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Componența CEIAC 2020-2021 
 STRATU OLESEA  

 GUȘAN TATIANA  

 COLȚA ANGELA 

  FETESCU CEZARA 

  COLUN TATIANA 

  STRATILA VIORICA  

  CALCATINGE LUDMILA 

 CUJBA ALINA  

 ZATÎCA ALEXANDRU  

  NAGY MOLDOVA ANA 

 CERNIȚAN CONSTANTIN  

 MELNIC TATIANA  

  IACOB NATALIA  

 ȘTEFĂNEȚ DIANA 

 

  



Organizarea internă în vederea asigurării şi 

îmbunătăţirii continue a calităţii 

•Elaborarea Programului operațional de activitate al secției 

,,Asigurarea calității” pentru anul de învățământ 2020-2021;  

•Elaborarea Matricii sondajelor preconizate spre realizare în 

cadrul procedurilor interne de asigurare a calității; 

•A fost stabilită ordinea acțiunilor în vederea implementării 

Sistemului de management al calității în cadrul IP CEEF.  

•A fost renovat panoul  informativ ,,Sistemul de management al 

calității”  care asigură transparența informației cu privire la 

SMC în cadrul IP CEEF. 



RAPOARTE realizate: 
Evaluarea prestației cadrelor didactice de 

către elevi; 

Racordarea programelor de formare 

profesională la Nomenclatorul domeniilor 

de formare profesională, cadrul Național al 

calificărilor pentru ÎPT; 

Analiza relației dintre programul de formare 

profesională și piața muncii și argumentarea 

necesităților pieței muncii în cadre la 

specialitățile din cadrul IP CEEF 



RAPOARTE realizate: 
Analiza eficienței utilizării instrumentelor TIC 

în procesul de predare-învățare-evaluare a 

cursurilor; 

Aprecierea eficienței planurilor de dezvoltate a 

personalului didactic; 

Analiza sistemului instituțional de comunicare 

internă și externă privind accesul elevilor și a 

personalului instituției la informații despre 

resursele de învățare disponbile, serviciile de 

sprijin pentru elevi și personalul didactic, 

personalul administrativ și auxiliar. 



RAPOARTE realizate: 

Raport ,,Calitatea academică pe catedre, 

discipline, profesor: constatări, obiective”; 

Analiza programului de formare profesională 

,,Planificarea și administrarea afacerilor”, 

 Anul IV, gr. PAA1712G; 

Raport de autoevaluare a programului de formare 

profesională ,,Planificarea și administrarea 

afacerilor”; 

Strategia de dezvoltare a personalului IP CEEF 2021-

2026. 



Raport ,,Analiza relației programelor de formare profesională și 

piața muncii. Argumentarea necesităților pieței muncii în cadre 

la specialitățile din cadrul IP CEEF” 

Rata de angajare în câmpul muncii a absolvenților 

IP CEEF 

•Programele de formare profesională ,,Contabilitate” 

și ,,Impozite și percepere fiscală” - 75%.  

•Programele de formare profesională ,,Finanțe și 

Asigurări” și ,,Finanțe și bănci” - 83%. 

•Programele de formare profesională ,,Administrarea 

aplicațiilor web” și ,,Programare și analiza produselor 

de program” -82%. 

•Programul de formare profesională ,,Planificarea și 

administrarea afacerilor este de 78%.  



Perioada analizată: 

 2017-2018 (semestrul I și II); 

 2018-2019 (semestrul I și II); 

 2019-2020 (semestrul I și II); 

 2020-2021 (semestrul I). 

Raport ,,Calitatea academică pe catedre, 

discipline, profesor: constatări, obiective” 



Procesul de instruire s-a desfășurat după 

3 scenarii:  

 Anii de învățământ 2017-2018 (semestrul I și II); 

2018-2019 (semestrul I și II); 2019-2020 (semestrul I)  

- forma clasică de instruire; 

 Anul de învățământ 2019-2020 (semestrul  II)  - formă 

clasică și învățământ la distanță (carantina din  12 

martie până la finele semestrului, fără  sesiune); 

 Anul de învățământ 2020-2021 (semestrul I) – 

procesul de instruire s-a desfășurat după sistemul 

mixt, cu sesiune . 

 



Indicatori analizați: 

 Evoluția mediei semestriale; 

 Evoluția % reușitei elevilor; 

 Evoluția % calității; 

 Evoluția numărului de note < 5 la finele 

semestrului (ultimele 3 semestre); 

 Evoluția numărului de neatestări la finele 

semestrului (ultimele 3 semestre). 

 



Analiza comparativă a % calității după scenariile de desfășurare a procesului 

instructiv-educativ aplicate în IP CEEF în perioada anilor de învățământ 2019-

2021, în % 

 
Catedra 2019-2020 Abaterea 

în % , 

 +;- 

(carantină 

comparati

v cu 

forma 

clasică) 

2020-2021 Abaterea față 

de sem I (2019-

2020), în %, +; 

-(sistem mixt 

comparativ cu 

forma clasică) 

Abaterea față 

de sem II 

(2019-2020) 

(sistem mixt 

comparativ cu 

carantina) 

Sem I,  

(forma 

clasică) 

Sem II 

(carantină) 

Sem I 

(sistem 

mixt) 

Științe socio-

umanistice 

76,68 83,38 + 6,7 79,8 +3,12 -3,58 

Limbă și 

comunicare 

57,59 65,9 + 8,31 61,45 +3,86 -4,45 

Matematică 27,5 37,2 + 9,7 37,77 +10,27 + 0,57 

Contabilitate 66,67 79,81 + 13,14 60,96 -5,71 -18,85 

Finanțe 59,54 77,75 + 18,21 62,54 +3,0 -15,21 

Administrare

a afacerilor 

72,15 80,32 + 8,17 72,69 +0,54 -7,63 

Informatică 64,52 71,84 + 7,32 56,75 -7,77 -15,09 



Analiza comparativă a numărului de apreciați cu note < 5 la finalul 

semestrului după 3 scenarii de desfășurare a procesului instructiv-educativ 

aplicate în IP CEEF în perioada anilor de învățământ 2019-2021 

 Catedra 2019-2020 Abaterea , 

 +;- 

(carantină 

comparati

v cu forma 

clasică) 

2020-2021 Abaterea față 

de sem I (2019-

2020), în %, +; 

-(sistem mixt 

comparativ cu 

forma clasică) 

Abaterea față 

de sem II 

(2019-2020) 

(sistem mixt 

comparativ cu 

carantina) 

Sem I,  

(forma 

clasică) 

Sem II 

(carantină) 

Sem I 

(sistem 

mixt) 

Științe socio-

umanistice 

32 3 -5 34 +2 +31 

Limbă și 

comunicare 

53 9 -44 35 -18 +26 

Matematică 161 43 -118 124 -37 +81 

Contabilitate 25 0 -25 15 -10 +15 

Finanțe 10 0 -10 61 +51 +61 

Administrarea 

afacerilor 

10 0 -10 4 -6 +4 

Informatică 31 2 -29 114 +83 +112 
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Recomandări: 

1.Revizuirea și optimizarea metodelor de evaluare a 

competenţelor elevilor; 

2.Optimizarea volumului de informație, sarcini pentru fiecare 

disciplină de studii /unitate de curs în conformitate cu 

Curriculumul;  

3.Realizarea sistematică a consultațiilor individuale cu elevii; 

4.Revizuirea numărului de studii individuale pentru fiecare 

unitate de curs în conformitate cu prevederile Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile  și a procedurii interne PO.A-3 

Organizarea, desfășurarea și evaluarea Studiului individual; 

 



5.Elaborarea și difuzarea sugestiilor metodice cu privire la 

Organizarea, desfășurarea și evaluarea Studiului individual  pentru elevii; 

6.Asigurarea transparenţei procesului de evaluare a competenţelor 

elevilor prin anunțarea notelor și plasarea imediată a notelor în Registrul  

sau în Registrul electronic în timpul desfășurării procesului de studii la 

distanță; 

7.Chestionarea sistematică a elevilor  (la finele cursului)  privind 

calitatea procesului didactic desfășurat de cadrul didactic; 

8.Revenirea la mecanismul de calcul a mediei semestriale cu 

respectarea p.245 și 246 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

IP CEEF, aprobat la data 04.04.2019  



Raport: Analiza programului de formare profesională 

,,Planificarea și administrarea afacerilor”, 

 Anul IV, gr. PAA1712G 

 
Numărul de întrebări din chestionar – 40 

de întrebări; 

Forma de chestionare – chestionarul a 

fost realizat și prelucrat prin aplicația 

Google Forms. 

 



 REZULTATE SONDAJ 

a. 85,5% din elevii anului IV Programul de formare 

profesională ,,Planificarea și administrarea afacerilor”,  sunt 

satisfăcuți în mare măsură sau în foarte mare măsură de 

dezvoltarea lor personal și profesională din IP CEEF; 

b. 81,0% din  din respondenți în mare măsură sau în foarte 

mare măsură au încredere că diploma obținută le va permite o 

angajare imediată; 

c. 81,3% din din elevii în mare măsură sau în foarte mare 

măsură dacă ar fi să aleagă din nou ar alege tot această 

instituție; 

d. 86,7% din din elevii respondenți în mare măsură sau în 

foarte mare măsură recomandă această instituție și altor 

persoane. 



  
În perioada 6-8 aprilie 2021 Comisia ANACEC a evaluat 

programul 41310 Planificarea și administrarea afacerilor în 

vederea accreditării programului. Au fost acordate – 100% 

9 aprilie 2021 - ,,Cristalul calității” pentru promovarea și 

consolidarea culturii calității în oferirea serviciilor educaționale.  

Diplomă de recunoștință în semn de înaltă apreciere pentru 

promovarea culturii calității în învățământul profesional tehnic din 

Republica Moldova.  



Raport ,,Analiza utilizării instrumentelor TIC în 

procesul de predare-învățare-evaluare a cursurilor în cadrul 

IP CEEF” 



  



  



  



  



  



  



  



  



9. Comentarii cu privire la diversele probleme cu care vă 

confruntați în perioada procesului de studii la distanță. 

 Prea multe teme 

 Întreruperi în timpul lecțiilor din cauza wifi-ului și omiterea 

unor informații importante ! 

  Mulțumim profesorilor ca ne ajuta sa învățam chiar și la 

distanță și se dedica totalmente, dar nu toți o fac 

 E dificil sa te concentrezi la lectie, probleme cu internetul, 

izolarea de colegi, distanta impusa care streseaza 

 Profesorii nu acceptă elevii la lecție  și pun absență din acest 

motiv 

 Online este bine dar înteleg mai mult cu prezența fizică la 

colegiu 

 Conexiunea la internet foarte slabă a profesorilor face 

procesul de învățare dificil 

 



  
 Calitatea orelor lasa de dorit. Internetul in colegiu este foarte 

slab si profesorii nu se pot conecta la lectii. Explicatiile nu 

sunt la fel de clare. As dori sa ne intoarcem la invatamantul 

in colegiu 

 Volumul temelor este prea mare la obiectele de cultura 

generala, mai ales acelea ce nu vor fi la BAC. 

 Învățământ online = 0 

 Profesorii au şi conecsiunea proastă. Dar nu le pasă. 

 Incompetenta unora profesori, care nu au idee cum sa se 

folosească de Meet și din cauza asta trebuie sa intram pentru 

un profesor pe Zoom și ne conectam de vreo 3-4 ori ca 

conferința e doar de 40 min. 

 Apar des probleme cu Google-Meet(mă aruncă din 

conferință) și trebuie să mă conectez de mai multe ori 

 Des la unii profesori nu funcționează internetul. 

 



  
O parte din profesori nu au interes sa predee in 

perioada online astfel asimilarea materialului este 

foarte grea 

Teme prea multe pentru acasā și Studii individuale 

Nu am nici o problema , chiar îmi place să studiez 

de la distanță 

 Invaţamintul la distanta e ca si cum nai invata, nici 

macar 50% nu se poate reține. 

 In decursul orelor online profesorii sunt mai legeri, 

dar cum trecem la fizic dau toți năvală cu seminare 

și teste.  



 1.Punerea absențelor atunci când din motive tehnice nu ne 

putem prezenta la lecție. 2. Conectarea camerei. 

 Fiind acasă profesorii cred că avem mai mult timp liber si ne 

sunt date mai multe teme pentru acasă, ceea ce este greșit. 

 Este destul de eficient, doar ca uneori avem o cantitatea prea 

mare de teme pentru acasa 

 Lipsa contactului direct cu profesorul, neclaritatea unor 

sarcini și volumul acestora! 

 La fel ca și elevii, unii profesori nu iau în serios orele 

online, uita chiar sa se concentreze. Mai multa 

responsabilitate și seriozitate din ambele părți, de asta e 

nevoie. 

 Este foarte greu de înţeles la orele online 

 Totul e bine! 

 



Raport ,,Analiza sistemului instituțional de comunicare 

internă și externă privind accesul elevilor și a personalului 

instituției la informații despre resursele de învățare 

disponibile, serviciile de sprijin  

Sistemul de administrare și gestionare a 

informațiilor în instituție este reglementat de: 

Legea Republicii Moldova Nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal 

 Procedura de sistem PS-3– Circuitul 

documentelor în IP CEEF  

 



Sistem informațional de comunicare internă 

și externă 
 2 email-uri verificate zilnic de către secretariat office@ceef.md și 

cfbc.chisinau@gmail.com. 

  Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) la care a aderat IP 

CEEF oferă accesul la datele statistice din domeniul educațional pentru toate 

persoanele interesate.  

mailto:office@ceef.md
mailto:cfbc.chisinau@gmail.com


Sistem informațional de comunicare internă și externă 

 Pagina web oficială a instituției - www.ceef.md, conține 

informații relevante despre activitatea instituției: admiterea la 

studii, orarul lecțiilor, proiectele instituționale, 

managementul calității, planurile de învățământ, publicațiile 

profesorilor, campusul academic, Consiliul elevilor, istorii de 

succes ale absolvenților, planul strategic de dezvoltare, 

planul managerial anual de activitate, rapoartele de 

activitate, datele de contact ale administrației și 

subdiviziunilor etc. 

 Pagina web  mai permite accesarea de la distanță a 

informațiilor precum:  cadre didactice, elevi, absolvenți, 

modalitatea de acordare a burselor, repartizarea locurilor în 

cămine, cantină etc. 

http://www.ceef.md/
http://www.ceef.md/
http://www.ceef.md/
http://www.ceef.md/
http://www.ceef.md/


Sistem informațional de comunicare internă și externă 



Sistem informațional de comunicare internă și externă 



Sistem informațional de comunicare internă și externă 

 Pe rețeaua de socializare Facebook cu un impact al 

postărilor asupra circa 6700 persoane; 

  Grupul public IP CEEF (2832 membri) în cadrul căreia sunt 

postate sau distribuite cele mai marcante realizări ale 

instituției sau ale absolvenților; 

  Grupul închis Profesori CEEF (105 membri) - 

https://www.facebook.com/groups/; 

  Grup închis al catedrei unde este postată informația ce ține 

de resortul catedrei; 

 Pentru distribuirea informației în rândul elevilor a fost creată 

pagina oficială a Consiliului Elevilor IP CEEF.  

 

https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/


Sistem informațional de comunicare internă și externă 

 Panourile informative din holul instituției și conțin informații 

ce țin de: modificările în orar, desfășurarea serviciului administrativ în 

instituție, orarul consultațiilor, ordinele directorului, rezultatele 

concursurilor pe obiecte, stagiile de practică, oferte de muncă ale 

agenților economici,  săptămânile catedrelor, bacalaureat, activități de 

voluntariat etc. 

 Pe avizierele din holul secțiilor didactice se plasează informații 
ce țin de orarul sunetelor, orarul examenelor, sălile disponibile. 

  În incinta fiecărei catedre există câte un panou informativ cu 
orarul profesorilor catedrei, orarul consultațiilor și al studiilor individuale 

ghidate de profesor. 

 



Sistem informațional de comunicare internă și externă 

 Transparența 

informației cu referire 

la numărul de ore și 

notele acumulate de 

către elevi în perioada 

studiilor la distanță 

este asigurată de 

Registrul electronic; 

  Utilizarea platformei 

Gsuite permite accesul 

mai ușor pentru 

conexiunea la ore și la 

aplicația Classroom. 



Sistem informațional de comunicare internă și externă 

Informații pentru întreg personalul instituției și elevi 



Accesul la resurse de învățare disponibile 

 Curricula la unitățile de curs de specialitate sunt accesibile elevilor și 

publicului larg prin site-ul MECC - 
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-

tehnic-postsecundar. 

 Accesibilitatea suportului curricular este asigurată de Planurile de 

învățământ și Dosarul informațional al programului plasate pe pagina 

oficială a instituției.  

https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar
https://mecc.gov.md/ro/content/curriculum-invatamintul-profesional-tehnic-postsecundar


Resurse de învățare pe site-ul IP CEEF 



 

Programele de formare profesională sunt asigurate 

curricular complet: 

 
 manuale, note de curs, ghiduri, caiete de sarcini etc. în format fizic 

(la bibliotecă), 

 în format electronic pe pagina oficială a IP CEEF - 

http://www.ceef.md/academic/publicatii/, 

 platforma iptdigital.ceiti.md elaborată prin proiectul Twining, 

 Materiale distribuite elevilor prin intermediul aplicațiilor Google 

Classroom,  

 în format electronic pe alte aplicații sau rețele digitale. 

 

http://www.ceef.md/academic/publicatii/


Resurse pe platforma iptdigital.ceiti.md  



Recomandări 
Sistematizarea informația cu privire la 

Cercurile, Cluburile etc care vor activa pe 

parcursul anului în cadrul IP CEEF și 

plasarea informației pe site-ul instituției 

(relele de socializare oficiale); 

Asigurarea transparenței accesului la sursele 

de învățare și de sprijin disponibile în IP 

CEEF; 

Elaborarea materialului digital de către 

profesorii pentru orele de sport. 

 

 



Proceduri revizuite sau elaborate: 

PO.A-15 Evaluarea cursurilor de formare continuă 

(revizuită) 

PO.A-19 Organizarea evaluării finale a activității 

de învățare în contextual situației 

epidemiologice de COVID-19 

PO.A-20Administrarea paginilor WEB ale IP 

CEEF 

PO.A-21 Monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programului de formare profesională continuă 




