cadru didactic; Se recomandă cadrele 

didactice prin cumul, nou-venite și tinerii specialiști să fie asistate și de mai multe ori. 

 

Asistările la lecții vor fi efectuate de către: director, directori adjuncți, metodist, șefi catedre, șefi secție, 

metodist, psiholog. 

 

Asistările se vor anunța din timp, cu o zi înainte de asistarea propriu-zisă. 

 

Dacă comisia managerială determină în urma plângerilor elevilor/părinților/dirigintelui sau în urma altor 

asistări  că un grad didactic nu respectă principiile psihopedagogice de desfășurare a lecțiilor acest cadru 

didactic va fi asistat suplimentar ori de câte ori va fi necesar. 

 

Asistările se pot iniția și de către dirigintele grupei în care sunt plângeri sau nemulțumiri. Dirigintele 

anunță directorul adjunct instruire și educație despre existența unor neclarități între cadrul didactic și elevi. 

Directorul adjunct ia  decizie: cine să asiste și  cînd, de câte ori să fie asistat acest cadru didactic. În acest 

caz poate asista șefii de secție, directorul, directorul adjunct, șeful catedrei, dirigintele grupei, psihologul, 

metodistul. Directorul adjunct organizează un grafic pentru a nu creea confuzii între asistenți sau 

suprapuneri de asistențe. Asistările pot fi nu numai la grupa care a prezentat nemulțumirile, dar și la alte 

grupe de elevi. Cadrul didactic se anunță că urmează să fie asistat, dar nu i se indică cine, când și la care 

grupă. 

 

B. Cu scop de perfecționare a măiestriei profesionale/diseminare a bunelor practice prin 

interasistențe: 

 

Interasistențele se realizează între cadrele didactice din cadrul aceleași catedre sau de la alte catedre. 

 

Interasistențele între cadrele didactice din cadrul aceleași catedre se va realiza la solicitarea șefului 

catedrei într-o perioadă anume, însă la ședințele catedrei se poate decide dacă se pot realiza și în cadrul 

perioadei de evaluare a caterei. 

 

Obligatoriu șeful catedrei realizează un grafic ( data, cine și la cine asistă, grupa de elevi, disciplina) de 

interasistențe în cadrul catedrei. Cadrul didactic trebuie să aibă pe parcursul unui semestru două asistențe 

la colegii de catedre și el singur să fie asistat la lecții de către doi colegi. 

 

Interasistențele între cadrele didactice din cadrul aceleași catedre sau de la alte catedre se realizează și 

dacă un  cadru didactic solicită să asiste la colegul său de la catedră ( fără a fi indicat în graficul de 

interasistențe). În acest caz cadrul didactic care dorește să asiste solicită colegului să –i permită pentru a 

asista la lecții. În cazul în care colegul nu dorește, cadrul didactic care a solicitat nu se va duce să asiste 

la lecții. 

 

Rezultatul interasistențelor se vor discuta la ședința catedrei metodice, evidențiind punctele forte și 

recomandările în general pe catedră. 

 

2. În perioda de evaluare internă a activității catedrei metodice. 
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 Asistarea cadrelor didactice în perioda de evaluare internă a activității catedrei metodice se va realiza 

conform  graficului  elaborat de Comisia managerială de evaluare. 

Graficul asistărilor se va elabora astfel încât fiecare cadru didactic de la catedră să fie asistat cel puțin 

odată și cel mult de două ori. 

 

Graficul  de  participare  a  evaluatorilor  la  lecții nu se  aduce  la cunoştința cadrelor didactice, se va 

adduce la cunoștință doar perioda de evaluare a catedrei.  

 

Asistările la lecții vor fi efectuate de către: director, directori adjuncți, metodist, șefi catedre, șefi secție, 

metodist. 

La sfârșitul perioadei de asistare a cadrelor didactice din cadrul catedrei, fiecare membru a comisiei 

manageriale de evaluare care a asistat, va înregistra într-un raport privind lecțiile asistate la cadrele 

didactice de la catedra respectivă, indicând constatările efectuate. Se vor specifica numele cadrelor 

didactice asistate, data asistării, grupa de elevi, disciplina predată, punctele forte și recomandările pentru 

îmbunătățire. 

Punctele forte și recomandările pentru îmbunătățire se vor constata generalizat pentru toate cadrele 

didactice asistate de la catedra respectivă. 

 

Rapoartele pentru fiecare catedră vor fi date șef secție CEIAC, pentru a servi ca bază și dovadă pentru 

elaborarea Raportului de evaluare internă a sistemului de management al calității la catedra respectivă și 

Raportului de Audit Intern a Sistemului de Management al Calității la nivel de instituție. 

 

 

 

III. RESPONSABILITĂȚI 

 

 Directorul adjunct instruire, educație și metodistul răspunde de buna desfăşurare a activităţii de 

asistenţă şi observare a predării învăţării, urmărind respectarea Graficului de asistenţe la ore.  

 Responsabilul de asistențe răspunde de realizarea Graficului asistenţei la activităţile de predare- 

învăţare.  

 Metodistul şi șefii catedrelor metodice răspund de realizarea interasistențelor  la activităţile de predare-

învăţare. 

 Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calității urmărește rezultatele procesului de asistență la ore.  

 Profesorii vor deţine  fișele de analiză a lecțiilor asistate în portofoliul cadrului didactic. 

 

IV. NOTE FINALE: 

 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil șef secție CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  
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Anexa 1. 

 

 

 

Fișă de analiză a lecției 

 

Numele, prenumele    profesorului______________ Data_________Grupa______ 

Disciplina predată______________________________ 

Tema_________________________________________________________ 

Numele, prenumele asistentului________________________________________ 

Obiectivul asistenței_______________________________________________ 

 

 

Domenii 

evaluate 

Criterii /indicatori de performanță P 

P
ro

ie
ct

a
re

a
 l

e
cț

ie
i 

Proiectarea didactică  corespunde criteriilor pedagogice de elaboare. 1 

Conținutul informațional corespunde curriculumului. 1 

Conținutul informațional este adaptat particularităților de vârstă și individuale a 

elevilor. 

1 

Încadrarea în timp a secvențelor lecției și a lecției în întregime. 1 

Competențele și obiectivele operaționale sunt formulate conform cerințelor 

didactice. 

1 

Competențele, obiectivele operaționale și strategiile de predare/învățare/evaluare 

corelează . 

1 

Strategiile de predare/învățare/evaluare corespund temei,obiectivelor și 

conținutului informațional. 

1 

Utilizarea materialelor didactice variate, calitative, corecte și în număr echilibrat. 1 

Îmbinarea diferitor forme de activitate (individual, îngrup, frontal). 1 

Utilizarea TIC în procesul didactic. 1 

Pregătirea spațiului/materialelor didactice/instrumentelor de învățare 

corespunzător/funcționabil și din timp. 

1 

A
ct

iv
it

a
te

a
 d

e 
p

re
d

a
re

 

Conținutul științific al demersului educațional este exact și corect. 1 

Organizarea procesului educațional cu tact și măiestrie profesională. 1 

Exemplele date și demonstrațiile efectuate ilustrează adecvat tezele teoretice 

expuse. 

1 

Anunțarea obiectivelor lecției. 1 

Legătura inter/transdisciplinară. 1 

Subiectele complicate/neclare sunt explicate cu ajutorul exemplelor, analogiilor, 

explicațiilor suplimentare etc., 

1 

Crearea unei atmosfere de lucru favorabile activității fiecărui elev. 1 

Dozarea optimă a informațiilor și a timpului pentru realizarea sarcinilor. 1 

Cerințele de lucru sunt formulate clar și repartizate echilibrat fiecărui elev/grup. 1 

Profesorul stăpânește cunoștințe ale disciplinei predate. 1 

Învățarea se realizează în baza experienței anterioare de cunoaștere a elevilor. 1 

Implicarea tuturor elevilor în activitate. 1 

Relații de colaborare cu elevii prin stabilirea unui stil democrat. 1 

A
c

ti
v
i

ta
t

ea
 

d
e 

în
v

ă
ța

re
 Profesorul a împărțit informația de învățare în pași mici de asimilare/fixare. 1 

Utilizarea a cel puțin două metode interactive de învățare. 1 
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Menținerea atenției și motivarea elevilor prin diferite procedee: situație de 

problemă, studiu de caz, curiozități, exemple din viață , moment interesante și 

neobișnuite etc., 

1 

Activizarea proceselor cognitive: gândirii, creativității, memoriei etc.,prin sarcinile 

de învățare propuse 

1 

Dezvoltarea competențelor (cunoștințe, atitudini, aptitudini și abilități). 1 

Caracter practic aplicativ (situațional și profesional) al informațiilor prezentate. 1 

Sarcinile de învățare sunt: diferențiate, creative, productive, de fixare și 

sistematizare (studii de caz, problematizări, reflecții, probleme creative). 

1 

Reactualizarea/fixarea  cunoștințelor secvențial și prin diferite modalități. 1 

Învățarea este realizată ca proces de interacțiune a cadrului didactic cu elevii. 1 

Profesorul susține și încurajează elevii cu dificultăți de învățare 1 

Tema de acasă este  rațională, diferențiată de cercetare, de extindere, de 

fixare/sistematizare. 

1 

Formarea/dezvoltarea la elevi a competenței  de ”a învăța să înveți”. 1 

A
ct

iv
it

a
te

a
 

d
e
 

ev
a
lu

a
re

 

Realizarea obiectivelor operaționale. 1 

Evaluarea formativă a competențelor (cunoștințe, atitudini, aptitudini, abilități). 1 

Evaluarea/notarea obiectivă și corectă a elevilor. 1 

Reflectarea asupra celor învățate și verificarea înțelegerii prin diverse procedee. 1 

Elevii se autoevaluiază și se evaluiază reciproc. 1 

Profesorul a intervenit pentru a corecta sau sistematiza informațiile în urma 

feedback-ului. 

1 

Utilizarea diverselor tehnici de evaluare. 1 

Persona 

litatea 

cadrului 

didactic 

Deținerea competențelor  de personalitate: comunicare și limbaj adecvat, 

creativitate, flexibilitate, empatie, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, colaborare, 

echilibru emoțional, sociabilitate, rezistență la stres, etc., 

1 

Cultură și responsabilitate profesională. 1 

Profesorul evită cu tact pedagogic încălcările de disciplină a elevilor. 1 

 

 

Desfășurarea lecției 

Etapele 

lecției 

Evenimente 

didactice 

Analiză, comentarii, sugestii 

E
V

O
C

A
R

E
 

  

 

 

 

R
E

A
L

IZ
A

R
E

A
 

S
E

N
S

U
L

U
I 

     R
E

A
L

IZ
A

R
E

A
 

S
E
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S

U
L
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E
X

T
IN

D
E

R
E

 

 

 

 

 

Stabilirea calificativului : 

F.B.(foarte bine) B.(bine) S.(satisfăcător) N. (nesatisfăcător) 

40p – 46p        30p – 39p     20p -29p       până la 19p 

 

Total puncte acumulate                                                                            Calificativul 

 

 

Aspecte didacice/metodice care pot fi îmbunătățite: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Semnătura asistentului ______________
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I.GENERALITĂȚI 

    

1.1. Scopul: 

Prezenta procedură are drept scop: 

       Scopul procedurii operaționale este descrierea activităţilor desfăşurate pentru a actualiza și  monitoriza la 

timp portofoliilor personale a cadrelor didactice. Prin prezenta Procedură se urmăreşte asigurarea unui circuit 

corect, eficient, operativ și legal al documentelor în conformitate cu legislația în vigoare. 

        Portofoliul profesional personal al cadrelor didactice este util:  

 pentru formarea continuă a personalului didactic din învățământul profesional ethnic;  

 pentru a fi ca  profesor mentor;  

 pentru obținerea performanțelor profesionale.                    

1.2. Domeniu de aplicare. 

Procedura este aplicată la nivelul instituției de învățământ  Colegiul „ Alexei Mateevici”, fiind întocmită în 

scopul actualizării și completării portofoliilor personale ale cadrelor didactice. 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI  al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014; 

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza 

Sistemului de  credite de studii  transferabile, 2015; 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 din 

10.06.2015; 

4. REGULAMENTUL intern de activitate  al Colegiului  ”Alexei Mateevici” din Chișinău, 2018; 

5. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017; 

6. GHIDUL de autoevaluare Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din Republica 

Moldova, Chișinău, 2017; 

7. GHID de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional ethnic, Chișinău, 2016; 

8. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional ethnic, 

Chișinău, 2016; 

9. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016; 

10. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. Ordinul Ministrului 

Educației nr. 623 din 28 iunie ,2016; 

11. Standarte de competență profesională ale cadrelor manageriale  din învățământul general. Ordinul 

Ministrului Educației nr. 623 din 28 iunie ,2016; 

12. Regulamentul intern de organizare și funcționare  a Colegiului ”Alexei Mateevici”Chișinău, 2019. 

4.  Definiții și abrevieri: 

     Portofoliul cadrului didactic este un plan de activitate reprezentativ care cuprinde totalitatea documentelor 

normative și operaționale necesare desfășurării profesiei didactice în conformitate cu standardele de calitate,  

prin care putem observa proiectarea didactică și deontologia profesională, o „carte de vizită” a profesorului și 

managementului educațional efficient. 
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Abrevieri: 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII .  INSTRUCȚIUNI. 

1.Portofoliului cadrului didactic este util atât în desfășurarea propriu-zisă a actului educațional formal, 

nonformal și informal, cât și în evaluarea activității didactice în orice moment de către metodist,  șeful de 

catedră/comisie metodică, directorul adjunct sau alte persoane autorizate. 

2.Fiecare profesor titular trebuie să dețină portofoliul didactic care corespunde cu  Fișa „ Structura portofoliului 

cadrului didactic” (Anexa 1) 

3.Cadrul didactic își va autoevalua  conținutul și structura portofoliului conform Fișei „ Structura portofoliului 

cadrului didactic”. (Anexa 1) 

4.Fișa „ Structura portofoliului cadrului didactic” va fi plasată în portofoliu imediat după foaia de titlu. Fiecare 

profesor va completa  cele 3 rubrici cu semnul ”v”pentru fiecare compartiment , dacă corespunde titlului. 

5.Aceasta va urma autoevaluării/completării  portofoliului personal.  

6.Fișa „ Structura portofoliului cadrului didactic”, va fi completată în fiecare an de studiu, și plasată în portofoliu 

ca dovadă a autoevaluării. 

 7.În urma autoevaluarii , dacă este cazul va completa, va actualiza sau va modifica conținutul în corespundere 

cu cerințele înaintate de CEIAC și metodistul instituției referitor la cerințele de completare și actualizare a 

portofoliului. 

8.Autoevaluarea portofoliului cadrului didactic se va realiza în fiecare an de studiu, cu completările de rigoare  

9.Portofoliul cadrului didactic trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

 Materialele trebuie să fie sistematizate conform domeniului din fișa prezentată . (Anexa 1) 

 Materialele să fie actuale , din ultimii  2-3 ani de activitate 

 Nu trebuie să fie surplus de materiale, se indică doar exemple-model. ( și nu toate materialele de care 

dispunem și cu care lucrăm, acestea pot fi într-un portofoliu lucrativ personal). 

 Materialele să fie îndeplinite cu acuratețe, lizibilitate și corectitudine . 

 Materialele să fie completate în variantă dactilografiată. 

 Mapa Portofoliul cadrului didactic se va afla la catedra metodică în secțiunea stabilită. 

10. Evaluarea Portofoliului cadrului didactic se va realiza: 

 pentru cadrele didactice titulare; 

 de către metodistul instituției, administrație și CEIAC; 

 în perioada stabilită pentru evaluarea catedrei; 

 în baza Fișei „Structura portofoliului cadrului didactic” (Anexa 1) 

 Metodistul instituției/persoana responsabilă  va consemna constatările în urma evaluării în „ Fișa de 

monitorizare a portofoliului cadrului didactic” (Anexa 2), pentru fiecare profesor. 

11.În baza constatărilor din cadrul evaluării portofoliului cadrului didactic se va elabora, de către metodistul 

instituției un raport privind monitorizarea portofoliului cadrelor didactice de la catedra respectivă. 
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12.Rapoartele privind monitorizarea portofoliului cadrului didactic pentru catedre vor fi date coordonatorului 

CEIAC pentru a servi dovadă și bază pentru elaborarea Raportului de Audit Intern a Sistemului de Management 

al instituției. 

13.Etapele de desfășurare a monitorizării portofoliilor didactice vor corespunde ordinii după cum 

urmează: 

     

Nr. 

d/o 

Etapa Operaţiunea         

1 Constituirea comisiei de evaluare a 

portofoliilor cadrelor didactice formate din 

metodist, șefii catedrelor metodice și un 

reprezentant CEIAC 

  

Metodistul/Șef CEIAC  

 decide perioada de evaluare a portofoliilor 

didactice, elaborând un grafic de evaluare; 

  constituie comisia de evaluare a portofoliilor 

cadrelor didactice formate din metodist, șefii 

comisiilor metodice și un reprezentant CEIAC. 

 

2 Informarea cadrelor didactice 

  Membrii desemnați prin decizia directorului vor 

informa cadrele didactice privind documentele 

necesare a fi introduse în portofoliul personal, 

prezentându-le anexa 1 a portofoliului cadrului 

didactic.  

 

3 Completarea portofoliilor 

  

 Toate cadrele didactice vor complete/actualiza 

portofoliile conform cerințelor din prezenta 

procedură. 

4 Fișa de monitorizare și evaluare a 

portofoliilor didactice. 

Elaborarea unei fișe de monitorizare și  evaluare a 

portofoliilor (anexa 2) 

5 Verificarea  portofoliilor  Conform graficului stabilit, toate cadrele didactice 

vor prezenta portofoliile comisiei desemnate pentru 

a fi verificate.  

Comisia de evaluare a portofoliilor se va evalua 

portofoliile cadrelor didactice conform anexei 2 fișa 

de monitorizare și evaluare a portofoliului didactic. 

6 Întrunirea Comisiei  Comisia de evaluare a portofoliilor se va întruni și va 

determina punctele forte și recomandările pentru 

îmbunătățire a portofoliilor. Rezultatele se 

consemnează în Raportul privind monitorizarea 

pportofoliilor didactice de către metodist. 

7 Rezultatele evaluării portofoliului Recomandările consemnate în Raportul privind 

monitorizarea pportofoliilor didactice sunt incluse în 

Raportul de Audit Intern al Sistemului de 

Mangement al Calității Instituției și este adus la 



P.O.14   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI COMPLETAREA PORTOFOLIULUI 

DIDACTIC 

 
6 

 

cunoștința C.A. și catedrelor metodice pentru 

îmbunătățiri. 

 

8 Reevaluarea portofoliului didactic În caz de stabilirea unui număr foarte mare de 

neconformități, sau cadrul didactic din anumite 

motive nu prezintă portofoliul comisiei se stabilește 

operioadă pentru reevaluare.Cadru didactic va 

complete portofoliul în corespundere cu cerințele 

stabilite. 

 

 

III.RESPONSABILITĂȚI: 

 Director adjunct: 

      Să asigure corectitudinea desfășurării procesului evaluării portofiilor didactice 

 Metodist: 

Să inițieze perioada de desfășurarea a evaluării portofoliului cadrelor didactice 

Să desfășoare procesul de evaluare a portofoliilor cadrelor didactice conform : prezenta procedură;  privind 

perioada de desfășurare; respectarea principiilor echității, obiectivității, coerenței etc., 

     Să elaboreze Raportul privind monitorizarea portofoliilor didactice  

 Șefi catedre: 

Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigației și evaluării portofoliilor cadrului didactic va fi 

discutat în toate colectivele de la  catedră, cu scopul de a se întreprinde măsurile ce se impun în vederea 

consolidării aspectelor pozitive  şi al eliminării abaterilor  şi disfuncționalităților.  

     Să respecte prevederile prezentei procedure. 

 Cadru didactic 

Să participle activ în procesul de autoevaluare și evaluare a portofoliilor. 

Să prezinte dovezile actuale, necesare de evaluare cerințelor. 

Să fie deschis la aprecieri, critici, observații realizate de evaluator, în vederea actualizării portofoliului. 

Să actualizeze conținutul portofoliului conform recomandărilor. 

      

IV. NOTE FINALE: 

 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, 

respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării C.A.  

 Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în instituție 

 

 

 

 

Anexa 1.Structura portofoliului didactic 
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                                                                           Materiale/Documente/Dovezi 

                                         Domeniul/Conținut Prezente Lipsă 

 

Nu sunt  

caracterist

ice c/d 

 

                                                           

                                                               I.  PREZENTAREA CADRULUI DIDACTIC 

1 

1.1. 

DOCUMENTE DE  

PREZENTARE 

Curriculum Vitae  Europass     

Fişa postului     

 

                                      II. PROIECTAREA / EVIDENŢA/ EVALUAREA DEMERSULUI EDUCAȚIONAL 

 

2.1. 

            

 

PROIECTARE 

 

 

Planul de lungă durată la una din disciplinele predate (  

model). 

    

Proiecte didactice zilnice la disciplinele predate (model 

) 5 proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

EVIDENŢĂ 

 

Rezultatele evaluării initiale pentru anul current de 

studiu; (disciplinele de liceu). 

    

Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de 

profil/olimpiade, alte concursuri;(Certificate, 

diplome…). 

    

Rezultate  obţinute în pregătirea elevilor în raport cu 

standardele curricular (produse elaborate de elevi, cele 

mai reușite și ca model). 

    

 

2

2.3. 

 

INSTRUMENTE  

DE EVALUARE ŞI  

NOTARE 

Un set de subiecte pentru probele de evaluare : 

examen( model). 

    

  Un set de subiecte pentru probele de evaluare :Teză. 

(model). 

    

Fișe diverse de activitate, de evaluare, de învățare , 

chestionare, teste etc.,(model). 

    

 

 

2.4. 

 

 

DOCUMENTE 

Scrisoare metodică la disciplina predată (discipline de 

liceu). 

    

Lista Suport de curs  elaborată (prezentări PPT, Caiete 

metodice, ghiduri metodice etc.,) . Un suport de curs 

model. (discipline de specialitate). 

    



P.O.14   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI COMPLETAREA PORTOFOLIULUI 

DIDACTIC 

 
8 

 

 

CURRICULARE 

 

Lista curricula elaborată. Una curricula 

model.(discipline de specialitate). 

    

Caiete metodice / ghiduri metodologice- autor sau 

coautor 

 

    

 

 

2.5. 

 

Documente privind  

ACTIVITĂȚILE  

EXTRA 

CURRICULARE  

DESFĂŞURATE  

 

Proiectele pentru  :Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;      

Excursii,  drumeţii  , vizite la spectacole, etc., 

organizate. Ca dovadă : Lista elevilor participanți cu 

semnătura personală și semnătura dirigintelui/profesor 

sau Ordinul de delegare. 

    

Proiecte pentru  :Activități extracurriculare 

tematice/divertisment, concursuri, etc.,desfășurate. 

    

         III.    DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ 

 

 

3.1. 

 

 

 

Documente privind 

PERFECȚIONARE

A METODICĂ 

Definitivat,  grade didactice .     

Cursuri de perfecţionare, formare. 

 

    

Participări la sesiuni de perfecționare , mese rotunde, 

conferințe, seminare, etc.,local /național/internațional. 

 

    

Cercetare metodico-ştiinţifică : Tematica de cercetare 

în colegiu . Conținutul informațional (Proiectul 

discursului/referatului susținut în cadrul ședinței 

catedrei/consilului profesoral) 

    

3.2. Prezența 

documentelor care 

confirmă 

ACTIVITATEA 

PUBLICISTICĂ 

Publicații științifice și de popularizare.     

3.3. Documente ce 

confirmă 

ACTIVITATEA DE 

MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL 

Mentorat .     

Formator local/ naţional.     

Membru în comisia de organizare a concursurilor/ 

olimpiadelor /  examenelor naţionale. 
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Anexa 2 

 

 

                                                                               Fișă de monitorizare a conținutului portofoliului  

                                         Cadrul didactic_______________________________________________________ 

 

 

  Elaborat fișă: Șef CEIAC: Boaghi Elena                                           Monitorizat:______________________ 

                         Metodist: Rusu Irina                                                    Data completării___________________ 

 

 

 

 

 

Membru în comisii la nivel de instituție. Ordine ale 

directorului. 

    

Șef catedră metodică/ metodist/ membru în consiliul 

administrativ. Ordine ale directorului. 

    

3.4. Documente ce 

confirmă 

EVALUAREA 

INTERNĂ 

 

Fişa de evaluare a cadrului didactic.     

Fișe cu asistențe la ore. (minim 2 ore pe semestru)     

Rezultatele aprecierilor elevilor față de activitatea 

didactică desfășurată. Centralizatorul chestionarelor 

”Evaluarea activității profesorului de către elevi” ( la o 

grupă de elevi) 

    

3.5. Documente ce 

confirmă 

PARTICIPAREA  

LA PROIECTE ŞI  

PARTENERIATE 

Proiecte  și parteneriate educaţionale la nivel local / 

naţional/ internaţional 

    

3.6.  Documente ce 

confirmă 

PREMII ŞI  

RECOMPENSE 

 

Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii 

acordate de M.E.C.C/Guvernul/Preşedinţia Republicii 

Moldova, alte instituţii;  

Diplome acordate la nivel de instituție.. 
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                                                                           Materiale/Documente/Dovezi 

                                         Domeniul/Conținut Prezente Lipsă 

 

Nu sunt  

caracteri

stice c/d 

Observații/ 

Propuneri 

                                                           

                                                               I.  PREZENTAREA CADRULUI DIDACTIC 

1 

1.1. 

DOCUMENTE DE  

PREZENTARE 

Curriculum Vitae  Europass     

Fişa postului     

 

                                      II. PROIECTAREA / EVIDENŢA/ EVALUAREA DEMERSULUI EDUCAȚIONAL 

 

2.1. 

            

 

PROIECTARE 

 

 

Planul de lungă durată la una din 

disciplinele predate (  model). 

    

Proiecte didactice zilnice la 

disciplinele predate (model ) 5 

proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

EVIDENŢĂ 

 

Rezultatele evaluării initiale pentru 

anul current de studiu; (disciplinele 

de liceu). 

    

Performanţe în pregătirea elevilor la 

concursurile de profil/olimpiade, alte 

concursuri;(Certificate, diplome…) 

    

Rezultate  obţinute în pregătirea 

elevilor în raport cu standardele 

curriculare(produse elaborate de 

elevi, cele mai reușite și ca model). 

    

 

2

2.3. 

 

INSTRUMENTE  

DE EVALUARE ŞI  

NOTARE 

Un set de subiecte pentru probele de 

evaluare : examen( model). 

    

  Un set de subiecte pentru probele 

de evaluare :Teză. (model). 

    

Fișe diverse de activitate, de 

evaluare, de învățare , chestionare, 

teste etc.,(model). 
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2.4. 

 

 

DOCUMENTE 

CURRICULARE 

 

Scrisoare metodică la disciplina 

predată (discipline de liceu). 

    

Suport de curs . Lista support de curs 

elaborat. Un support de curs model. 

(discipline de specialitate). 

    

Lista curricula elaborată. Una 

curricula model.(discipline de 

specialitate). 

    

Caiete metodice / ghiduri 

metodologice- autor sau coautor. 

    

 

 

2.5. 

 

Documente privind  

ACTIVITĂȚILE  

EXTRA 

CURRICULARE  

DESFĂŞURATE  

 

 

Proiectele pentru  :Mese rotunde, 

dezbateri, întâlniri;  

    

Excursii,  drumeţii  , vizite la 

spectacole, etc., organizate. Ca 

dovadă : Lista elevilor participanți 

cu semnătura personală și semnătura 

dirigintelui/profesor  sau Ordinul de 

delegare 

    

Proiecte pentru  :Activități 

extracurriculare 

tematice/divertisment, concursuri, 

etc., 

 

    

  

        III.    DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Documente privind 

PERFECȚIONARE

A METODICĂ 

Definitivat,  grade didactice .     

Cursuri de perfecţionare, formare. 

 

    

Participări la sesiuni de perfecționare 

, mese rotunde, conferințe, seminare, 

etc.,local /național/internațional. 

    

Cercetare metodico-ştiinţifică : 

Tematica de cercetare în colegiu . 

Conținutul informațional (Proiectul 

discursului/referatului susținut în 

cadrul ședinței catedre/ consiliului 

profesoral) 
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3.2. Prezența documentelor 

care confirmă 

ACTIVITATEA 

PUBLICISTICĂ 

Publicaţii  științifice și de 

popularizare 

 

    

3.3. Documente ce 

confirmă 

ACTIVITATEA DE 

MENTORAT 

 

 

 

 

Mentorat.     

Formator local/ naţional.     

Membru în comisia de organizare a 

concursurilor/ olimpiadelor /  

examenelor naţionale. 

    

Membru în comisii la nivel de 

instituție. Ordine ale directorului. 

    

Șef catedră metodică/ metodist/ 

membru în consiliul administrativ. 

Ordine ale directorului 

    

3.4. Documente ce 

confirmă 

EVALUAREA 

INTERNĂ 

 

Fişa de autoevaluare a cadrului 

didactic. 

 

    

Fișe cu asistențe la ore. (minim 2 ore 

pe semestru) 

    

Rezultatele aprecierilor elevilor față 

de activitatea didactică desfășurată. 

Centralizatorul chestionarelor 

”Evaluarea activității profesorului de 

către elevi” ( la o grupă de elevi) 

    

3.5. Documente ce 

confirmă 

PARTICIPAREA  

LA PROIECTE ŞI  

PARTENERIATE 

Proiecte  și parteneriate educaţionale 

la nivel local  /naţional/ internaţional 

    

3.6. Documente ce 

confirmă 

PREMII ŞI  

RECOMPENSE 

 

Scrisori de mulţumire, diplome, 

ordine, medalii acordate de 

M.E.C.C/Guvernul/Preşedinţia 

Republicii Moldova, alte instituţii;  

Diplome acordate la nivel de 

instituție.. 

    



P.O.15. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA SUPORTULUI CURRICULAR 

 

1 
 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău 

 

                                                                   

                                                                            CEIAC 

                                                        

                                                        

 

          

P.O.15. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 

ELABORAREA SUPORTULUI CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Chișinău, 2019 
 



P.O.15. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA SUPORTULUI CURRICULAR 

 

2 
 

 



P.O.15. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA SUPORTULUI CURRICULAR 

 

3 
 

I.GENERALITĂȚI 

     

1.1. Scop. 

       Prezenta procedură are drept scop: 

 Asigurarea procesului instructiv cu suport curricular; 

 Eficientizarea pregătirii profesionale a elevilor prin suport curricular: 

 Elaborarea suportului curricular în corespundere cu cerințe unice; 

 

 1.2. Domeniu de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău . 

Această procedură se aplică pentru elaborarea, reactualizarea suportului curricular la disciplinele de 

formare profesională. 

 

1.3. Documente de referință 

1. CODUL EDUCAŢIEI al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014  

2. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în 

baza Sistemului de credite de studii  transferabile, 2015 

3. REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 550 

din 10.06.2015 . 

4. REGULAMENTUL de organizare a studiilor în învățământul professional ethnic postsecundar 

nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.Chișinău 2016. 

5. GHIDUL Managementului Calității în învățământul profesional tehnic, Chișinău 2017 

6. GHIDUL de autoevaluare Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova. Chișinău, 2017. 

7. GHID de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional 

tehnic. Chișinău, 2016. 

8. METODOLOGIA de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de 

formare continuă. Hotărârea guvernului nr 616 din 18 mai 2016. 

9. Standarte de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie, 2016. 

10. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului „Alexei Mateevici”Chișinău, 2019. 

       

4.  Definiții și abrevieri: 

Suportul curricular este o lucrare metodico-didactică de proiectare a unor activităţi de învăţare, 

prezentând componentele principale ale procesului educaţional într-o succesiune logică de conţinut şi 

metodologie.  

Ca orice lucrare metodică, acesta trebuie să indice un instrumentar de acţiune: un ansamblu de 

procedee ca mod de acţiune; de operaţii, ca mijloc de realizare a acţiunii şi reguli, ca normă de realizare 

a acţiunii. 

 

Abrevieri. 

Crt. Abrevieri Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. CEIAC Comisia de Evaluare internă și Asigurare  a Calității 

3. CA Consiliul Administrativ 

4. CP Consiliul Profesoral 

5. SMC Sistem de Management al Calității 
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II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII. INSTRUCȚIUNI. 

 

2.1. Aspecte generale. 

    Cadrul didactic este persoana care realizează anumite investigaţii în diverse domenii în vederea 

elaborării unor materiale ce completează cunoştinţele elevilor și formarea competențelor într-un anumit 

domeniu.  

      În acest context, redactarea unui suport curricular , presupune anumite cerinţe faţă de conţinutul şi 

forma acestuia, care trebuie să fie elaborat cu o acurateţe deosebită, într-un limbaj ştiinţific şi 

terminologic adecvat, într-o logică pertinentă a expunerii, pe înţelesul elevilor. 

    Organizarea activității de elaborare a suportului curricular se va realiza conform principiului 

cooperării (Paul Grice este cel care a statuat acest principiu, în Logique et conversation (1975)): 

 1. maxima cantităţii: impune vorbitorului să ofere o cantitate suficientă, dar nu excesivă de informaţii.  

2. maxima calităţii: prevede obligaţia de a oferi informaţii adevărate şi relevante. 

3. maxima relaţiei: impune adecvarea la subiect, evitarea divagaţiilor şi a amănuntelor nesemnificative.  

4. maxima modalităţii: impune o exprimare clară, fără ambiguităţi generatoare de confuzii. 

 Organizarea conţinuturilor din cadrul suportului curricular va fi: 

  logică, adică plecând de la logica ştiinţei respective;  

  lineară, ca succesiune de valori care relaţionează;  

  concentrică, atunci când se porneşte de la unele noţiuni de bază spre asimilarea unor cunoştinţe, ca să 

se revină ulterior la început; 

  interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară, prin implicarea conexiunilor dintre discipline;  

  modulară, organizat în seturi de cunoştinţe, situaţii didactice, activităţi şi mijloace de învăţământ;  

  integrală, ceea ce presupune integrarea unor elemente de conţinut particulare în jurul unor poli 

(ştiinţific, practic, social, personal etc.). 

Suportul curricular va corespunde următoarelor aspecte pedagogice: 

 asigurarea metodologică şi instrumentară care constă în identificarea metodelor utilizate în 

realizarea cursului: metode logice (analiza şi sinteza, inductiv-deductivă), comparative, istorice, 

întrebări-răspunsuri, studiul de caz, centrarea pe subiect (convorbire, discuţie, dispută, chestionar 

etc.);  

 finalităţi proiectate (se indică competenţele care se preconizează a fi formate/dezvoltate); 

 sinteza fiecărei unităţi de învăţare (ce este esenţial să cunoaştem, să putem face, ce atitudine luăm 

în raport cu faptele, fenomenele, ideile, viziunile, evenimentele expuse şi analizate; cuvintele-

cheie; ideile de bază)  

 conţinuturile unui suport curricular trebuie să fie corecte din punct de vedere ştiinţific, iar 

informaţiile incluse trebuie să permită diverse interpretări şi să fie selectate în baza criteriului 

sistematicităţii şi a progresiei cognitive. 

 să îndeplinească funcţiile: funcţia informativă, de organizare şi transmitere a conţinuturilor; 

funcţia de formare a competențelor; funcţia de ghidare a activităţii de cunoaştere; funcţia de 

autoinstruire; funcţia de stimulare şi motivare a învăţării; funcţia de raţionalizare (reglarea 

optimală a efortului elevilor şi a cadrului didactic); funcţia de educaţie socioculturală. 

Suportul curricular  trebuie să întrunească următoarele cerințe: 

 să fie aprobat obligatoriu de consiliul metodico-ştiinţific al instituţiei, ca lucrare ce poate fi 

aplicată în procesul de învăţământ;  

 să fie examinat la catedra de profil respectivă; 

 să corespundă rigorilor privind prezenta procedură; 

 volumul va fi în corespundere de numărul de ore la disciplină prevăzut de planul de învățământ.  

 conținutul va fi redactat în limba română; 
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• redactare tehnică: Se recomandă ca textul să fie scris/tehnoredactate cu caractere „Times 

NewRoman”, 12 pt, la 1,5 linii. Denumirile figurilor, pozelor, diagramelor, schemelor se scriu 

sub acesta (centrate) fiind numerotate; denumirile tabelelor se scriu deasupra acestora fiind 

aliniate la dreapta și numerotate; 

 Referințele bibliografice și adresa electronica a informațiilor utilizate în suport se vor reflecta 

obligatoriu  la sfârșitul suportului; 

 Alte condiții de redactare a suporturrilor curriculare. 

 

Suportul curricular la disciplina din planul de învățământ poate conține: 

 Suport informativ; 

 Suport formativ. 

 

2.2. Recomandări metodice privind elaborarea suportului curricular. 

 

2.2.1.Suportul informativ  

 

Suportul informativ poate conține informații teoretice, cercetări științifice în domeniu.                

Suportul informativ nu conține aplicații practice, pentru acestea din urmă se va elabora un suport 

formativ. Rolul suportului informativ este de a completa manualul la disciplina respectivă  (în cazul 

când acesta există) , sau de a expune într-o formă clară o parte (sau integral) din conţinutul disciplinei 

respective (în cazul în care nu există manual).  

        Suportul informativ este o lucrare de autor, reflectă viziunea acestuia, de aceea una şi aceeaşi temă 

poate fi tratată diferit de către cadrele didactice care țin cursul respectiv.                                             Valoarea 

acestuia este cu atât mai mare, cu cât orice suport informativ implică o cercetare ştiinţifică solidă. 

Important pentru un suport informativ va fi fundamentarea teoretică și științifică a conţinutului de 

bază al cursului. Se recomandă ca un suport informativ să fie organizat modular/pe unităţi didactice, 

    Suportul informativ poate fi sub formă de carte, broşură, material imprimat pe foi și capsat.  

     Un suport informativ poate avea următoarele elemente:  

 titlul/denumirea, care redă cât mai adecvat conţinutul cursului/modulului; denumirea instituţiei, 

anul în care a fost elaborat/editat;  

 numele şi prenumele autorului (titularul cursului, gradul, titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic);  

 grupul-ţintă (beneficiar, anul academic la care acesta studiază, specialitatea); 

 buget-timp (pentru câte ore academice este prevăzut cursul); 

 adnotarea cursului (prezintă în mod succint cursul: domeniul, noutatea ştiinţifico-didactică a 

cursului, încadrarea cursului în curriculum, scopul, obiectivele educaţionale, problemele tratate, 

finalităţile proiectate (calitative şi cantitative), asigurarea metodologică şi instrumente, activităţile 

didactice, repere de valorificare a ideilor, bibliografia selectivă;  

 Conţinutul propriu-zis al unităţilor de învăţare, conform unităților de învățare din curricula 

disciplinei; 

   

Nr. Rigori Suport de curs 

1. Titlul Titlul – corespunde denumirii unităţii didactice din planul de învăţământ 

aferent programului de studiu 

2. Structura 1. Cuprins  

2. Introducere/Preliminarii  

3. Conţinutul propriu-zis al unităţilor de învăţare, conform unităților de 

învățare din curricula disciplinei. 

4. Recomandări metodice pentru lucrul individual al elevului  

5. Listă bibliografică  

6. Anexe  
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3. Preliminarii Introducere – va furniza informaţii referitoare la:  

− disciplină – scurtă prezentare 

 − locul disciplinei in cadrul programului de studiu;  

− competentele formate/dezvoltate de disciplina respectivă  

− modul de structurare al disciplinei;   

− modul de structurare al disciplinei pe unităţi de învăţare;  

4. Cerințe 

pentru 

conținut. 

• prezentarea succintă (text/reprezentări grafice, scheme/) a subiectelor 

tratate in cadrul unităţii de învăţare;  

• volumul unei unităţi de conţinut sa fie de până la 3-4 pagini (format 

A4); 

 • structura suportului informativ porneşte de la competenţele vizate în 

curricula; 

 • poate include teste/sarcini de autoevaluare a cunoştinţelor după fiecare 

secţiune a unităţii de învăţare; 

 redactare lizibilă, fără greșeli gramaticale; 

 informații științifice actuale; 

 Redactare tehnică: Pentru formatul paginii: A4 (21,0 x 29,7 cm). 

Margini: sus (top) 2,0 cm, jos (bottom) 2,5 cm, stânga (left) 2,5 cm, 

dreapta(right) 1,5 cm. 

 
 

 

2.2.2. Suportul formativ 

 

  Suportul formativ presupune un set de exerciții/sarcini de învățare. Exercițiile sunt elaborate de 

profesor cu scopul de aprofundare/sistematizare/aplicabilitate a informațiilor științifice și teoretice, 

precum și evaluarea/autoevaluarea competențelor pentru fiecare unitate de învățare studiată. 

  Se recomandă ca un suport formativ să cuprindă activităţile practice pentru elevi şi modalităţile de 

realizare (teste, întrebări, elaborări, probe, sarcini de diferite tipuri şi niveluri; conține imagini, illustrate, 

scheme, tabele, diagrame (sau elevul le elaborează) care reflectă informațiile studiate). 

Suportul formativ poate fi elaborat pentru o disciplină , în cazul în care există manuale în instituție 

sau există deja un suport informativ. 

Suportul formativ poate fi elaborat pentru o disciplină practică/aplicativă. 

Suportul formativ poate  conține pentru fiecare unitate de învățare și supliment informativ-

științific (în cazul în care nu există manual sau support formativ) dar care va fi precedat în mod 

obligatoriu de sarcini applicative, de formare a competențelo/abilităților. 

 Suportul formativ poate conține diverse componente/rubrici. Ex: Informează-te! Aplică! Creează 

etc., în dependență de specificul disciplinei și creativitatea profesorului;  

       Suportul formativ poate avea denumire de:  

 Caiet cu sarcini de învățare; 

 Caiet cu aplicații practice; 

 Suport aplicativ; 

 Jurnal de reflecții; 

 altele 

În elaborarea suportului formativ trebuie respectate următoarele reguli: 

 fundamentarea practică/aplicativă a conţinutului de bază al cursului. activităţi didactice 

(studiul independent, lucrul în grup, perechi, activităţi practice, experimentale, de cercetare 

aplicativă etc.);  
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 sinteza fiecărei unităţi de învăţare (ce este esenţial să cunoaştem, să putem face, ce atitudine 

luăm în raport cu faptele, fenomenele, ideile, viziunile, evenimentele expuse şi analizate; 

cuvintele-cheie; ideile de bază)    

 suportul formativ trebuie să implice elevii în construirea propriei cunoaşteri, aducând în prim-

plan procesualitatea ca înţelegere şi rezolvare a sarcinilor de învăţare; să includă problematizări, 

forme dialogate de instruire, diferite puncte de vedere la aceeaşi problemă, reflecţia, incitarea, 

stimularea interesului de cunoaştere etc.; 

 Sarcinile de învățare/aplicații practice este elaborate în baza informațiilor prezentate în manual 

sau suportul informativ. 

Exercițiile/sarcinile propuse trebuie să corespundă cerințelor: 

 Dezvoltarea gândirii critice/metacognitive: 

 adresarea întrebărilor; 

 construirea răspunsurilor; 

 emiterea unui raţionament; 

 cercetarea unor fapte; 

 confruntarea datelor, opiniilor, argumentelor; 

 identificarea erorii; 

 analiza unei situaţii; 

 explicarea unor fenomene; 

 ilustrarea / exemplificarea; 

 formularea unei opinii; 

 argumentarea unei poziţii; 

 interpretarea unui contraargument; 

 reconsiderarea unor afirmaţii; 

 organizarea datelor / a informaţiei; 

 integrarea informaţiilor şi a ideilor noi; 

 producerea unor texte coerente; 

 redactarea textelor. 

 Aplicabilitatea în activitatea profesională; 

 Dezvoltarea competențelor; 

 Corelare cu conținutul curricular; 

 Individualizarea şi diferenţierea învăţării; 

 Diversitate metodologică: 

 proiectul;      

 problematizarea; 

 lucrarea practică; 

 experimentul; 

 investigația; 

 simularea;         

 studiul de caz; 

 diagra wenn; 

 reflecția personală; 

 etc., 

 

n.o Rigori Suport formativ 

1. Titlul Titlul – corespunde denumirii unităţii de curs din planul de 

învăţământ aferent programului de formare. 

2. Structura 1. Introducere/Preliminarii/Notă introductivă  

2. Scopul/Obiectivele generale ale suportului formativ 

3.Cerinţe pentru activităţile propuse 
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4. Sarcinile prezentate conform unităților de învățare din curriculum. 

5. Listă bibliografică  

 

3. Introducere/ 

Preliminarii/ 

Notă 

introductivă 

Introducerea va furniza informaţii referitoare la: 

 − disciplină  

– scurtă prezentare 

 − locul disciplinei in cadrul programului de studiu;  

− competentele formate/dezvoltate de disciplina respectivă; 

  − scopul şi reguli de utilizare a caietului cu sarcini; 

 

 

 

III. RESPONSABILITĂȚI 

Metodist: 

 Să  acorde indicații metodice pentru elaborarea suporturilor curriculare. 

 Să motiveze cadrele didactice în procesul de elaborare a suportului curricular. 

 Să analizeze împreună cu Consiliul metodico-științific și să propună spre aprobare suporturul 

curricular. 

 Să respecte prezenta procedură.  

Cadrul didactic: 

 Respectarea prezentei proceduri în elaborarea suportului curricular. 

Șeful catedră: 

 Să  acorde indicații metodice pentru elaborarea suporturilor curriculare. 

 Să motiveze cadrele didactice în procesul de elaborare a suportului curricular. 

 

 

IV. NOTE  FINALE 

 Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată.  

 Pentru modificarea procedurii este responsabil coordonatorul  CEIAC. 

 Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării  și aprobării 

C.A.  

 Membrii CEIAC se fac responsabili de informarea C.A. de procedurile care trebuie aplicate în 

instituție. 

 


