Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare
Agenda Interviurilor
pentru evaluarea externă în vederea acreditării
programelor din cadrul
I.P. „CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂ
ȘI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ȚAUL”
72110 Siguranța produselor
agroalimentare (nivelul 4 ISCED);
- 72150 Tehnologia produselor de origine
vegetală (nivelul 4 ISCED).
Luând în considerație starea epidemiologică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și Hotărârile emise de către
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP), vizita de evaluare externă la I.P. „CENTRUL DE
EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂȘI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ȚAUL” va fi realizată cu respectarea restricțiilor
impuse de către CNESP.
Menționăm că informația colectată în cadrul interviurilor realizate la distanță și a altor activități de consultare a dovezilor
relevante pentru programele de studii înaintate spre evaluare, reprezintă parte a activităților vizitei de evaluare și va fi
inclusă în fișele vizitei la momentul finalizării acesteia.
-

41110 Contabilitate (nivelul 4 ISCED);
81220 Legumicultură și pomicultură
(nivelul 4 ISCED);

-

Comisia de evaluare
externă

Activități
desfășurate

Numele (funcţia și adresa electronică)
persoanelor participante din partea instituţiei

Ședința de
planificare a
CEE

Fără participarea reprezentanților
instituției

10:00 – 10:50

Comisia de evaluare
externă

Ora
09:15
–
09:45

10.02.2021
Evaluatorii implicați
în
activitate

Interviu cu
echipa
managerială

Echipa managerială:
1. Serdeșniuc Aurel,
director,aurelserdesniuc@gmail.com
2. Iurcișin Ludmila, director adjunct,
iurcisinl@gmail.com
3. Berjan Andrei, șef instruire practică,
andreiberjan@gmail.com
4. Buzu Gheorghe, șef secție studii,
gheorghe.buzu.64@gmail.com
5. Curicheru Tamara, șef secție educație,
tamaracuricheru@gmail.com
6. Guțul Tatiana, șef secție SAC
tatianaguțul2015@gmail.com
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Comisia de evaluare
externă

11:00 – 11:50

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare

Interviu cu
reprezentanți ai
elevilor

Elevi și absolvenți (1-3 per program)
Contabilitate
1. Pădureț Victoria, anul IV,
paduretv536@gmail.com
2. Rotaru Dumitru, anul IV,
dima.rotaru.10@gmail.com
3. Țarălunga Daniela, Moldindcombanc
Legumicultură și pomicultură
1. Șerșinevsci Catalin, gr.42,
catalin.sersinevschii2000@gmail.com
2. Berjan Lilia, gr. 32,
liliaberjan14@gmail.com
3. Neimîșev Denis, absolvent,
dneimisev@gmail.com
4. Parpalac Nicu, absolvent,
parpalacnicu@gmail.com
Siguranța produselora groalimentare
1.Gumenîi Liviu, anul IV,
gumennyLiviu@gmail.com
2. Verdeș Gabriela, anul III,
verdesgabbyy@gmail.com
3.Garabagiu Svetlana, absolvent,
svetagarabagiu123@gmail.com

Comisia de evaluare
externă

13:00 – 13:50

Tehnologia produselor de origine vegetală
1. Nedelea Cătălina, anul IV,
nedeleacapitosca@gmail.com
2. Armaș Andreia, anul III,
armasandreia9@gmail.com
3. Cuțchi Cosmin- Cristian, absolvent,
kozmin-2015@mail.ru

Cadrele didactice responsabile de program
1. 1. Contabilitate
Guțuleac Violeta, profesor discipline
contabile, violeta.gutuleac81@gmail.com
Toderița Valentina, profesor discipline
economice valentina.toderita@gmail.com
2. Legumicultură și pomicultură
Bordian Vera, profesor discipline agricole
vrbordian@gmail.com
Valentina Gangal, profesor discipline
Interviu cu
agricole, gangalvalentina@gmail.com
cadrele
didactice
3. Siguranța produseloragroalimentare
responsabile de
Țîcu Svetlana, ticusvetlana@gmail.com
programe
Țurcan Mariana,
mariana04031982@gmail.com
4. Tehnologia produselor de origine
vegetală
Dulap Dan-Dumitru
dulapdandumitru@gmail.com
Țîcu Marcel
marcelt1977@gmail.com
Țurcanu Alla allaturcanuv@gmail.com
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Comisia de evaluare
externă

15:00 – 15:50

Comisia de evaluare
externă

14:00 – 14:50

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare

Interviu cu
reprezentanți ai
angajatorilor

Interviu
personalul
administrativ și
auxiliar

Reprezentanți ai angajatorilor (1-3 pentru
fiecare program):
1. Contabilitate
Poziumski Octavian-Director
sucursală FinComBank,
oktavian.poziumski@gmail.com
Aurelia Panfil-contabil-șef, GȚ
,,Agro-Panfil,,
panfilaurelia1966@gmail.com
2. Legumicultură și pomicultură
Tudor Darie-antreprenor,
drtudor2001@yahoo.com
3. Siguranța produselor agroalimentare
Victor Gangal- drsfcsdonduseni@mail.ru
Marcel Ceban, reprezentant AGRO ELIT,
m.ceban@agroelit,md
4. Tehnologia produselor de origine
vegetală
Ludmila Castraveț , agent economic
ludmila.castravet@gmail.com
Dorin Dabija-antreprenor,
dorin.dabija.77@mail.ru
Cebotari Maria-contabil-șef,
cebotarimaria862@gmail.com
Bordian Tatiana, specialist Resurse Personal
bordian.tatiana.90@mail.ru
Ceban Stela, secretar,
stellaceban74@gmail.com
Vacarciuc Cornelia, bibliotecar,
cornelia.nastea95@gmail.com
Victor Racu, șef gospodărie,
victorracu01@gmail.com
Furdui Alexandru- specialist SSSM,
alexandru.furdui79@gmail.com
Narolschi Nina-intendent bloc de studii
ninanarolschi1967@gmail.com
Ojovan Valentina-intendent cămin,
valentinaojovan66@gmail.com

Note:

Comisia de evaluare externă, în timpul realizării interviurilor va fi asistată de un reprezentant al ANACEC
(coordonator al evaluării), interviurile vor fi înregistrate;

Reprezentanţii instituţiei evaluate, care aparţin de mai milte categorii de intervievaţi, vor participa doar în cadrul
unui singur interviu;

La interviu vor fi invitaţi elevi (reprezentanţi ai acestora), precum şi absolvenţi ai programului de studii ai ultimilor 2
ani;

În vederea asigurării unor condiţii adecvate de comunicare la distanță, instituţia evaluată va asigura prezența online a reprezentanților categoriilor invitate pentru interviu și dotarea tehnică necesară;

În vederea asigurării colectării informației obiective și veridice instituția va încuraja și va insista (după caz)
conectarea individuală a participanților la ședința de comunicare on-line de la locul aflării acestora.

În vederea facilitării procesului de evaluare, instituţia evaluată va asigura prezentarea, la cererea Comisiei de
evaluare externă, a documentelor de referinţă specificate în Ghidul de evaluare externă a programelor de formare
profesională în învățământul profesional tehnic şi a altor acte confirmative de realizare a indicatorilor de
performanţă/standardelor de evaluare.
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