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1. POLITICI  PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

1.1 Cadrul juridic de funcţionare a instituţiei 

1.1.1. Statutul juridic al instituţiei 

     Centrul de Excelență în Energetică și Electronică cu reședința la adresa MD-2038, or.Chișinău,  

str.Melestiu 12 este o instituție de învățământ profesional tehnic de stat, fondată  în anul 1959 prin  

Dispoziția Sovnarhozului R.S.S.M. nr.399 din 21 iulie 1959, sub denumirea de Tehnicumul 

Electrotehnic. Anexa 1.1-1  - Act de înființare Tehnicumul Electrotehnic 

     Denumirea actuală a instituției, referit în continuare prin acronimul CEEE, este în conformitate 

cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.786 din 23 iunie 2016, prin reorganizarea 

Colegiului Politehnic din Chișinău și a Colegiului de Microelectronică și Tehnică de Calcul din 

Chișinău. Anexa 1.1- 2 - Denumirea actuală CEEE 

     Certificatul de înregistrare a organizației necomerciale  Instituția Publică Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică nr.1016620006150 a fost eliberat la data de 11.10.2016. Anexa 1.1- 3 - 

Certificat de înregistrare Pe parcursul existenței și funcționării sale neîntrerupte, CEEE a purtat 

următoarele denumiri: Tehnicumul Electrotehnic (1959-1961), Tehnicumul Electromecanic din 

Chișinău (1961-1992), Colegiul Electromecanic din Chișinău (1992-2002), Colegiul Politehnic din 

Chișinău (2002-2016). 

     Centrul de Excelență în Energetică și Electronică reprezintă o instituţie de învăţământ 

profesional din Republica Moldova, încadrată  ca parte integrantă a sistemului de învăţământ al 

Republicii Moldova, şi care îşi configurează activitatea în corespundere deplină cu cadrul  în 

vigoare şi potrivit Statutului instituţiei de învăţământ  CEEE din 7 octombrie 2016. Anexa 1.1- 4 - 

Statutul instituției 

     Instituția face parte din cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic cu potențial sporit în 

domeniul de competență electrotehnică, energetică, electronică, metrologie, tehnologii 

informaționale și comunicaționale, cu atribuții atât în domeniul prestării serviciilor educaționale, cât 

și al dezvoltării capacităților sectorului de învățământ profesional tehnic, în vederea racordării 

acestuia  la cerințele pieței muncii și la procesele de aplicare a inovațiilor didactice și tehnologice. 

     În temeiul Hotărîrii Colegiului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului nr.4.5.1 din 

23.03.06  Cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Politehnic din mun. 

Chișinău  este acreditat  Colegiul Politehnic cu Certificatul de Acreditare Seria AC Nr. 0111 cu 

specialitățile: 

-1851, Informatica, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 
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-1951, Metrologie, standard,  controlul și certificarea producției, învățământ cu frecvența la zi, 

calificarea Tehnician; 

-2101, Telecomunicații, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-2106, Comunicații poștale, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician. 

Anexa 1.1 - 5 - Certificat de  acreditare Colegiul Politehnic 2006 

     În temeiul Hotărîrii Colegiului Ministerului Educației și Tineretului  nr.7.5.2 din 28.06.07  Cu 

privire la rezultatele evaluării academice și acreditării periodice a unor specialități din cadrul 

Colegiului Politehnic din mun. Chișinău se acreditează specialitățile cu Certificatul de Acreditare 

Seria AS Nr. 0299: 

-1901, Electroenergetică, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-1903, Electromecanică, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-2153, Automatică și Informatică, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician. 

Anexa 1.1 - 6 - Certificat de  acreditare Colegiul Politehnic 2007 

     În temeiul Hotărîrii Colegiului Ministerului Educației și Tineretului nr.1.2.9 din 27.12.07  Cu 

privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Microelectronică și Tehnică 

de Calcul  din mun. Chișinău se acreditează  următoarele specialități cu Certificatul de Acreditare 

Seria AC Nr. 0142: 

-2101, Telecomunicații, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-2102, Sisteme radioelectronice,  învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-2107, Aparate radioelectronice de uz casnic, învățământ cu frecvența la zi, calificarea Tehnician; 

-2151, Calculatoare, 2151.01, Exploatarea și deservirea calculatoarelor, învățământ cu frecvența la 

zi, calificarea Tehnician. Anexa 1.1 - 7 - Certificat de  acreditare  Colegiul de Microelectronică și 

Tehnică de Calcul   

     Anual, instituţia este supusă unui control medico - sanitar organizat de către comisia de la 

centrul de sănătate publică din Municipiul Chişinău și posedă Autorizație sanitară de funcționare nr. 

3431 eliberată la 08.09.2017. Anexa 1.1 - 8 – Autorizație sanitară de funcționare 

Concluzii: Cadrul juridic normativ al instituției de învățământ profesional tehnic este conform 

cerințelor legale. Instituția Publică CEEE deține tot setul de acte necesar pentru realizarea 

procesului de formare profesională. Nu există Avizul de prevenire a incendiilotr ( există numai 

prescripție de înlăturare a deficiențelor) 

Arii de îmbunătățire: Înlăturarea deficiențelor existente și obținerea Avizului de prevenire a 

incendiilor.   

 

1.2. Misiunea, strategia și politicile instituției 

1.2.1. Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției      
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     Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției este reflectată în Planul de dezvoltare strategică al  

CEEE  pentru  perioada 2016-2021 și este în concordanță cu cadrul legal național, cu direcțiile 

strategice  ale politicii educaționale spre integrarea instituției în spațiul educațional european și 

satisfacerea necesităților pieței muncii. Anexa 1.2 - 9 - Plan de dezvoltare strategică al  CEEE  

pentru  perioada 2016-2021 

     CEEE  îşi fundamentează  activitatea,  valorificând  ideile cuprinse în principalele acte 

normative referitoare la domeniul educaţiei din Republica Moldova: 

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014; 

 Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020,  

aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr.97 din 01.02.2013; 

 Ghidul Managementului Calităţii în învăţământul profesional tehnic OMECC din 

19.12.17; 

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor 

pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional tehnic post-secundar şi post-

secundar non-terţiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr.853 din 14.12.2015; 

 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic post-secundar şi post-secundar non-terţiar, aprobat prin OME nr.550 din 

10.06.2015; 

 Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, 

aprobat prin OME nr.1128 din 26.11.2015; 

 Plan – cadru pentru învăţământul profesional tehnic post-secundar şi post-secundar 

non-terţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 

16.12.2015;  

 Regulamentul de organizare a studiilor în profesional tehnic post-secundar şi post-

secundar non-terţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr. 

234 din 25.03.2016; 

 Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 

post-secundar şi post-secundar non-terţiar ordinul ME nr. 296 din 21 04 2016. 

     Misiunea de bază a Centrului de Excelență este pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ de 

înaltă calificare pentru economia națională a Republicii Moldova. 

     Misiunea fundamentală  

     Instituția de învățământ își propune formarea și dezvoltarea integrală a personalității, din 

perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social – economice, științifice și politice ale societății 

democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării 
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personale și integrării sociale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor 

europene și general – umane. 

     Misiunea generală 

     Asigurarea condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare a fiecărui elev, în 

parteneriat și colaborare cu factorii sociali, formarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se 

adapteze la orice situație, pregătit pentru condiții de schimbare. 

     Misiunea profesională 

     Formarea specialiștilor tehnicieni competitivi, care vor manifesta profesionalism consacrat, 

principii etico – morale și perseverență în asigurarea calității serviciilor sociale, prin promovarea 

unui învățământ activ – participativ orientat spre formarea de competențe profesionale durabile, 

promovând valorile uman – democratice, spiritul egalității de șanse, al cetățeniei și valorilor 

europene. 

     Centrul de Excelență în Energetică și Electronică are ca scop fundamental pregătirea viitorilor 

tehnicieni, derularea programelor de educație continuă, precum și studiul științific în domeniul 

tehnic. 

     Obiectivele strategice sunt clare și stabilesc conexiunea dintre diverse oportunități.  

- Modernizarea procesului de învățământ în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

ce presupune reconfigurarea  specialității  pentru a corespunde dezvoltării regionale și 

sectoriale a economiei țării și sporirea calității educației, în general, prin ajustarea 

curriculumului,  

- Implementarea standardelor ocupaționale și a Cadrului Național al Calificărilor, 

- Îmbunătățirea calității cadrelor didactice,  

- Îmbunătățirea bazei tehnico – materiale,  

- Reformarea sistemului de evaluare a reușitei elevilor etc.,  

vor asigura realizarea misiunii de bază a Centrului de Excelență. 

      Realizarea acestor obiective  va fi posibilă doar cu implicarea plenară a sectorului real 

economic. Strategia prevede modalități de creare a unui parteneriat eficient între procesul 

educațional și sistemul economic public și privat. 

     Obiectivele, direcții strategice, acțiunile prioritare și rezultate scontate ale Centrului de Excelență 

în Energetică și Electronică pentru perioada 2016 – 2021   în promovarea strategiei sectoriale de 

dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 “Educația – 2020” sunt clare și stabilesc conexiunea dintre 

diverse oportunități – deschiderea către piața muncii, potențialul uman, resursele materiale și 

financiare, etc. 

     Activitățile Centrului de Excelență în Energetică și Electronică  pentru promovarea Codului 

Educației al Republicii Moldova  pentru perioada 2016 – 2021  sunt bine determinate, sistematizate, 
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corespund misiunii instituției profesional tehnice, sunt în concordanță cu cadrul legal național și cu 

direcțiile strategice ale politicii educaționale al Republicii Moldova. Acțiunile întreprinse pentru 

realizarea obiectivelor sunt eficiente și active. 

Concluzii: Misiunea instituției este în concordanță cu direcțiile strategice ale politicii  

educaționale. Instituția dispune de documente strategice, dar obiectivele corespund parțial cu 

resursele disponibile. 

Arii de îmbunătățire: Aducerea la cunoștință tuturor beneficiarilor obiectivele strategice ale 

instituției ( pagina web a instituției, panouri informative, verbal). Îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale care să corespundă cu obiectivele strategice. 

 

1.2.2. Politica de asigurare și îmbunătățire continuă a calității 

     Centrul de Excelență în Energetică și Electronică are o politică de asigurare şi îmbunătăţire 

continuă a calităţii aliniată valorilor învățământului profesional tehnic, bazată pe  următoarele 

obiective: 

 Promovarea unui  învățământ de calitate, centrat pe nevoile elevilor și corelat cu cerințele 

pieței muncii. 

 Evaluarea sistematică a calității programelor de formare profesională, pentru îmbunătățirea 

performanțelor acestora. 

 Îmbunătățirea calității resurselor umane. 

 Participarea activă a elevilor la procesul de asigurare a calității. 

 Orientarea instituției spre comunitatea economică.  

 Transparența și comunicarea privind asigurarea calității instituționale. 

Anexa 1.2 - 10 – Politica de asigurare a calității în CEEE 

          Eficacitatea Sistemului de Management al Calității este asigurată prin următoarele documente 

prezente la Secția pentru Asigurarea calității în Dosar 09-04 – Managementul intern al calității: 

 Strategia CEIAC pentru perioada 2016-2020; Anexa 1.2 - 11   

 Regulamentul de activitate al CEIAC în CEEE; Anexa 1.2 - 12   

 Nomenclatorul documentelor CEIAC; Anexa1.2 -  13   

  Indicatori de performanță pentru evaluarea internă a instituției și a programelor 

de formare profesională; Anexa 1.2 - 14   

 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a 

programelor de formare profesională; Anexa 1.2 - 15   

 Planuri operaționale semestriale și lunare; Anexa 1.2 - 16   

 Rapoarte semestriale; Anexa 1.2 - 17   

 Procese verbale ale ședințelor Comisiei; Anexa 1.2 - 18    
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 Organigrama sistemului intern de asigurare a calității; Anexa 1.2 - 19   

 Panou informațional al CEIAC care oferă transpatență informațională. Anexa 1.2 

- 20   

     Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității (CEIAC) din CEEE activează în baza 

Regulamentului de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii în CEEE ( 

Anexa – Regulament), realizează anual audituri pe baza unui program întocmit în conformitate cu 

politica calității în CEEE și planul strategic al CEEE, prezintă Consiliului Profesoral  un raport de 

activitate, elaborează  proceduri de evaluare a calității. 

Concluzii: Instituția are o politică de asigurare și îmbunătățire continuă a calității, care este 

implementată  pe parcurs și monitorizată de administrația instituției. 

 Arii de îmbunătățire: Elaborarea planurilor de acțiuni concrete de asigurare a calității  la 

nivelul fiecărei subdiviziuni. 

 

1.3. Organizarea internă a instituției 

1.3.1. Eficacitatea organizării interne  a  instituției 

     Sistemul managerial de organizare și gestiune a instituției se efectuează în temeiul actelor 

legislative și normative în vigoare. 

     Gestionarea managerială a Centrului de Excelență se bazează  pe următoarele principii: 

- colectivismul în elaborarea și adoptarea deciziilor de bază; 

- transparența deciziilor luate și motivarea acestora; 

- creșterea  autonomiei   decizionale   a  structurilor,   secțiilor,   catedrelor Centrului de 

Excelență; 

- cointeresarea,   motivarea   și   implicarea   personalului   didactic   și administrativ în 

activitatea generală a Centrului de Excelență; 

- controlul intern permanent și riguros, obiectiv și constructiv asupra desfășurării tuturor 

activităților în Centrul de Excelență. 

     Structurile principale de dirijare la nivel de Centrul de Excelență în perioada strategică sunt: 

- Consiliul Profesoral; 

- Consiliul de administrație; 

- Conducerea executivă (directorul și directorii adjuncți). 

     Întru asigurarea realizării obiectivelor de bază privind promovarea unui management eficient și 

dezvoltarea resurselor umane sunt realizate următoarele ac t iv i tă ț i :  

- Definirea clară a competențelor și responsabilităților funcțiilor de conducere și execuție, 

actualizarea lor pe parcursul Planului. 
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- Elaborarea, în baza  Planului strategic, a planurilor operaționale de dezvoltare (Programelor 

anuale și lunare de activitate) care să se încadreze în criteriile de exigență și performante 

preconizate. 

- Perfecționarea permanentă a personalului de conducere și didactic prin cursuri, strategii, 

seminare, treninguri etc.. 

-  Promovarea politicii de acordare a gradelor didactice și manageriale cadrelor didactice și de 

conducere. 

-  Elaborarea și implementarea la nivel de Centrul de Excelență a elementelor-cadru a gândirii 

și culturii organizaționale a instituției la cadrele de conducere. 

- Evaluarea   și   implementarea   conceptului   și   structurii   sistemului informațional al 

Centrului de Excelență. 

- Îmbunătățirea condițiilor sociale ale colaboratorilor și elevilor prin construirea unui bloc 

locativ prin metoda ipotecară. 

-  Eficientizarea   activității   personalului   managerial   prin   aplicarea tehnologiilor 

informaționale, cultivarea managerială. 

- Implementarea criteriilor de evaluare profesională pe teren a activității cadrelor didactice și 

de conducere prin introducerea criteriilor calitative, exprimate prin indicatori specifici 

fiecărui domeniu, dări de seamă la Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, Consiliul 

metodico - științific. 

-  Ridicarea responsabilităților catedrelor fată de nivelul și calitatea predării materiei de 

studiu, păstrarea contingentului de elevi. 

- Ocuparea tuturor funcțiilor de conducere prin competiție deschisă, evaluarea anuală a 

activității tuturor șefilor de subdiviziuni la începutul noului an de studii.  

- Asigurarea transparenței deciziilor la nivel de Centrul de Excelență, administrație, 

subdiviziune, catedră. 

-  Creșterea răspunderii individuale a persoanelor cu funcții de conducere față de îndeplinirea 

obligațiunilor de serviciu, rezultatele finale, calitatea muncii. 

- Implementarea mai accentuată a catedrelor la administrarea spațiilor de învățământ 

gestionate. 

-  Încurajarea legăturilor cadrelor didactice, a Senatului studențesc, elevilor cu alte instituții de 

învățământ mediu de specialitate și cu universități.  

- Perfecționarea cadrelor didactice prin programele propuse de I.S.E., Pro-Didactica, U.T.M., 

U.S.M.. 

- Stimularea colaborării reciproc avantajoase cu Centrele de Excelență din republică în 

domeniul perfecționării activității didactice.  
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Concluzii: Organizarea internă a instituției asigură parțial realizarea misiunii, obiectivelor 

strategice și transparența organizațională.  

Arii de îmbunătățire: Mai multă colaborare între structurile interne  ale instituției pentru 

realizarea cu succes a obiectivelor strategice. 

 

1.3.2. Reprezentativitatea părților interesate în structurile de management ale instituției  

     În Codul Educaţiei al RM, articolul 69.5, este stipulat organele administrative şi consultative, ale 

instituţiilor de învăţământ profesional tehnic sunt alcătuite din : 

- Consiliul de administrație; 

- Consiliul profesoral; 

- Consiliul metodico-științific; 

Consiliul profesoral  

     Conform articolului 69.7 din Codul Educației, Consiliul profesoral este organul colectiv de 

conducere a instituţiei de  învăţământ profesional tehnic, şi este condus de director. Consiliul 

profesoral este alcătuit   din120 persoane. Anexa 1.3 - 21 – Ordin constituirea CP. Consiliului 

Profesoral îi aparţin: 

- aprobarea Statutului şi Regulamentului intern de activitate ;  

- aprobarea planului de activitate a subdiviziunilor instituției;  

- stabileşte modalităţi de formare a contigentului de elevii şi calitatea predări.  

     Consiliul de administrație este format din: 

- 5 directori adjuncţi ( instruire – Bantaș Virgil, Zvezdenco Gheorghii, educaţie – Barladean 

Mariana, practică – Ceauș Veaceslav, gospodărie – Cojocari Aliona) deţinători de grad managerial I 

și II , grad didactic  I și superior, care activează în instituţie mai mult de 10 ani. 

- 5 şefi de secţie( Danu Alioana - grad didactic superior, Tofan Grigore - grad managerial II, 

Sărbușan Galina - grad didactic superior, Ciobanu Valentina - grad didactic I, Sineavschi Lucia - 

grad managerial II).  

- 2 metodiști ( Frumusachi Svetlana – grad didactic superior, Struț Liubovi – grad didactic superior) 

- 16  şefi de catedră care activează în instituţie mai mult de 5 ani, deţinători de grad didactic I şi 

superior (Berdiev Aurelia - șef catedră „Management educațional”, Bucătaru Igor - șef catedră 

„Științe socio – umane, Burdui Stela - șef catedră „Limbi străine”, Ciobanu Valentina - șef catedră 

,,Științe exacte”, Crețu Ștefan - șef catedră „Metrologie”, Gîscă Radu- șef catedră „Științe reale”, 

Gore Lilia - șef catedră „Comunicații”, Gorii Vladimir - șef catedră „Educație fizică și sport”, 

Grăjdian Lilia - șef catedră „Electrotehnică”, Muntean Mihail - șef catedră „Calculatoare”, Sărbușan 

Galina - șef catedră „Limbă și comunicare”, Șeremet Emil - șef catedră ,,Electronică”,Tofan Tatiana 

- șef catedra ,,Sisteme  și automatizări”, Țaranovici Tatiana - șef catedră Limba de instruire și 
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străină”, Zaraf Liliana - șef catedră ,,Științe umanistice”, Zinovei Olga - șef catedră 

Telecomunicații)  

- Șef bibliotecă - Popescu Ludmila 

- Președinte Comitet sindical  - Deliu Elena 

- Contabil-şef - Bîtlan Victoria,  care activează în domeniu mai mult de 5 ani. 

- Referent evidența persoanelor  - Sava Inga şi secretariat. Toți reprezentanții sunt  persoane 

competente în domeniu, avânt fiecare studii superioare.  

- 2 agenți economici  - Corețchi Alexandru – StarNet, Bulicanu Vladimir – CET-2 

- 2 părinți - Balan Oleg, Bucuș Nicolae 

- 2 elevi -  Danilceac Livia -  Tc-0315, Doni Dana – Ms-0114 Anexa 1.3 - 22 – Ordin constituirea 

CA 

     Consiliu metodico-științific este format din: 4 directori adjuncţi, 5 şefi de secţie, 2 metodiști, 

16  şefi de catedră și șef bibliotecă,  care  asigură  activitatea  metodică și formarea profesională 

continuă a cadrelor didactice al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, monitorizarea, 

evaluarea și îmbunătățirea activității metodice. Anexa 1.3 - 23 – Ordin constituirea CM 

     Părțile interesate sunt reprezentate în structurile instituționale, administrative și  manageriale ale 

instituției de învățământ profesional tehnic și  subdiviziunile sale în conformitate cu prevederile 

legale și procedurile de alegere sunt transparente, ceea ce este confirmat prin prezența proceselor 

verbale atât al structurilor instituționale, manageriale cât și a subdiviziunilor sale. 

     Elementele structurale componente ale CEEE sunt cuprinse, din punct de vedere managerial în 

organigrama instituției,  parte integrantă a Statutului instituției  aprobată de Consiliul Profesoral. 

Anexa 1.3 - 24 – Organigrama CEEE 

     Toate structurile interne ale instituției de învățământ profesional tehnic activează în baza 

Regulamentului Intern de activitate al  Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, aprobat 

la ședința consiliului de  administrație,  Proces verbal Nr. 1 din 20 septembrie 2017 și  

regulamentelor de activitate a subdiviziunilor aprobate la Consiliul Profesoral  proces verbal Nr. 4 

din 21 februarie 2018. Anexa 1.3 - 25 – Regulamentului Intern de activitate al  CEEE 

Concluzii: În structurile instituționale sunt prezente toate părțile interesate. 

Arii de îmbunătățire: Elaborarea procedurilor  de alegere a reprezentanților structurilor 

manageriale.  

 

1.3.3. Internaționalizarea  instituțională 

Concluzii: CEEE nu cooperează cu instituții internaționale. 

Arii de îmbunătățire:  Dezvoltarea internaționalizarii Programelor  de formare profesională  prin 

identificarea noilor parteneri de colaborare .  
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Structuri responsabile de parteneriate internaționale, regulamente de organizare și funcționare a 

acestor structuri. 

1.4 Managementul intern al calității 

1.4.1.Organizarea și eficacitatea sistemului intern de asigurare a calității 

    Asigurarea calităţii în educaţie constituie o preocupare  a conducerii CEEE, fiind un element 

important atât la nivel instituţional, secție didactică cât şi la nivel de catedră.  

     Procesul de asigurare a calităţii în cadrul CEEE  funcţionează conform documentelor reglatorii 

ale sistemului intern de management al calităţii din cadrul instituției: Strategia CEIAC, Politica 

instituției  în domeniul asigurării calităţii, Regulamentul de activitate al CEIAC în CEEE.  

1. La nivelul instituției SMC este condus de Director care stabileşte împreună cu CEIAC strategia, 

politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în 

întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SMC.  

2. Directorii adjuncți, șefii de secție conduc şi răspund de proiectarea, implementarea, menţinerea şi 

îmbunătăţirea SMC în subdiviziunile gestionate.  

3. Comisia  de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii în CEEE (CEIAC) este un organism colectiv 

de lucru al instituției alcătuit din reprezentanţi ai corpului profesoral, ai elevilor, părinților  şi ai 

angajatorilor. CEIAC implementează sistemul de management al calității  şi elaborează Raportul  

anual cu privire la asigurarea calităţii, identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc 

SMC.  

     I.P.CEEE aplică abordarea procesuală în elaborarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului 

de management al calităţii, bazându-se pe activităţi de planificare, executare, verificare şi acţiune. 

 • Planificare. Comisia  de asigurare a calităţii în comun cu cadrele didactice, elevii elaborează  

Planuri de acţiuni. Activităţile planificate sunt variate, cuprind diverse  procedure de evaluare, 

monitorizare ale procesului instructiv-educativ: iniţierea şi reevaluarea programelor de studii, 

proiectarea planurilor de învăţământ, evaluarea activităţii cadrelor didactice, monitorizarea realizării 

studiului individual al elevului ghidat de profesor, evaluarea calităţii stagiilor de practică, analiza 

rezultatelor sesiunii etc. Activităţile planificate se discută şi aprobă la şedinţele de catedră și la 

Consiliul de Administrație.  

• Executare. Comisia de asigurare a calităţii realizează acţiunile proiectate, utilizând diverse 

instrumente de asigurare a calităţii: chestionare, fişe de observare, interviuri etc. (Chestionar de 

evaluare a PFP de către elevi; Chestionar pentru absolvenţi, cu referire la calitatea Programului; 

Chestionar pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii predării disciplinelor; Chestionar privind 

procesul de evaluare finală la curs etc.).  

• Verificare. Comisia de asigurare a calităţii monitorizează şi măsoară procesele şi rezultatele 

raportate la politici, obiective şi cerinţe. Rezultatele proceselor de evaluare se discută în cadrul 
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şedinţelor de catedră, se iau decizii pe marginea verificărilor, se stabilesc termene concrete de 

realizare şi înlăturare a neconformităţilor.  

• Acţiune. În baza rezultatelor prezentate şi discutate, a lacunelor depistate, Catedrele de 

specialitate, responsabilii de subdiviziuni elaborează Planuri de acţiuni pentru eliminarea 

neconformităţilor. Anual se elaborează Rapoarte de activitate ale Comisiei de Asigurare a Calităţii, 

care se discută în cadrul CP. 

     În temeiul Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 și a 

planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, conform ordinului nr.1228 din 22 decembrie 

2015 I.P. CEEE  participă în perioada anului 2016 la experimentarea  Ghidului Managementului 

Calității. 

     Accentul  pe îmbunătăţirea calităţii s-a pus prin constituirea Secţiei pentru Asigurarea Calităţii și 

Comisiei  de  Evaluare Internă și Asigurare a Calității. Anexa 1.4 - 26 -  Ordin de constituire  a 

CEIAC. Aceste două subdiviziuni  sunt orientate spre promovarea culturii calităţii, spre stabilirea 

standardelor de calitate, implementarea acestora  şi spre asigurarea calităţii programelor  de formare 

profesională.  

Concluzii:    Sistemul  intern de asigurare a calității este implementat din anul 2016 prin 

intermediul unor structuri și procese adecvate. 

Arii de îmbunătățire: Implicarea mai activă a actorilor externi  în procesul de implementare a 

sistemului de management al calității. 

 

1.4.2. Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității 

       Asigurarea calităţii este compartimentul asupra căruia CEEE și catedrele îşi concentrează 

acţiunile sale, prin:  

 Instituirea sistemului de management al calității; 

 Realizasrea unei diagnoze complete despre activitatea instructiv-educativă, analiza punctelor 

forte şi slabe; 

 Instruirea iniţială a membrilor CEIAC  în vederea familiarizării, înţelegerii şi acumulării 

noţiunilor specifice domeniului şi a instrumentelor şi metodelor de lucru necesare; 

 Informarea despre impactul rezultatului activităţii fiecărui membru al colectivului catedrei  

asupra calităţii formării specialiştilor; 

 Aplicarea în practică a documentelor SMC, accent deosebit pus pe identificarea cerinţelor şi 

satisfacţiei elevilor. 

 Desfăşurarea diverselor sondaje sociologice ale elevilor şi profesorilor, care au ca principal 

scop depistarea şi înlăturarea deficienţilor apărute/existente în procesul de instruire. 
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Rezultatele sondajelor se analizează la toate nivelele de administrare şi, în funcţie de opiniile 

exprimate, se caută soluţii spre îmbunătăţirea/înlăturarea lor; 

 Studierea aprofundată  a pieței muncii, pentru a determina ce fel de specialişti cere 

economia în dezvoltare (globalişti sau cu pregătire îngustă, pentru proiectare / cercetare sau 

pentru activităţi de producţie etc.);  

Controlul calităţii procesului de învăţămînt se efectuează prin: controlul curent al activităţii 

cadrelor didactice, asistarea  la orele susţinute de cadrele didactice, asistarea reciprocă la ore de 

către membrii catedrei, studiul opiniei elevilor privind calitatea predării cursurilor. 

 Asigurarea calităţii procesului de învăţămînt se realizează prin următoarele proceduri: 

 Planificarea procesului de învăţămînt prin intermediul planurilor de studii, graficelor 

anuale a proceselor de studii, orarelor semstriale; Anexa 1.4 - 27 -  Graficul anual al  

procesului educațional.  Planificarea lucrului individual al elevului prin organizarea 

consultaţiilor efectuate de către cadrele didactice la toate formele de învăţământ;  

 Repartizarea sarcinii didactice de către şef catedră în funcţie de calificarea cadrelor 

didactice, de regulă, orele de curs se ţin de către cadrele cu titluri şi grade didactice 

sau cu o experienţă bogată în domeniu; Anexa 1.4 - 28 -  Norma didactică 

 Implicarea cadrelor didactice tinere în procesul de instruire graţie receptivităţii şi 

flexibilităţii în asimilarea informaţiilor noi obţinute prin surse moderne de informare; 

 Utilizarea mijloacelor de proiectare asistată de calculator; 

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu întreprinderile industriale prin organizarea 

vizitelor şi desfăşurării practicii în producţie în scopul studiului utilajelor moderne şi 

tehnologiilor avansate; Anexa 1.4 – 29 - Contracte de colaborare cu agenți 

economici 

 Analiza rezultatelor sesiunilor de examinare în cadrul şedinţelor de catedră; Anexa 

1.4 – 30 – Procese verbale ale ședințelor de catedră (rezultatele sesiunii de 

examinare) 

 Monitorizarea  planurilor de învăţămînt, programelor de studii şi aprobarea acestora 

la şedinţele de catedră, Consiliul profesoral, Consiliul de Administraţie;  

 Aprobarea şi evaluarea orelor publice susţinute de cadrele didactice; Anexa 1.4 – 31 

-  Planurile orelor demonstrative 

 Reactualizarea proiectelor de  diplomă prin elaborarea tematicii contemporane şi 

elaborarea recomandărilor pentru proiectele tipice; Anexa 1.4 – 32 – Tematica 

lucrărilor de diplomă 

 Desfăşurarea activităţii Seminarelor didactico-metodice şi ştiinţifice la catedre 

Anexa 1.4 – 33 -  Planul catedrei 
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Concluzii: Instituția de învățământ profesional tehnic deține și aplică parțial proceduri de 

asigurare a calității. 

Arii de îmbunătățire: Elaborarea  procedurilor  de lucru pentru fiecare subdiviziune și aplicarea 

în totalitate. Finalizarea Manualului calității (este elaborat  parțial - 30%) 

 

2. PROIECTAREA ȘI APROBAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

2.1. Realizarea programelor de formare profesională 

2.1.1. Cadrul general de proiectare al programelor de formare profesională 

     I.P.CEEE dispune de procese de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională. 

Programele de formare profesională sunt proiectate în așa fel încât să atingă obiectivele pentru care 

au fost create, incluzând rezultatele învățării. Calificările  rezultate în urma unui program de 

formare profesională sunt specificate clar, făcând referire la nivelul corespunzător din Cadrul 

Național al Calificărilor, respectiv, din Cadrul European al Calificărilor. 

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică se implică activ în reforma 

învățământului profesional tehnic, în procesul de aliniere la standardele europene în baza 

documentului Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pentru anii 2013-2020. 

Din anul 2013 programele de formare profesională sunt realizate în baza creditelor transferabile. 

Curriculele specialităților conțin planul de învățământ și curricula modulară/disciplinară, elaborate 

în baza Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar  nonterţiar, iar competențele profesionale specifice sunt derivate din 

competențe profesioanele, stipulate în documentul Descrierea calificărilor.  În procesul de realizare 

a curriculei specialităților au fost inițiate și se dezvoltă colaborări cu întreprinderile de ramură și  

instituțiile de învățământ profesional tehnic cu instruirea programelor de formare profesională 

similară. 

     Planurile de învăţământ au fost  elaborate şi aprobate cu respectarea prevederilor actelor 

normative ce reglementează politica educaţională în Republica Moldova la specialităţile 

nominalizate: 

1. Nr. înregistrare SC-56/16 din 15.08.2016 specialitatea: 61110 “Calculatoare”. 

Calificarea:  “Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor” în baza studiilor gimnaziale - 4 

ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 – 

34 -  Planul de învățământ la specialitatea Calculatoare 

2. Nr. înregistrare SC-59/16 din 15.08.2016 specialitatea: 61230 “Rețele de 

calculatoare”. Calificarea: 311923 “Tehnician pentru rețele de calculatoare” în baza studiilor 

gimnaziale - 4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire 

română. Anexa 2.1 – 35 -  Planul de învățământ la specialitatea rețele de calculatoare 
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3. Nr. înregistrare SC-11/16 din 05.07.2016 specialitatea: 71310 “Electroenergetică”. 

Calificarea: 311313 “Tehnician energetician” în baza studiilor gimnaziale - 4 ani de studii, forma de 

învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 – 36 -  Planul de 

învățământ la specialitatea Electroenergetică 

4. Nr. înregistrare SC-12/16 din 05.07.2016 specialitatea: 71320 “Electromecanică”. 

Calificarea: 311303 “Electromecanic” în baza studiilor gimnaziale - 4 ani de studii, forma de 

învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 – 37 -  Planul de 

învățământ la specialitatea Electromecanică 

5. Nr. înregistrare SC-63/16 din 15.08.2016 specialitatea: 71410 “Aparate 

radioelectronice de uz casnic”. Calificarea: “Tehnician electronică” în baza studiilor gimnaziale - 

4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 

– 38 -  Planul de învățământ la specialitatea Aparate radioelectronice de uz casnic 

6. Nr. înregistrare SC-15/16 din 05.07.2016 specialitatea: 71420 “Automatizarea 

proceselor tehnologice” Calificarea: 311411 “Tehnician automatizarea proceselor de producție” în 

baza studiilor gimnaziale - 4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de 

instruire română. Anexa 2.1 – 39 -  Planul de învățământ la specialitatea Automatizarea 

proceselor tehnologice 

7. Nr. înregistrare SC-16/16 din 05.07.2016 specialitatea: 71430 “Comunicații poștale” 

Calificarea: 352223 “Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații” în baza studiilor gimnaziale - 

4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 

– 40 -  Planul de învățământ la specialitatea Comunicații poștale 

8. Nr. înregistrare SC-64/16 din 15.08.2016 specialitatea: 71440 “Electronică” 

Calificarea:  “Tehnician electronică” în baza studiilor gimnaziale - 4 ani de studii, forma de 

învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 – 41 -  Planul de 

învățământ la specialitatea Electronică 

9. Nr. înregistrare SC-18/16 din 05.07.2016 specialitatea: 71480 “Tehnologii și rețele de 

telecomunicații” Calificarea: 352220  “Tehnician rețele de telecomunicații” în baza studiilor 

gimnaziale - 4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire 

română. Anexa 2.1 – 42 -  Planul de învățământ la specialitatea Tehnologii și rețele de 

telecomunicații 

10. Nr. înregistrare SC-66/16 din 15.08.2016 specialitatea: 71490 “Teleradio 

comunicații ” Calificarea: 352220  “Tehnician radioelectronist” în baza studiilor gimnaziale - 4 ani 

de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 2.1 – 43 

-  Planul de învățământ la specialitatea Teleradio comunicații 
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11. Nr. înregistrare SC-67/16 din 15.08.2016 specialitatea: 71510 “Mașini, instalații 

frigorifice și sisteme de climatizare Calificarea:   “Tehnician frigotehnist” în baza studiilor 

gimnaziale - 4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire 

română. Anexa 2.1 – 44 -  Planul de învățământ la specialitatea Mașini, instalații frigorifice și 

sisteme de climatizare 

12. Nr. înregistrare SC-21/16 din 05.07.2016 specialitatea: “Metrologie și 

certificarea conformității  Calificarea:  311121  “Tehnician metrolog” în baza studiilor gimnaziale 

- 4 ani de studii, forma de învăţământ de zi. Total: 120 credite. Limba de instruire română. Anexa 

2.1 – 45 -  Planul de învățământ la specialitatea Metrologie și certificarea conformității 

     Curricula modulară/disciplinară este elaborată în conformitate cu Ghid practic de elaborare a 

curriculumului pentru înățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în 

conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor avizat de cel puțin doi recenzenți, specialiști din 

domeniu, prepoderent cu experiență în sectorul real al economiei naționale şi sunt aprobate de 

Ministerul Educaţiei prin coordonare cu organele centrale de resort. 

Concluzii:Programele de formare profesională corespund cerințelor cadrului legal existent, 

asigură nivelul 4 ISCED și ating obiectivele pentru care au fost create.  

Arii de îmbunătățire: De dezvoltat colaborarea  cu întreprinderile de ramură. 

 

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

     Programele de formare profesionale  asigură pregătirea specialiștilor cu calificările respective în 

conformitate cu  Cadrul Naţional al Calificărilor. Caracteristicile cheie ale programelor sunt în 

Descrierea calificării Tehnician în domeniile respective elaborat de grupuri de lucru și coordonat cu 

mediul real al economiei naționale. Competenţele profesionale, dobândite de absolvenţii 

programelor de formare profesională, corespund prevederilor Cadrului Naţional al Calificărilor şi 

sunt bazate pe cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii din..domeniile vizate. 

     Toate componentele  curriculumului specialităților sunt elaborate de specialiști cu calificarea 

relevantă domeniului, coordonate cu catedre înrudite UTM și cu reprezentanți ai sectorului real.       

Nivelul de corespundere a programelor de formare profesională cu tendințele și realitatea în 

domeniu este analizat de cadre didactice de la catedre.  La elaborarea planurilor de învăţământ   s-a 

ţinut cont, de asemenea, de necesităţile întreprinderilor de profil.  

     Planul de învăţământ prevede alocarea punctelor credite  pentru fiecare unitate de curs. Un punct 

de credit se alocă pentru 30 ore de contact direct și/sau ore lucru individual. Instruirea în cadrul unui 

an permite acumularea a 60 credite, iar la finalizarea programului – 120 credite. La finalizarea 

programelor de formare profesională, absolventul trebuie să fie apt să se încadreze în câmpul 
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muncii în conformitate cu gradul de dezvoltare a competențelor corespunzător nivelului IV în 

conformitate cu Descrierea calificării.  

Planurile de Învăţământ elaborate, bazate pe credite transferabile, conform CNC au 

fost racordate în comun acord cu: 

2.1.1. Direcţia învăţământ  secundar profesional şi mediu de specialitate al ME 

2.1.2. Universitatea Tehnică a Moldovei; 

2.1.3. Comitetul sectorial pentru formarea profesională în domeniu 

2.1.4. Centrul educațional PRO DIDACTICA; 

2.1.5. Î.S. Moldelectrica; 

2.1.6. S.A. Combinatul de articole din carton; 

2.1.7. S.A. Moldova Hidromaș; 

2.1.8. Institutul de energetică al ASM 

2.1.9. Î.M.Steinel Electronic; 

2.1.10.S.A.Introscop 

     2.1.11.Fabrica S.A. Bucuria 

     2.1.12. Î.S.Poșta Moldovei 

     2.1.13. S.R.L.Starnet Servicii 

     2.1.14. S.R.L.Net It Puls 

     2.1.15. S.R.L. Frio-Dins 

     2.1.16. Institutul Național de Metrologie 

     2.1.17. Institutul Național de Standardizare 

Anexe 2.1 - 34 – 2.1 - 45 

     Există proceduri de modernizare și îmbunătățire a planurilor de învățământ/programelor de 

formare profesională, care includ ședințe metodice interne și externe în colaborare cu MECC. 

Concluzii:Programele de formare profesională sunt racordate la Cadrul Național al Calificărilor 

pentru învățământul ptofesional tehnic și la standardul ocupațional. Sunt încheiate Convenții-

parteneriat cu unele întrprinderi de profil. 

Arii de îmbunătățire: Reflectarea în procesele verbale ale ședințelor catedrelor metodice a 

procedurilor  de modernizare și îmbunătățire a planurilor de învățământ/programelor de formare 

profesională. 

 

2.1.3. Structura programelor de formare profesională 

     Programele de formare profesională  corespunde cu denumirile acordate de nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională ,al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional 

tehnic post – secundar şi post-secundar non-terţiar( Hot 853 ). Competenţele şi abilităţile 
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profesionale au fost stabilite conform standardelor ocupaţionale la elaborarea cărora au participat 

profesorii de specialitate conform ordinului ME num 465 Cu privire la constituirea grupurilor de 

lucru pentru elaborarea Curriculumului în învăţământul profesional tehnic.  

Structura Programelor de formare profesională.  

- Descrierea calificărilor elaborate de un grup de lucru și coordonate cu mediul real al economiei 

naționale; 

- Planurile de învățământ, aprobate de Ministerul Educației; 

- Curricula modulară/disciplinară elaborate în conformitate cu Ghid practic de elaborare a 

curriculumului pentru înățământul professional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, a 

vizat de cel puțin doi recenzenți, specialiști din domeniu, prepoderent cu experiența în sectorul real 

al economiei naționale. 

     Planurile au fost elaborate în concordanţă cu planul cadru aprobat de Ministerul Educaţiei bazat 

pe finalităţile de studiu exprimate în competenţe şi abilităţi profesionale la specialităţile 

nominalizate anterior pe care trebuie să le deţină absolvenţii conform Cadrului Naţional al 

Calificărilor. Acestea sunt stipulate în note explicative, anexate la planul de învăţământ. Pentru 

întocmirea mai corectă a programelor de studii, au fost examinate cerinţele pieţii interne şi externe, 

la fel planurile au fost coordonate de companii naţionale şi internaţionale care distribuie aceste 

servicii Fiecare program de studii are la bază cel puţin cinci semnături ale diferitor coordonatori . 

     Planurile sunt axate pe credite, numărul de credite este de: 120 credite. Anul de studii începe la 

1 septembrie şi include două semestre relativ egale, a câte două sesiuni de examene, stagii de 

practică, vacanţe. Conform planului cadru, fiecare obiect de studiu se finalizează cu examen și o 

practică de iniţiere sau tehnologică. Anexa 2.1 – 46 -  Cerinţele pentru practică. 

Componentele de orientare  profesională sunt următoarele:  

 de formare a competenţelor profesionale generale (cod G); 

 de orientare socio-umanistică (cod U); 

 fundamentale (cod F); 

 de specialitate (cod S); 

  opţionale (cod A); 

  la libera alegere ( cod L). 

Concluzii: Programul de formare profesională  este autorizat şi funcţionează conform  actelor 

normative în vigoare, conține toate elementele proiective și structurale (parte descriptivă, plan 

de învățământ și curricula pe discipline). 

-Planul de învățământ  conține informație legată de ponderea (număr de credite) fiecărei 

discipline din programul de formare, numărul de ore contact direct și studiul individual 

Arii de îmbunătățire: De dezvoltat colaborarea  cu întreprinderile de ramură. 
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3. ÎNVĂȚAREA, PREDAREA ȘI EVALUAREA CENTRATE PE ELEV 

3.1. Procesul de predare-îvățare 

3.1.1. Formele de organizare a procesului de predare-învățare 

     Pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei  procesul de 

predare-învățare este organizat în conformitate  cu cerințele stabilite în Regulamentul-cadrul de 

organizare și funcționare a CE (Ordinul Ministerului Educației nr. 1158 din 04.12.2015) , și anume 

instruirea în cadrul programului educațional de formare profesională inițială, prin intermediul 

cursurilor teoretice (prelegeri), seminariilor, activităţilor extraşcolare, consultații privind ghidarea 

studiului individual al elevilor, precum și prin lecții practice și de laborator, efectuate în laboratoare, 

cabinete specializate pe domenii predate,  dar și sub formă de stagii de practică realizate în 

atelierele din cadrul instituției și la întreprinderi, care au la bază realizarea obiectivelor educaţionale 

prioritare, stabilite în planurile de învăţămînt, instrucțiunile metodice, ordinele și dispoziţiile 

Ministerului Educației;  

     Toate deciziile de organizare a procesului de predare-învățare sunt orientate spre implimentarea 

recomandărilor standardului ISO 29990:2010(2016) Servicii de instruire pentru educație și 

pregătire non-formale și realizarea cerințelor de bază conform modelului propus, în vederea 

îmbunătățirii continuă a serviciilor de instruire,  evaluând nevoile de instruire a părții interesate 

(centrarea pe nevoile elevului) începând cu proiectarea serviciilor de instruire, continuând cu 

furnizarea serviciilor de instruire, monitorizarea continuă a serviciilor de instruire și evaluarea lor în 

conformitate cu cerințele față de prestatorii de servicii de instruire și de management. 

     Studiile profesional tehnice se desfăşoară conform Planului de învăţămînt aprobat de către 

Ministerul Educaţiei (din 18.08. 2014; 15.08.2016 și  curriculumul specialităților), organizate cu 

frecvență la zi care implică participarea personală constantă a elevului la toate activităţile de 

formare. Modul de organizare a procesului de studii în semestru este reglementat de Orarul 

activităţilor didactice, aprobat la începutul semestrului și afişat pe panourile informaționale a 

catedrelor și al instituției. Anexa 3.1 – 47 – Orarul activităților didactice 

      Procesul de instruire și educație se realizează în colective de elevi, conținutul învățământului 

este organizat pe discipline de învățământ(unități de curs) studiul acestora eșalonat pe ani de studiu 

și realizat într-un număr de ore, conform Planurilor de învățământ aprobate de MECC. Conținutul 

fiecărei discipline este stabilit printr-o programă elaborată și aprobată (curriculum) structurat pe 

capitole, teme, tematica lucrărilor de laborator / practice, sarcini pentru studiul individual ghidat, 

descrierea strategiilor de predare-învățare-evaluare necesare realizării finalităților; 

     Procesul didactic este organizat sub formă de lecții teoretice, practice, de laborator.  
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     Lecțiile teoretice urmăresc scopul de a dezvolta deprinderi intelectuale, creșterea performanțelor 

elevilor, dezvoltarea capacităților formate anterior sau noi, asigurarea feed-backului, evaluarea 

performanţelor, intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului.   

    Lucrările practice și de laborator prevăd realizarea obiectivelor de formare și dezvoltare a 

deprinderilor practice  prin efectuarea unor acțiuni de către elevi fie individual fie organizați pe 

echipe de lucru (calcule, simulări de situații concrete, măsurători, observații,elaborări de machete, 

etc.) conform instrucțiunilor elaborate și aprobate.  După efectuarea activităților practice sau de 

laborator elevii prezintă și susțin rapoarte privind rezultatele lucrului efectuat. 

     Studiul individual al elevului este organizat conform formelor prevăzute de curricula 

disciplinei, elevilor li se repartizează sarcini care au ca finalitate obținerea unui produs concret 

(proiect individual, discurs, raport, scheme, rezolvare de probleme, fișe de lucru, studii de caz 

rezolvate, cercetări, etc), rezultatele sunt prezentate de elevi în forma cerută de profesor conform 

prevederilor legale, cel mai des prin întocmirea de portofolii ce demonstrează efectuarea sarcinilor.  

Profesorii relaționează cu elevii în ceea ce privește realizarea studiului individual conform unui 

grafic întocmit de șeful de catedră și aprobat de administrația instituției.  

     Disciplinele la libera alegere asigură extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale 

elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente, diferite de 

domeniul principal. Acestea se introduc în plan la propunerea catedrelor pentru fiecare domeniu de 

pregătire profesională, la solicitarea elevilor. Pentru disciplinele la libera alegere realizate se alocă 

credite supra numărului total prevăzut. 

     Elevii sunt consultaţi periodic pe probleme ce ţin de calitatea predării cadrelor didactice, a 

relevanţei formelor de organizare a activităţii didactice, fapt care contribuie la îmbunătăţirea 

procesului de predare-învăţare, precum şi la identificarea unor soluţii privind modificările, ajustările 

necesare în planurile de studiu. 

Concluzii: Procesul de predare – învățare se desfășoară conform planului de învățămînt și 

curriculei disciplinare. 

Arii de îmbunătățire: De acumulat dovezi cu privire la consultarea elevilor referitor la formele de 

organizare a activităților didactice și a măsurilor luate pentru îmbunătățirea procesului de 

predare-învățare. 

 

3.1.2 Centrarea  pe elev a metodelor de predare-învățare 

     Centrarea pe elev  în activitatea didactică este asigurată în CEEE  prin implementarea practică a 

următoarelor imperative concrete: asigurarea transparenţei procesului instructiv-formativ; proiectarea 

activităţilor didactice pornind de la nevoile şi interesele de formare şi învăţare  ale elevilor; asigurarea 

participării active a elevilor la aprofundarea şi construcţia cunoaşterii; diversificarea şi diferenţierea 

formelor de evaluare academică.  
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     Procesul de predare–învăţare-evaluare se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de 

calitate, avînd în vedere următoarele componente: curriculumul şi proiectarea didactică, 

managementul procesului de predare–învăţare–evaluare; strategia de predare, resursele de învăţare; 

stagiile de practică şi evaluările finale. Metodele de predare-învățare centrate pe elev se reflectă în 

proiectele didactice ale prelegerlor și aplicațiilor practice.  

     Mecanismul de promovare, aplicare a metodelor de predare-învățare centrate pe elev a fost 

evaluat prin procedura de observare a predării-învățării. Metodele de predare tradiţionale alternează 

cu cele moderne, precum implicarea elevilor în predare prin prezentarea comunicărilor la 

disciplinele audiate, prin organizarea dezbaterilor în cadrul orelor, prin aprofundarea studiilor. 

     Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ s-a utilizat şi metode şi strategii didactice care să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte, 

investigaţia sau portofoliile; 

- s-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor, atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice.  

- s-au organizat derularea unor activităţi extraşcolare şi extra-curriculare; 

- s-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale realizate de 

către elevi pe parcursul anului şcolar; 

- au fost  mobilizați elevii să se implice în acțiunile de voluntariat în cadrul  instituției.     

     Membrii CEIAC au asistat la 83 activități didactice, care au fost apreciate 59 – Foarte bine, 20 – 

Bine, 4 – Satisfăcător și 16 activități extracurriculare apeciate toate cu Foarte Bine. Anexa 3.1 – 48 

-  Fișa de analiză a lecției 

     Membrii Comisiei de Atestare au asistat la  49 activități didactice, apreciate cu Foarte bine-34,  

Bine-15  și 33 activități extracurriculare apreciate  cu Foarte bine-29,  Bine-4. Anexa 3.1 – 49 -  

Fișa de observare a predării-învățării 

     În baza Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 

post-secundar şi post-secundar non-terţiar (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 296 din 21.04. 2016) 

s-au elaborat 90% din  curricula la disciplinele de specialitate. 

     Manualele, indicaţiile metodice şi alte suporturi didactice pentru elevi la disciplinele de profil 

sunt elaborate nemijlocit de către personalul didactic. Materialele didactice sunt păstrate la catedre 

şi la biblioteca instituției, pentru a fi accesibile elevilor. 

     Mecanismul de consultare a elevilor atât pentru orele de curs, practice şi individuale se 

realizează în laboratoarele instituției cât şi prin utilizarea TIC în scopul organizării procesului 

didactic eficient şi modern-atractiv.  
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Concluzii: Metodele de predare-învățare utilizate în cadrul CEEE sunt parțial centrate pe elev. 

Arii de îmbunătățire: Metode speciale  de predare-învățare pentru  elevii cu CES (planuri 

personalizate de studii) 

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

     Modul de utilizare a instrumentelor TIC în procesul de predare–învățare–evaluare este 

determinat prin actele normative instituționale. Conținuturile curriculare sunt actualizate anual și 

plasate pe pagina web a instituției,  în colecția didactică a bibliotecii CEEE. Profesorii  CEEE 

urmează cu regularitate training-uri și cursuri de perfecționare cu privire la digitalizarea 

conținuturilor curriculare. Elevii CEEE  urmează în primul semestru al programului de studiu 

cursuri obligatorii de informatică şi/sau tehnologii de comunicare, ex.: Tehnologia informației, 

Sisteme de operare, Robotica, și altele de acest gen, în cadrul căruia sunt familiarizați cu 

platformele digitale, fapt care facilitează accesul la conținuturile curriculare și la interacțiunea cu 

profesorii. 

     Nivelul actual al tehnologiilor informaționale, solicitările elevilor, resursele tehnice și umane 

disponibile ale instituției, au impus implementarea tehnologiilor moderne de studii la realizarea 

PFP. În acest context:  

 Instituția  dispune de  săli de calculatoare conectate la internet și 3 table electronice 

interactive. Profesorii instituției au fost instruiți în cadrul unor seminare asupra modalității 

de utilizare a acestor table interactive.  

     Mai mulți profesori ai CEEE au realizat, în cadrul Centrului de Formare Continuă UTM, cursuri 

de perfecţionare referitoare la utilizarea mijloacelor informaționale de comunicare în învățământ (e-

learning) cu obținerea certificatului respectiv. Anexa 3.1 – 50 -  Certificate de formare 

Concluzii: Instrumentele TIC se utilizează în prosesul de predare-învățare-evaluare la 30-60 % 

dintre disciplinele curriculare. 

Arii de îmbunătățire:Cursuri plasate pe platforma Moodle. Elaborarea de instrucțiuni/ghiduri 

privind utilizarea instrumentelor TIC în organizarea și desfățurarea procesului de predare-

învățare-evaluare. 

 

3.2. Stagii de practică 

3.2.1. Organizarea stagiilor de practică 

     Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în 

scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale. 

     În I.P. CEEE sunt prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică: practica de iniţiere în 

specialitate, practica de montare, practica de exploatare, practica de măsurări electrice și 

electronice,  practica la calculator I, II, practica de instruire I, II,   practica de specialitate:   
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tehnologică,  practica ce anticipează probele de absolvire, de diplomă, de documentare.  Tipurile, 

durata, perioada de desfășurare și numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în 

planurile de învățământ, în strictă corespundere cu competențele specifice solicitate specialistului 

într-un anumit domeniu de formare profesională și sunt realizate.   

     Activitatea de practică se desfăşoară în baza curriculelor, elaborate la nivelul instituției, de către 

responsabilul de practică pentru fiecare program de formare profesională. 

     Stagiile de practică se realizează în ateliere, laboratoare, întreprinderi, organizații, companii, 

societăți comerciale, firme, asociații, instituții de stat sau private ș.a., 

     Practica de iniţiere în specialitate și cea de montare familiarizează elevii cu bazele programului 

de formare profesională și asigură obținerea deprinderilor primare în cadrul unui anumit domeniu 

de formare profesională. Acest tip de practică se realizează în ateliere în baza curriculumului 

aprobat. În anul de studii I și II sunt planificate și se realizează instruire la calculator: de formare a 

competențelor digitale și de utilizare a unor software de specialitate. Practica de instruire I, II, 

practica de exploatare, practica de măsurări electrice și electronice se desfășoară în atelierele, 

laboratoarele instituţiei și prevede dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul măsurărilor 

electrice și electronice și de exploatare a mașinilor electrice.  

     Stagiile de practică de specialitate: tehnologică, se realizează în cadrul unităților economice și au 

drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru 

în cadrul întreprinderilor de ramură, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor 

teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie.  

     Practica ce precede probele de absolvire sau cea de diplomă are drept scop dezvoltarea continuă 

a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru 

corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, 

informației, confecționarea machetelor etc., în corespundere cu tema proiectului / lucrării de 

diplomă.   

     Elevii au posibilitatea să opteze între două modalități de accedere la stagiul de practica:  

a) Elevul de sinestătător identifică locul de desfășurare a stagiului de practică; 

b) Responsabilul de practică la nivel de catedră centralizează ofertele de practică ale instituțiilor 

partenere. 

     Pentru efectuarea stagiilor de practică elevii pot fi divizați în echipe a câte 3 - 8 persoane în 

funcție de posibilitățile partenerilor de practică, în conformitate cu Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea stagiilor de practica ale elevilor la CEEE.  

     Stagiile de practică sunt organizate în conformitate cu REGULAMENTUL privind organizarea 

și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar   şi curriculumul aprobat. 
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     Graficul de desfășurare a stagiilor de practică este elaborat de Director adjunct instruire practică 

în corelare cu Graficul procesului educațional și norma didactică a persoanelor responsabile de 

organizarea și desfășurarea stagiului. Anexa 1.4 - 27 -  Graficul anual al  procesului educațional. 

     Obiectivele stagiilor de practică sunt atinse de elevi în baza unui suport metodologic (indicații 

metodice, fișe de lucru, etc.)  elaborate  de persoane responsabile și aprobate de Director adjunct 

instruire practică și se bazează pe faptul că elevii au posibilitate de a aplica în activitatea sa de 

producție/practică cunoștințele teoretice și de a dezvolta abilitățile practice, obținute pe parcursul 

anilor de studii.   

     În conformitate cu planurile de învățământ pentru realizarea stagiilor de practică în anul IV de 

studii există relații de parteneriat cu mai multe organizații și întreprinderi. În cadrul practicii de 

specialitate: tehnologică și practica ce anticipează probele de absolvire sau cea de diplomă, cel mai 

des elevii aleg să desfășoare activitatea practică în cadrul: SRL ELECTROMOTOR SERVICE, 

SRL NETLINK – Chișinău, SA JLC  - Chisinau,   Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău,  ÎM.Regia 

Transport electric or. Chișinău , S.A. Armo-Beton  Chisinau, ÎCS “RED Union Fenosa” SA, SA 

Apă Canal Chișinău, SA Bucuria – Chișinău, SA Moldtelecom, Starnet Soluții SRL, SRL Steinel 

Electronic, SA Introscop, SRL RC Electron, S.C.Empreus SRL, SRL Cristal, T@TEMPROP 

GROOP SRL, Logistic Exclusiv SRL, Logitera SRL, SRL Net It Puls, Î.S.Poșta Moldovei, SRL 

Frio-Dins, SRL Global, Î.S.Moldelectrica ș.a. Anexa 3.2 - 51 -  Relații de parteneriat 

     Procedura de identificare a locurilor de desfășurare a stagiului de practică în cadrul întreprinderii 

de ramură constă în mai multe etape. Elevului i se propune să aleagă întreprinderea la care ar dori să 

activeze și/sau prezintă interes pentru dezvoltarea profesională. Conducătorul practicii, din partea 

instituției de învățământ, desemnat la începutul anului de studii conform șarjei didactice aprobate, 

analizează propunerea/solicitarea elevului din punct de vedere a condițiilor minim necesare 

realizării curricula stagiului de practică. În cazul în care condițiile sunt asigurate (fie conducătorul 

are deja experiența de colaborare cu întreprinderea respectivă, fie prin contactarea persoanelor din 

cadrul întreprinderii, de regulă o persoană din departamentul resurse umane sau un angajat cu 

calificate corespunzătoare),  conducătorul din partea instituției de învățământ transmite directorului 

adjunct instruire practică datele necesare pentru întocmirea contractului între I.P.CEEE și unitatea 

economică respectivă.  

În perioada desfășurării stagiului de practică conducătorul din partea instituției colaborează cu 

conducătorul din partea întreprinderii, desemnat prin ordin intern a întreprinderii, în vederea 

monitorizării activităților realizate de elev în cadrul stagiului de practică, se fac schimb de 

propunderi privind eficientizarea procesului de formare profesională. Concomitent, conducătorul 

din partea instituției de învățământ, ghidează activitatea elevului prin consultații telefonice, email 

sau conform graficului individual după care elevii se prezintă în instituție. 
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După opinia elevilor stagiile de practică petrecute au contribuit la creșterea abilităților 

profesionale. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică au fost apreciate la nivelul înalt. 

Stagiile de practică au fost în corespundere cu specialitatea și nivelul de cunoștințe a elevului. 

Concluzii: Stagiile de practică corespund  finalităţilor programelor de formare profesională. 

Arii de îmbunătățire: Pentru desfăşurarea cu succes a stagiilor de practică din cadrul instituţiei 

este necesară dotarea cu materiale ilustrative, fişe, tabele, literatură de specialitate, ghiduri 

metodice, standuri informaţionale, instrumente, utilaj tehnic, computere, instrucţiuni privind 

standardele de stat în domeniu, expoziţii ale celor mai reuşite lucrări ale elevilor-practicanţi, 

planşe despre tehnica securităţii, Registre de instructaj privind securitatea muncii, truse 

medicale, instrucţiuni, recomandări, indicaţii metodologice privind elaborarea lucrărilor de curs 

etc. 

 

3.2.2. Existența relațiilor de colaborare cu instituțiile-baze de practică 

     Conform planului de învățământ și a graficului procesului educațional, elevii sunt încadrați în 1-

2 săptămâni de stagii de practică desfășurate în laboratoarele și atelierele instituției. În cadrul 

acestor activități elevului îi sunt asigurate condițiile minim necesare privind dotarea tehnico-

materială. Baza tehnico-materială a instituției este anual revizuită și periodic, gestionarii 

laboratoarelor/atelierilor înaintează direcției propuneri de modernizare. În funcție de resursele 

financiare disponibile, direcția planifică procurarea în termeni rezonabili. 

     Pe parcursul practicii elevii sunt ghidaţi de maiştri şi profesori care sunt capabili sa dezvolte 

abilităţile şi competenţele profesionale ale elevilor, pentru dezvoltarea cărora instituţia pune la 

dispoziţie laboratoare dotate cu tot ce este necesar pentru desfăşurarea orelor practice.    

     Practica de calificare se desfăşoară în instituţii-baze de practică cu care instituţia are contracte, 

acorduri de colaborare. În perioada desfășurării stagiului de practică conducătorul din partea 

instituției colaborează cu conducătorul din partea întreprinderii, desemnat prin ordin intern a 

întreprinderii, în vederea monitorizării activităților realizate de elev în cadrul stagiului de practică, 

se fac schimb de propunderi privind eficientizarea procesului de formare profesională. 

Concomitent, conducătorul din partea instituției de învățământ, ghidează activitatea elevului prin 

consultații telefonice, email sau conform graficului individual după care elevii se prezintă în 

instituție. 

     Stagiile de practică realizate în mediu real reprezintă transferul de cunoștințe și abilități din 

mediu academic defășurat în cadrul instituției de învățământ. Pentru a asigura că formarea 

competențelor profesionale să se realizeze treptat, de la simplu spre compus/complex, instruirea 

practică se desfășoară și în cadrul unităților de curs de specialitate (Cod S, Cod A, Cod L) prin 

realizarea lucrărilor practice/laborator.  
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Concluzii: CEEE dispune de baze de practică și relații de colaborare cu instituții-baze de 

practică. 

Arii de îmbunătățire: Încheierea  contractelor  de colaborare de lungă durată cu administraţiile 

întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, societăţilor pe acţiuni etc. 

 

3.3. Activități extrașcolare 

3.3.1. Organizarea activităților extrașcolare 

      Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii elevilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 

viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

     Scopul activităţilor extraşcolare în I.P. CEEE este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite și elevilor cu dificultăţi să 

se afirme în mediul de instruire să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 

intelectual. 

     Pe parcursul anului de studii 2017-2018 activitatea extracurriculară a fost promovată prin diverse 

activități: vizită la muzee, monumente şi locuri istorice care constituie un mijloc de a intui şi preţui 

valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, vizionarea spectacolelor, conferințe 

studențești, ateliere de lucru, concursuri, victorine, mese rotunde, dezbateri, expoziţii, etc. Anexa 

3.3 – 52 – Planul activităților  extrașcolare 

     La general activitățile extracurriculare oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 

fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 

momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 

seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale 

muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 

cadrul lecţiilor. 

Concluzii: În CEEE sunt realizate activități extrașcolare în conformitate cu programul 

activităților extrașcolare, care au un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-culturale a elevilor. 

Arii de îmbunătățire: Implicarea în continuare a elevilor și cadrelor didactice  în activități 

extracurriculare organizate în instituție, cât și la nivel național. 

 

3.4  Evaluarea rezultatelor învățării 

3.4.1. Organizarea procesului de evaluare a rezultatelor învățării 



- 30 - 
 

     Evaluarea cunoştinţelor elevilor se efectuează sistematic, atât la orele de contact direct cât și la 

orele de activitate individuală ghidată de profesor. Activitatea de învăţare, inclusiv activitatea 

individuală, precum şi evaluarea finalităţilor de studiu și competenţele dobândite de către elev se 

realizează atât 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, cât şi prin evaluarea finală (examen, teză semestrială, care se susţin în sesiunile 

stabilite în conformitate cu calendarul anului de studii). 

     Evaluarea în cadrul grupelor de specialitate se efectuiază în baza regulamentelor interne. Anexa 

3.4 – 53 – Regulament intern de organizare a studiilor în I.P. CEEE Evaluările inițiale se 

efectuiază mai mult la elevii anului I de studii, pentru a vedea gradul de pregătire a elevilor. Anexa 

3.4 – 54 – Procedura de testare inițială a elevilor. 

     Evaluările sumative le efectuiază profesorii la sfârșit de module, sau finalitate de capitol. Fiecare 

profesor individual alcătuiește conținutul evaluărilor și determina gradul de însușire a materiei 

predate.  

În cadrul instituției se practică și lucrările directoriale, întărite  de directorul CEEE. Lucrările 

directoriale le susțin grupele conform unui grafic elaborat de Șeful de secție discutat la consiliiile de 

administrație. La fel sunt alese disciplinele în primul rînd la care nu sunt note în catalog  sau 

însușita este slabă. Totalul evaluărilor directoriale se păstrează la profesorii de la discilinele 

respective, la fel sunt discutate la consiliile de administrație 

Tezele semestriale sunt obligatorii, ele sunt efectuate la disciplinele de curs general la cîte trei 

teze de grupă pe sesiune, la fel tipul disicplinei este discutat la consiliile metodice și de 

administrație. Tezele  se efectuiază cu o pereche mai înainte de finalitatea semestrului. 

Examenele de promovare se efectuază la toate disciplinele de specialitate din semestrul 

respectiv. Respectiv numărul disciplinelor de specialitate este în corespundere cu Planul de 

învățământ.  Forma examenelor este aprobată la catedră: scris sau oral. Anexa 3.4 – 55 –Procese 

verbale ale ședințelor de catedră ( forma de examinare ) 

Examenele de absolvire se efectuiază conform planurilor de învățământ la fiecare grupă în 

parte, după planurile mai vechi a fost căte 2 examene la fiecare grupă. La moment se efectuiază 

proba de susținere a proiectului/lucrării de diplomă pentru fiecare elev în parte. 

                                                               Tabelul 1. Numărul de teze/examene la evaluarea finală 

Nr. 

d/o 

Programul de formare 

profesională 

Sem. I Sem.II Nr. examen 

de absolvire 

/proiect 

Nr. teze Nr. examene Nr. teze Nr. examene 

1. Metrologie și certificarea 

conformității 

15 26 9 33 2 
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2. Comunicații poștale 9 18 6 17 2 

3. Tehnologii și rețele de 

telecomunicații 

21 38 12 45 3 

4. Automatizarea proceselor 

tehnologice 

12 26 6 29 2 

5. Electromecanică 6 19 6 21 2 

6. Electroenergetică 21 40 12 43 3 

7. Rețele de calculatoare 21 40 15 36 2 

8. Electronică 17 33 14 22 2 

9. Aparate radioelectronice de 

uz casnic 

10 25 6 23 2 

10. Calculatoare 27 42 20 42 3 

11. Mașini, instalații frigorifice și 

sisteme de climatizare 

9 17 6 16 1 

12 Teleradio comunicații 12 19 6 17 1 

 TOTAL: 180 443 118 346 25 

 

Orarul tezelor, examenelor de promovare, examenelor de absolvire este alcătuit de către Șefii 

de secții în coordonare cu Șefii de catedre. Anexa 3.4 – 56 – Orarul sesiunii de examinare. Toate 

borderourile sunt la Secțiile de studii și responsabil este Șeful de Secție. Anexa 3.4 – 57 –

Borderouri cu rezultatele evaluării elevilor. Dările de seamă a probelor de absolvire sunt prezente 

la fiecare catedră în parte. 

 Concluzii: Instituția de învățământdeține un set de documente în care se atestă rezultatele 

evaluărilor: registrul grupei unde sunt indicate rezultatele evaluărilor curente, fișa de 

examinare, tabelul centralizator al rezultatelor evaluărilor și a promovării elevilor. 

Arii de îmbunătățire:  Sporirea  gradul de obiectivitate și veridicitate a notelor prin acțiuni 

concrete. Consultarea opiniilor  elevilor și rezultatelor aprecierii de ei a corectitudinii /calității 

organizării procesului de evaluare a rezultatelor învățării în cadrul  programelor de formare 

profesională. 

 

3.4.2. Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică 

     Evaluarea stagiilor de practică se realizează în conformitate cu REGULAMENTUL privind 

organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar și REGULAMENTUL de organizare a studiilor în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.             
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     Evaluarea stagiilor de practică în anii de studii I-III se realizează de către maistru-instructor sau 

cadrul didactic responsabil. Competențele profesionale specifice sunt evaluate în cadrul procesului 

și în baza produsului conform criteriilor stabilite în curricula stagiului de practică. Modalitatea de 

determinare a notei finale la stagiul de practică este stipulată în Regulamentul intern și se înscrie în 

borderoul de notare .  

În cadrul susținerii raportului, elevul prezentă rezultatele activității practice (darea de seamă, 

raport de practică, prezentat în formatul PowerPoint, produse, machete realizate, alte elaborări 

privind sarcinile individuale soluționate în cadrul stagiului, avizul și aprecierea conducătorului de la 

întreprindere etc.). În cazul în care la același loc de practică au fost repartizați doi, trei sau mai mulți 

elevi simultan, ei prezintă rapoarte individuale, cu stabilirea sarcinii individuale diferite. 

Conform opiniei elevilor organizarea susținerii publice a rapoartelor stagiilor de practică în 

baza prezentărilor Power Point este adecvată importanței acestui mod de evaluare a cunoștințelor 

elevilor. Profesorii au manifestat obiectivitate și transparență la evaluarea cunoștințelor. Rezultatele 

evaluărilor finale se înscriu în borderouri de către cadrul didactic responsabil. 

Totalurile susținerii practicii sistematic sunt examinate și analizate în cadrul ședințelor 

catedrei  cu înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea calității stagiilor de practică. 

La finalul stagiului de practică, conducătorul practicii de la întreprindere întocmește un aviz 

de evaluare a nivelului de dobândire a competențelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări 

stă la baza aprecierii practicantului de către cadrul didactic responsabil de derularea stagiului de 

practică (în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practica 

ale elevilor la CEEE. Anexa 3.4 – 58 –Regulamentul stagiilor de practică în CEEE 

Evaluarea finală a performanțelor elevilor în cadrul practicii se efectuează în baza aprecierii a 

diferitor activități realizate, cum ar fi: îndeplinirea sarcinii individuale parvenite din partea 

responsabilului de la catedră și partenerului de practică, realizarea excursiilor și vizitelor, 

participarea în activitățile colectivului de muncă, etc. Toate acestea sunt aduse la cunoștință a 

elevilor la începutul semestrului 7, anul IV de studii (la prima convocare). 

Sunt evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor profesionale, cât și comportamentul și 

modalitatea de integrare a stagiarului în activitatea profesională la întreprindere (disciplină, 

punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine 

interioară al întreprinderii / instituției etc.). 

Toate acestea sunt prevăzute în caietul stagiului de practică și reflectate în darea de seamă. 

Evaluarea finală se efectuează cu nota  conform scalei de la 10 la 1 în corespundere cu 

Regulamentul privind organizarea evaluării activității de învățare a elevilor. Dacă elevul nu este de 

acord cu notă, el poate să depună cererea de contestare a rezultatelor. Contestațiile se examinează 

de către terța persoană desemnată de către directorul CEEE împreună cu șeful catedrei respective, 
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conform procedurii stabilite de Regulamentul intern de practică. În perioada raportată nu au fost 

înregistrate cazuri de contestare a notelor pentru practica. 

     Evaluarea competențelor profesionale specifice, dezvoltate în cadrul stagiilor de practică 

realizate în cadrul unităților economice, se face de către cadrul didactic–conducător al stagiului de 

practică şi îndrumătorul de practică la locul desfăşurării acesteia. Stagiile de practică se finalizează 

cu susţinerea  Raportului de practică. Anexa 3.4 – 59 –Raport de practică  Modalitatea de evaluare 

a stagiului de practică și de susținere a Raportului este prevăzută în curriculumul stagiului de 

practică.  

     Media stagiilor de practică este parte componentă a suplimentului la diploma eliberată 

absolvenților PFP  și valorifică partea aplicativă a procesului de formare profesională.  

Concluzii: Procesul de evaluare a stagiilor de practică este asigurat conform cerințelor 

normative. 

Arii de îmbunătățire: Colectarea opiniilor elevilor despre impactul stagiilor de practică. Dovezi  

despre contribuția catedrelor  la procesul de îmbunătățire a evaluării stagiilor de practică. 

 

4. ADMITEREA, EVOLUȚIA, RECUNOAȘTEREA ȘI DOBÎNDIREA DE CERTIFICĂRI 

DE CĂTRE ELEVI 

4.1 Admiterea la studii 

4.1.1. Recrutarea și admiterea elevilor 

Procedura de recrutare şi admitere la studii se efectuează în baza următoarelor acte 

normative: Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova. Numărul de elevi înmatriculați la studii cu 

finanțare bugetară precum și prin contract cu achitarea taxei de studii este reglementat de Planul de 

admitere eliberat de  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Procesul de admitere este organizat 

în conformitate cu prevederile Codului Educației (art. 78,79,80,85,89,91) și cu ordinul ME nr. 423 

din 29.05.2017.  

Candidaților li se aduce la cunoștință următoarea informație: 

a) oferta anuală de școlarizare;  

b) condițiile și documentele necesare pentru înscriere; 

c) perioadele sesiunilor de admitere;  

d) modalitatea și probele de concurs; 

e) facilitățile sau condițiile speciale;  

f) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii; 

g) taxele de școlarizare. 
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Gidarea în alegerea corecta a unei specialități a absolvenților de gimanziu se efectuiază prin 

intermediul  site-ul web al CEEE, a anunțurilor plasate în mas-media și în cadrul vizitelor 

întreprinse în instituțiile de învățămînt din țară. Se alcătuiasc pliante în care este foarte clar descris 

specificul   concursului. Concursul se efectiază în baza regulamentului de admitere în anul 

respectiv. Anexa 4.1 – 60 – Regulament intern de admitere.  Numărul de locuri disponibile pe 

fiecare specialitate este dat de Ministerul Educației, în coordonare cu catedrele de profil din 

instituție și cerințele pieței muncii. 

     În anul 2017-2018 au fost înmatriculați 486 elevi la 12 programe de formare profesională în 17 

grupe. 

      Măsurile instituţionale de îmbunătăţire a procesului de recrutare şi admitere la studii sunt: 

- Publicarea informaţiei despre admitere pe site-ul instituției; 

- Plasarea publicității în presă; 

- Participarea la expoziții, prin plasarea panourilor pe specialități 

- Împărţirea pliantelor cu informaţia necesară pentru admitere la studii în localităţile din 

republică, de către profesori, elevi, etc. 

Rezultatele admiterii sunt afişate pe site-ul instituției www.ceee.md. 

Concluzii:Recrutarea și admiterea elevilor se realizează conform actelor normative reglatorii 

(Regulament de admitere, Plan de admitere) 

Arii de îmbunătățire:Promovarea imaginii instituției și activități variate de recrutare a 

persoanelor la studii.  Participarea instituției la numeroase concursuri și expozișii naționale și 

internaționale specializate. 

 

4.1.2 Accesul grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu cerințe educaționale speciale la studii 

     Deşi în ultimii ani, au fost adoptate politici şi îmbunătăţită legislaţia în domeniul educaţiei 

incluzive, au fost pilotate modele de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ general şi 

extinse acestea la nivel naţional, constatăm că în domeniul educaţiei vocaţionale incluzive s-au 

realizat puţine acţiuni. Instituţiile includ un număr redus de persoane cu dizabilităţi, activităţile 

practicate sînt orientate spre acordarea susţinerii personalizate şi nu a incluziunii 

sociale/profesionale. 

     Tinerii cu dizabilități nu au oportunități egale de acces la instituțiile de învățământ de toate 

nivelele și asta pentru că: instituțiile educaționale nu sunt suficient de accesibile, informația nu este 

adaptată pentru elevii cu dizabilități (adică un program mai simplificat de instruire în cazul tinerilor 

cu dizabilități mentale sau a unui plan individual de studii), lipsesc echipamentele pentru persoanele 

cu dizabilităţi de vedere, dar și interpreții limbajului mimico-gestual pentru persoanele cu 

dizabilități auditive. Din grupul cu dezavantaje fac parte:  

http://www.ceee.md/
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- copii orfani;  

- copii invalizi gr.I  

- copii invalizi gr.II  

- copii invalizi gr.III  

- copii cu ambii părinți invalizi gr.I  

- copii cu 4 si mai mulți copii minori la întreținere  

- copii ai cărui părinte a facut serviciul militar Transnistria sau Afganistan  

- copii ai căror părinți sunt romi.  

                                                                              Tabelul 2. Numărul de elevi cu necesități speciale 

1. Elevi orfani 23 

2. Elevi cu deficiențe fizice și senzoriale(dezabilități/CES) 28 

3. Elevii părinții cărora sunt în divorț 5 

4. Elevi cu 4 si mai mulți copii minori la întreținere - 

5. Elevi cu un părinte plecat din țară la muncă 29 

6. Elevi cu ambii părinți plecați din țară la muncă 15 

7. Total elevi 67 

 

     Cota-parte din planul de admitere constituie 15% din numărul total de locuri bugetare. Prioritat 

la concursul de admitere îl au copii orfani și copii invalizi (cu dizabilități). 

Concluzii:Admiterea la studii a persoanelor  cu CES se realizează în conformitate Regulamentul 

de admitere și alte acte normative naționale , care sunt respectate. 

Arii de îmbunătățire: Crearea facilităților fizice de acces în incinta instituției pentru persoanele 

cu nevoi speciale și proiecte individuale de învățare. 

 

4.2 Progresul elevilor 

4.2.1. Promovabilitatea elevilor  

     Conform Ghidului de implementare a Sistemului de Credite de Studii Transferabile fiecare 

componentă a planului de învăţământ  se studiază doar într-un semestru şi se termină cu examen 

după care se acordă un anumit număr de credite  din numărul total de credite prevăzut pentru acest 

program de formare profesională. Alocarea de credite se realizează în baza de ore –auditoriu.  

Condiţia de promovare a unei unităţi de curs este cea specifică sistemului de evaluare cu 

note de la 5 la 10 . Nota obţinută în rezultatul evaluării permite obţinerea creditelor alocate și aceste 

credite de rând cu notele se înscriu  în carnetul de note, în caz de mobilitate academică, se 

eliberează la finele anului  de studii. Dacă din anumite motive nu a fost posibilă susţinerea cu nota 5 
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a examenului, pentru elevii restanţieri se acordă conform regulamentului o sesiune repetată pe un 

termen de două săptămâni. Iar cei care au media semestrială/anuală mai mică decât 5 ,,cinci” la 1-3 

discipline şcolare, rămân corigenţi pentru anul următor de studiu.  

Promovarea în următorul an de studii se efectuează conform contractului intern după 

susţinerea reuşită a examenelor, stagiilor de practică şi achitarea integrală a contractului de studii  

pentru anul curent. Creditele odată obţinute se recunosc pe întreaga durată de studii ele pot fi 

obţinute şi în avans şi se pot reporta in semestrele următoare. Pe parcursul anului  elevul poate 

acumula credite peste număr.    

Pentru elevii corigenţi, după fiecare sesiune, directorul adjunct instruire emite ordin prin 

care se stabileşte sesiunea  de lichidare a corigenţilor/diferenţelor. Anexa 4.2 – 61 – Ordin pentru 

sesiunea repetată.  Examinarea se face din toată materia studiată de elevi în semestrul/anul şcolar, 

conform cerinţelor curriculumului. Pentru elevii corigenţi se eliberează fişe de lichidare a 

restanţelor/diferenţelor Anexa 4.2 – 62 – Fișe de lichidare a restanțelor , care sunt înregistrate în 

jurnalul lichidării restanţelor. Anexa 4.2 – 63 – Jurnalul lichidării restanțelor 

Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic post-secundar şi post-secundar non-terţiar ( Ordinul 550 din 10.06.2015), 

capitolul II, punctual 22,  Consiliul profesoral din instituţie validează situaţia şcolară  elevilor pe 

semestre, anuală, după examenele de absolvire, probe de lichidare a restanţelor, iar secretarul 

consiliului o consemnează în procesul-verbal, Anexa 4.2 – 64 – Proces verbal al CP în care 

menţionează în dependenţă de situaţie numele celor ,,promovaţi”, ,,corigenţi”, ,,exmatriculaţi”, ş.a. 

În temeiul deciziei consiliului profesoral se emite ordin cu referire la promovarea elevilor. Anexa 

4.2 – 65 – Ordin de promovabilitate 

                                                                                         Tabelul 3. Rata promovabilității 

Nr 

d/o 

Secția Reușita 

Sem.I 

 

Reușita 

Sem.II 

1.  Comunicații  87%  

2.  Tehnologii informaționale  81%  

3.  Electrotehnică  74%  

4.  Electronică  76% 73% 

 TOTAL:  82%  

 

     Pentru monitorizarea şi reducerea ratei abandonului şcolar, şi a absenteismului, în CEEE , pe 

parcursul anilor de studii sau efectuat următoarele acţiuni: 

 Elaborarea programelor de măsuri privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi 

abandonului şcolar. 

 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor 

acestuia.  
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 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale 

(educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie, pentru viaţa de 

familie etc.). 

 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu 

implicarea permanentă a acestora în acţiune. 

 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extra-curriculare.  

 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi 

reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare grave, 

abandon şcolar, absenteism ridicat etc.  

 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar , implicarea părinţilor în 

stabilirea programului de recuperare a elevului aflat în situaţie de absenteism/abandon/neintegrare 

şcolară.  

 Monitorizarea zilnică a situaţiei absenţelor pe grupe şi pe instituție; Anexa 4.2 – 66 -

Borderou centralizator al absențelor 

 Raportarea lunară a   situaţiei absenteismului şcolar. 

Concluzii:Cerințele de finalizare a semestrului sunt definite clar și elevii sunt promovați în strict 

conformitate regulamentară. 

Arii de îmbunătățire:Prezentarea unor acțiuni concrete pentru stimularea progresului elevilor și 

reducerea abandonului școlar. 

 

4.2.2. Mobilitatea academiă 

     Mobilitatea academică se efectuează în baza Regulamentului de organizare a studiilor în 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile. În CEEE se respectă regulamentul de organizare a studiilor unde 

este stipulat că  elevii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de mobilitate 

atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în scopul perfecţionării procesului de formare în 

conformitate cu traseul educaţional ales.  

     Mobilitatea este organizată la inițiativa elevilor din Centrul de Excelență în Energetică și 

Electronică. Este posibilă mobilitatea elevilor în cadrul Centrului de Excelență în Energetică și 

Electronică între domenii/specialităţi înrudite, cu respectarea reglementărilor specifice, existente la 

nivel de Centrul de Excelență, fără a fi afectate formaţiunile de studii. Mobilitatea poate fi 

organizată începând cu semestrul II de studii, cu excepţia ultimului semestru. 

     Dosarul de mobilitate se aprobă de către directorul instituţiei şi cuprinde următoarele 

documente: 

a) Cererea de mobilitate; 
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b) Acordul de studii al instituției de învățământ ; 

c) Extrasul din foaia matricolă; 

d) Extrasul din dosarul informaţional al instituției de învățământ. 

Susţinerea probelor de absolvire nu poate fi echivalată prin mobilităţi. 

Anexa 3.4 – 53 – Regulament intern de organizare a studiilor în I.P. CEEE 

Concluzii:CEEE asigură mobilitatea  elevilor de la un program de formare profesională la altul. 

Arii de îmbunătățire: Stabilirea unor acorduri şi contracte cu alte instituţii de învăţământ atât 

din ţară, cât şi de peste hotare privind mobilitatea academică.  

 

4.3 Recunoașterea și dobîndirea de certificări 

4.3.1. Conferirea calificării și eliberarea diplomei de studii/certificatului de calificare și a 

suplimentului descriptiv  

     În conformitate cu hotărârea de Guvern, cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de absolvire, hotărâre în temeiul articolului 27 alin.(8), articolului 29, alin.(5), art. 31 

alin.(8) din Codul Educaţiei nr 152 din 17.07.2014,  hotărâre a Guvernului nr. 391 din 28.05.2014, 

în instituţie a fost organizată înscrierea candidaţilor la sesiunile de examene de bacalaureat, care sau 

desfăşurat conform metodologiilor de desfăşurare anuale a BAC. 

                                                                                               Tabelul 4. Ponderea examenului de BAC  

 Nr. total de elevi Nr. de elevi 

promovați 

Rata de 

promovabilitate 

Media 

examenelor 

BAC – 2016 274 62 22,55% 5,92 

BAC – 2017 263 98 3%7,26 5,96 

BAC – 2018 255 97 38,04% 6,11 

 

     Asigurarea conferirii calificărilor şi eliberarea diplomelor de studii/certificatelor de calificare şi a 

suplimentelor descriptive este efectuată în conformitate cu cerinţele normative. Conferirea 

calificării la programele de formare profesională se realizează în conformitate cu Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în baza susținerii cu succes a probei de 

absolvire. Admiterea la proba de absolvire se realizează prin ordinul directorului la propunerea 

secției de studii în cazul încheierii mediei academice, calculate conform cerințelor. Anexa 4.3 – 67 - 

Ordin de admitere la proba de absolvire. Ordinul directorului este prezentat Comisiei de Calificare 

și Examinare. Preşedinţii comisiilor, precum şi membrii sunt numiţi prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei din rândul specialiştilor din domeniul respectiv, specialiştilor practicieni.   

     Datele statistice cu privire la rezultatele obţinute la probele de evaluare finală a elevilor sunt 

prezentate în următoarele tabele:       
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Tabelul 5. Rezultatele susţinerii examenului de calificare unificat 

 

 

Specialitatea 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de 

candidaţi 

admişi la 

examene 

 

Numărul de 

candidaţi 

care au 

susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note 

M
ed
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to
ta

l 

in
cl

u
si

v
 d

in
 

an
ii

 

p
re

ce
d
en

ţi
 

to
ta

l 

in
cl

u
si

v
 d

in
 

an
ii

 

p
re

ce
d
en

ţi
 

10 9 8 7 6 5    

1851 Informatică 60 0 60 0 0 6 11 16 14 13 0 6,71 

1951 Metrologie, 

standarde, control şi 

certificarea 

producţiei 

53 0 53 0 4 15 19 3 9 3 0 7,86 

Total 113 0 113 0 4 21 30 19 23 16 0  

 

                                                              Tabelul 6. Rezultatele susţinerii examenului de calificare I şi II 

 

 

Specialitatea 
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b
a 

 p
ro

b
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Numărul de 

candidaţi 

admişi la 

examene 

 

Numărul de 

candidaţi 

care au 

susţinut 

examenele 

 

Inclusiv pe note 

 M
ed

ia
 

to
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l 
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si

v
 d
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ii
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d
en

ţi
 

to
ta

l 

in
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u
si

v
 d

in
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ii

 

p
re

ce
d
en

ţi
 

10 9 8 7 6 5    

2106 

Comunicaţii  

Poştale 

Ex 

I 

20 0 20 0 1 2 6 2 6 3 0 7,05 

2106 

Comunicaţii  

Poştale 

Ex 

II 

20 0 20 0 4 2 3 5 4 2 0 7,55 

 

Tabelul 7. Rezultatele susţinerii examenului de absolvire complex 

 

 

Specialitatea 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de 

candidaţi 

admişi la 

examene 

 

Numărul de 

candidaţi 

care au 

susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note 
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l 
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to
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l 
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u
si

v
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ii

 

p
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d
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ţi
 

10 9 8 7 6 5    

1906  Maşini şi 

aparate de uz casnic  

20 0 20 0 2 1 2 4 3 8 0 6,55 
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Tabelul 8. Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

 

 

Specialitatea 

 

 

 

 

 

Numărul de 

candidaţi 

admişi la 

susţinerea 

lucrărilor de 

diplomă 

 

Numărul 

de 

candidaţi 

care au 

susţinut 

lucrările 

de diplomă 

 

Inclusiv pe note 

M
ed

ia
 

10 9 8 7 6 5    

1851 Informatică 

1901  

1 

 

1 1 0 0 0 0 0 0 10 

1901Electroenergetică, 

71310 

Electroenergetică 

74 

 

74 14 9 25 10 13 3 0 7,94 

1903 Electromecanică 25 24 2 6 9 6 1 0 0 8,08 

2101 Telecomunicaţii 132 132 6 25 38 34 14 15 0 7,46 

2102 Sisteme 

radioelectronice 

34 34 6 5 12 11 0 0 0 8,17 

2107 Aparate 

radioelectronice de uz 

casnic 

40 40 12 7 10 9 2 0 0 8,45 

2151 Calculatoare, 

61110 Calculatoare 

52 52 7 8 15 15 5 2 0 7,82 

2153 Automatică şi 

Informatică 

42 42 13 11 10 2 4 2 0 8,50 

Total 400 399 61 71 119 87 39 22 0 7,90 

 

     În Instituţia Publică Centrul de Excelenţă in Energetică şi Electronică au fost admişi la susţinerea 

probelor de absolvire 553 elevi, au susţinut cu succes 552 elevi (99,6%), dintre care 153 elevi au 

susţinut examenele de calificare cu media 7,14 şi 399 elevi au susţinut proiecte de diplomă cu media 

7,90. Un elev  cu studii la programul de formare profesională Electromecanică, nu s-a prezentat la 

susţinerea proiectului de diplomă. Anexa 4.3 – 68 – Rapoarte ale  comisiilor de evaluare  și 

calificare pentru susţinerea examenului de calificare/susţinerea proiectelor de diplomă 

Concluzii: Cerințele normative la eliberarea diplomelor și calificativelor sunt respectate și actele 

sunt consemnate în Registrul de evidență a actelor de studii. 

Arii de îmbunătățire: Măsuri de îmbunătățire a rezultatelor examenului de Bacalaureat și a 

examenelor de absolvire. 

5. PERSONALUL DIDACTIC 

5.1.Recrutarea şi administrarea personalului didactic 

5.1.1. Planificarea, recrutarea şi administrarea personalului didactic 

     Planificarea, recrutarea şi administrarea personalului didactic în Instituția Publică Centrul de 

Excelență în Energetică și Electronică se efectuează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și  
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în acord cu principiile strategiei instituţionale și Ordinului Ministerului Educației Culturii și 

Cercetării   cu privire la aprobarea statelor tip de personal din Învățămîntul profesional tehnic. 

Conform ordinului dat în instituție   exsistă: 

- Ordine privind angajarea personalului didactic; Anexa 5.1 – 69  - Ordine de angajare a 

personalului 

- Dosarele personalului didactic; Anexa 5.1 – 70  - Dosare a personalului didactic 

- Contractul individual de muncă; Anexa 5.1 – 71  - Contracte individuale de muncă 

- Fișa postului Anexa 5.1 – 72  - Fișa postului 

     Conform strategiei politicilor de personal în CEEE unul din obiectivele strategice este 

Eficientizarea mecanismelor de angajare a personalului CEEE. În acest scop, în cadrul instituției 

sunt aplicate proceduri de angajare a personalului didactic. Catedrele metodice anual analizează 

situația cu privire la acoperirea cu necesarul de cadre didactice prin elaborarea proiectului de șarja 

didactică pentru anul de studii viitor și după caz întreprinde diverse măsuri de recrutare a cadrelor 

didactice titulari și/sau prin cumul. Angajarea în cadrul CEEE se face prin încheierea contractelor 

individuale de muncă și legalizarea prin ordinul semnat de director. 

     Cadrele didactice care sunt implicate în procesul de formare a competențelor profesionale 

acoperă integral numărul de ore din planurile de învățământ pe anii de studii, iar ponderea cadrelor 

didactice titulare cu normă de bază constituie 87,5 % şi prin cumul constituie 12,5  % . 

                                                                          Tabelul 9. Numărul cadrelor didactice titulare/cumul 

 Profesori de bază Profesori prin cumul Profesori în concediu 

Numărul 147 21 13 

Ponderea 87,5% 12,5% 8,9% 

 

     Distribuţia pe grupe de vechime în muncă a personalului didactic angajat reflectă o situaţie în care 

cadrele didactice cu stagiu pedagogic de 6-53 ani constituie 78,67 %, iar tineri  specialişti – 21,37 % 

din 145 cadre didactice titulare. Vârsta medie a cadrelor didactice din CEEE – 41 ani. 

Concluzii: Mai mult de 80% din statele de funcții ale cadrelor didactice din instituție sunt 

acoperite de personal titular cu norma de bază și cumul intern. Există abateri neesențiale în 

planificarea, recrutarea  personalului didactic. 

Arii de îmbunătățire: Implicarea specialiștilor din sectorul  real în procesul de instruire. 

De elaborat  procedura de planificare, recrutare și administrare a personalului didactic. 

 

5.1.2. Calificarea profesională a personalului didactic 

     Instituția dispune de un potențial uman calificat, care optimal îmbină experiența profesorilor cu 

stagiu de lucru bogat și capacitățile de adaptare ale tinerilor la schimbarea rapidă a tehnologiilor 
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moderne. Aceasta permite de a organiza procesul educațional la  necesitățile reale ale economiei 

naționale. Calificarea profesională a  personalului didactic este conformă programelor de formare 

profesională în care este implicat în proporţie de 89%, deoarece majoritatea colaboratorilor au 

calificarea profesională de nivelul 6 - studii superioare de licenţă.  

Tabelul 10. Tabelul calificărilor 

Personal didactic/științific cu 

studii superioare 

Personal 

didactic 

fără studii 

superioare 

Personal cu grad didactic 
Personal cu 

formare 

psihopedagogică 

Recalificarea Licență Masterat Doctorant Sup. I II 
Fără 

grad 

150 57     6 18 28 36 51 53 155 

89,3% 33,9% 3,6% 10,7% 16,7% 21,4% 30,4% 31,5% 92,3% 

 

Concluzii:Rata cadrelor didactice cu calificare profesională   de cel puțin nivelul 6 ISCED( studii 

superioare de licență) conformă programelor de formare profesională în care sunt implicate este 

de 89%. 

Arii de îmbunătățire: Schimbul practic de experiență în interiorul și exteriorul instituției. 

Colaborarea cu agenții economici. 

 

5.2. Dezvoltarea personalului didactic 

5.2.1. Strategii/politici/măsuri de dezvoltare a personalului didactic 

     Obiectivul principal al CEEE este formarea personalităţilor multilateral dezvoltate şi active prin 

perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior,  a specialiştilor şi a cadrelor didactice ştiinţifice în 

diverse domenii. Realizarea acestui obiectiv major al CEEE este asigurat de către resursele umane.       

      Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces complex, continuu şi responsabil, 

reunind acţiuni şi activităţi de recrutare, selectare, formare şi perfecţionare, motivare și promovare. 

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică se preocupă de devoltarea 

personală și profesională a personalului didactic și planifică măsuri de încurajare în parcurgerea 

planului de performanță a acestuia, prin elaborarea strategiilor care presupun: 

- motivarea dezvoltării personale şi profesionale a cadrului didactic stimulând receptivitatea 

către nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă; 

- integrarea cadrelor didactice în procesul de reformare şi modernizare a educaţiei; 

- organizarea şi desfășurarea întrunirilor metodice cu cadrele didactice ce solicită conferirea 

sau confirmarea gradelor didactice; 

- organizarea şi realizarea întrunirilor metodice conform planului de activitate a Centrului 

metodico-științific și individual, la solicitare. 
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     Conform obiectivului de referință al Planului strategic de dezvoltare al I.P.CEEE 2016- 2021 

Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a cadrului didactic, stimulând receptivitatea către 

nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă, instituţia de învăţământ oferă suport 

pentru formarea continuă a personalului didactic prin:  

1. Organizarea cursurilor de formare continuă și planificarea anticipată. Anexa 5.2 – 73 – 

Cursuri de formare continuă  

2. Asistarea la activităţile didactice şi activităţilor extracurriculare realizate de cadrele 

didactice în scopul acordării recomandărilor metodice, evaluării activităţii performanţelor 

profesionale și schimbului de experiență. Anexa 5.2 – 74 – Activități didactice și 

extracurriculare 

3. Organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor individuale cu tinerii specialişti. Anexa 5.2 – 75 – 

Activitate de mentorat 

4. Organizarea şi realizarea seminarelor instructiv-metodice cu cadrele didactice. Anexa 5.2 – 

76 – Seminare locale 

Concluzii: 92 % de cadrele didactice se preocupă de dezvoltarea profesională prin formări 

continue obligatorii . 

Arii de îmbunătățire: Planificarea, realizarea și motivarea cadrelor didactice în dezvoltarea 

profesională prin accederea la gradul didactic următor sau cel puțin gradul didactic doi. 

 

5.2.2. Planificarea și realizarea activității metodice a personalului didactic 

     Personalul didactic, este preocupat în continuu de devoltarea personală și profesională și 

elaborează  planul personal de performanță pentru perioada de 5 ani, cu completări  privind acțiuni 

anuale și a gradului de realizare a acestora. Anexa 5.2 – 77 – Registrul dezvoltării profesionale 

      Planificarea activității metodice a personalului didactic se realizează în concordanță cu 

prevederile Scrisorilor metodice/Repereleor metodologice privind organizarea procesului 

educațional la disciplinele de cultură generală aprobate anual prin ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării, Planurile de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, cu Panul managerial al instituției, cu Planurile de activitate a Comisiilor metodice, 

Anexa 5.2 – 78 - Plan de activitate a catedrelor metodice  cu  Planul de activitate a Consiliului 

științifico-metodic, cu Planul de activitate a metodistului Anexa 5.2 –79 -  Plan de activitate a 

Centrului Metodic. Anual fiecare cadru didactic proiectează activitatea metodică prezentând 

șefului de catedră Planul individual de activitate. Anexa 5.2 –80 -  Plan individual de activitate a 

cadrului didactic 
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     În Plan individual de activitate personalul didactic proiectează tema de cercetare profesională, 

Lucrarea metodică care urmează a fi elaborată, Îndrumarele metodice pentru lucrările de 

laborator/practice, Ciclurile de prelegeri, alte tipuri de materiale/suporturi  didactice necesare pentru 

activitatea curentă, activitățile didactice și extradidactice publice  care urmează a fi realizate. 

     La compartimentul  Activitatea didactico – metodică sunt proiectate pentru elaborare materiale 

cu caracter metodic cum ar fi: curriculum, proiect didactic  de lungă durată, îndrumare metodice 

pentru lucrări de laborator și practice, lucrări metodice, suporturi de curs, cicluri de prelegeri. 

     Pe parcursul anului de studii toate catedrele au desfăşurat activităţi organizatorice, au convocat 

10  şedinţe anual conform planului, au analizat activitatea profesorilor în baza materialului de 

asistare, au elaborat teste şi însărcinări pentru examene, teze, lucrări practice, programe pentru 

stagii practice, au organizat lucrul individual cu elevii – restanţieri, au analizat situaţia şcolară la 

discipline, au desfăşurat consultaţii pentru elevii care se pregătesc anual să realizeze stagiile 

practice sau să elaboreze lucrarea (proiectul) de diplomă.  

     Catedrele au desfăşurat zilele catedrei, în cadrul cărora au demonstrat ore publice, au desfăşurat 

olimpiade şi concursuri la disciplinele liceale şi de specialitate, serate tematice şi distractive, 

conferinţe ştiinţifice la disciplinele de cultură generală şi de  specialitate, schimb de experienţă în 

predare şi educaţie. Anexa 5.2 –81 - Zilele catedrelor metodice. Majoritatea membrilor catedrei au 

pregătit şi prezentat referate, lucrări metodice la şedinţele catedrei, au completat cu materiale 

portofoliile pe discipline 

     Compartimentul   Planul tactic conține  activitățile realizate în fiecare lună. Aici  se regăsesc 

activitățile metodice precum seminare, training-uri, lecții și activități extradidactice publice. Anexa 

5.2 –82 –Seminare locale/republicane, conferințe științifice 

     Sprijinul în perfecționarea metodică se realizează prin delegarea la stagii, cursuri organizate la 

Centrele naționale de formare continuă, prin organizarea seminarelor/trainingurilor la nivel de 

comisii metodice, instituție, prin implicarea în proiecte educaționale locale, naționale și 

internaționale, prin informarea privind oportunitățile de participare la activități de formare din țară 

și de peste hotare, prin asistări și interasistări la lecțiile colegilor, prin consultări individuale, prin 

programele de mentorat. 

Rezultate ale activităţilor metodice: 

 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; 

 rezultate  bune la examenele de absolvire; 

 elaborarea indicaţiilor metodice, materialelor didactice, ghidurilor, suporturilor de curs de 

către personalul didactic al instituției. 

Concluzii: Activitatea metodică a personalului didactic este planificată și realizată cu success. 
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Arii de îmbunătățire: Mecanisme de stimulare a cadrelor didactice în vederea planificării și 

realizării activității metodice. 

 

6. RESURSE DE ÎNVĂȚARE ȘI SPRIJIN PENTRU ELEVI 

6.1 Personalul administrativ și auxiliar 

6.1.1. Planificarea şi coordonarea activităţii personalului administrativ şi auxiliar 

     Alegerea în posturile de conducere în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și 

Electronică se face în conformitate cu Codul Muncii, Regulamentul-cadru privind organizarea și 

funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământul profesional tehnic din RM, 

Regulamentul de alegere a organelor de conducere şi de ocupare a posturilor de conducere în cadrul 

Instituției Publice Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și alte acte normative.  

     Directorul CEEE deţine funcţia de preşedinte al Consiliului profesoral, iar funcţia de 

vicepreşedinte – directorul adjuct pentru instruire. Secretarul Consiliului proferoral este ales din 

membrii acestuia. Conducerea operativă a CEEE, din care fac parte directorul, directori adjuncţi 

pentru instruire, şefi de catedre, şefi Secţie, șeful Comisiei de asigurare a calității. Atribuțiile 

personalului administrativ și auxiliar în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și 

Electronică sunt prevăzute de regulament și în fișele de post, pe care le semnează persoanele de 

conducere, în două exemplare, dintre care unul se păstrează în dosarele personale ale acestora la 

Secția Serviciu Personal.  

     Strategia Instituție Publice Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, în ceea ce privește 

politica de personal se bazează pe valoarea incontestabilă ce stabilește că serviciul personal 

reprezintă o investiție majoră în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Îndeplinirea 

misiunii asumate depinde de calitatea și efortul personalului de conducere, personalului didactic, 

personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic, auxiliar și de deservire, de modul cum se 

face selecția și promovarea. 

     Planificarea, recrutarea și administrarea personalului administrativ și auxiliar în Instituția Publică 

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică se realizează conform Regulamentului intern de 

activitate al  serviciului personal. Anexa 6.1 -83 - Regulament intern de activitate al  serviciului 

personal 

     Personalul administrativ și auxiliar în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și 

Electronică este: 

Personal de conducere: (director, directori adjuncți, șefi de secții) – 10 persoane cu vârstă cuprinsă 

între 30 și 60 ani, cu studii superioare, titulari, data angajării în instituție incepând cu anul 1975 

până în anul 2010. 

                                                                                                     Tabelul 11. Personalul administrativ 
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Nr. 

D/o 
Numele, prenumele Studii Grad didactic 

Grad 

managerial 

Vechimea în 

muncă 

1.  Vasile Vrînceanu 
US Chișinău, 1979 

USM,2001 

superior Superior 37 

2.  Bantaș Virgil USM, 2016 întîi Doi 17 

3.  
Zvezdenco 

Gheorghii 
IP Lazo, 1990 

întîi Întîi 27 

4.  Barladean Mariana USM, 2009 întîi  8,9 

5.  Ceauș Veaceslav IP Chișinău, 1991 superior  42 

6.  Danu Aliona USM, 1994 superior  24 

7.  Tofan Grigore UTM, 1997 superior Doi 20 

8.  Sărbușan Galina UP I. Creangă, 2000 superior  17 

9.  Ciobanu Valentina USM, 2006 întîi  11 

10.  Sineavschi Lucia UTM, 2002 întîi Doi 15 

 

Personal didactic (metodiști, psiholog) – 3 persoane cu vîrsta cuprinsă între 39 și 49 ani, cu studii 

superioare, 1 cumulard și 2 titulari, angajați în instituție din 1998 până în 2017. 

Personal didactic auxiliar la bloc (metodiști, psiholog, bibliotecari, laboranți) – 12 persoane cu 

vîrsta cuprinsă între 19 și 60 ani, studii superioare – 5 persoane, medii – 5 persoane, titulari, 

angajați în instituție din 1992-2017; 

Personal nedidactic la bloc (contabil șef, contabili, referent evidența persoanelor, șefi ateliere, 

ingineri, secretare, felceri, conducător auto, magaziner, șef depozit, arhivar, paznici, ușieri, 

măturători, îngrijitori încăperi de producție și serviciu, tâmplari, lăcătuși instalatori tehnică sanitară, 

lăcătuși reparatori, electromontori la repararea și întreținerea utilajelor electrice) – 71 persoane cu 

vârsta cuprinsă între 19-70 ani cu studii superioare 14 persoane, medii – 57 persoane, angajați în 

instituție din 1977 – 2017 titulari – 66 persoane și cumularzi – 5 persoane; 

Personal didactic auxiliar la cămin (pedagogi sociali în cămine) – 6 persoane titulare, cu vârsta 

cuprinsă între 23 și 46 ani, angajați în instituție din 2001-2007, studii superioare; 

Personal nedidactic auxiliar și de deservire în cămin (Intendant imobil, funcționar la serviciul de 

pașapoarte, lengereasă, funcționari de serviciu în cămine, îngrijitori încăperi de producție și 

serviciu, tâmplari, electromontori la repararea și întreținerea utilajelor electrice, lăcătuși instalatori 

tehnică sanitară, măturător) – 51 persoane, cu vârsta cuprinsă între 20 și 67 ani , studii superioare 8 

persoane  și medii  - 43 persoane, titulari 48 și cumularzi – 3 persoane, angajați în instituție din 

1995 – 2017.  

                                                                                                              Tabelul 12. Personalul auxiliar 
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An de 

studii 

Numărul total Titulari Cumularzi Vechimea în muncă 

  1an   5 ani   10 ani   15 ani 

2017-2018 112 105 7 4 22 32 54 

 

Concluzii: Există ordine de angajare și contracte individuale de muncă a personalului 

administrativși auxiliar. 

Arii de îmbunătățire: Selectarea personalului asdministrativ prin concurs. Elaborarea planului 

de dezvoltare a personalului administrativ și auxiliar. 

 

6.2 Resurse materiale  și de învățare 

6.2.1 Existenţa şi utilizarea spaţiilor educaţionale 

     Activitatea educațională a elevilor Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică se desfășoară în două departamente: departamentul Centrul cu trei blocuri şi 

departamentul Ciocana. 

     În departamentul Centrul sălile în care sunt programate cursuri, seminare sau alte activități sunt 

următoarele: 

Blocul principal: 

 Laboratoare – 11; 

 Săli de studii -10; 

 Birouri -19; 

 Săli auxiliare -1 

Atelier (etajul 1): 

 săli de instruire practică cu suprafaţa totală de 238,06 m
2 

 7 laboratoare cu suprafaţa totală de 393,7 m
2
 

 2 birouri cu suprafaţa totală de 40,81 m
2 

 depozite cu suprafaţa totală de 30,3 m
2 

Atelier (etajul 2): 

 8 laboratoare cu suprafaţa totală de 442,6 m
2 

 2 săli de studii cu suprafaţa totală de 103,5 m
2 

 1 birouri cu suprafaţa totală de 20,5 m
2 

 1 depozite cu suprafaţa totală de 16,1 m
2 

 Total atelier – 1285,57 m
2 

Blocul auxiliar (etajul 1): 

 1 laborator cu suprafaţa totală de 38 m
2
 

 1 sală de studii cu suprafaţa totală de 53,1 m
2
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 1 birou cu suprafaţa totală de 19,1 m
2
 

 2 săli auxiliare  cu suprafaţa totală de 57 m
2
 

Blocul auxiliar (etajul 2): 

 2 laboratoare cu suprafaţa totală de 95,6 m
2
 

 12 săli de studii cu suprafaţa totală de 447,3 m
2
 

 5 săli auxiliare  cu suprafaţa totală de 63,4 m
2
 

Blocul auxiliar (etajul 3): 

 13 săli de studii cu suprafaţa totală de 505,9 m
2 

 7 săli auxiliare cu suprafaţa totală de 100 m
2
 

 Total bloc auxiliar – 1379,4 m
2
 

     Orele de educație fizică au loc în sala de sport cu o suprafață de 179,6 m
2
  şi două terenuri 

sportive, inclusiv unul fiind amplasat în campusul studențesc. Activitatea de documentare și 

cercetare a elevilor se desfășoară în bibliotecă (etaj 1 bloc central – 138 m
2
), şi în sala Orange unde 

elevii au acces la calculatoare  conectate la reţeaua internet (bloc central, etaj 2).   

     În departamentul Ciocana  sălile în care sunt programate cursuri, seminare sau alte activități sunt 

următoarele: 

La etajul 1 se află: săli de studii, sala de lectură, biblioteca – împrumut, cabinete, birouri şi cantina 

pe o suprafaţă totală de 1148,34 m
2
 ; 

La etajul 2 se află: birouri, săli auxiliare, săli de studii, sala festivă, sală sportivă, cabinete şi săli de 

instruire practică pe o suprafaţă totală de 2367,3 m
2 

; 

La etajul 3 se află: săli de studii, săli auxiliare şi birouri pe o suprafaţă totală de 1134 m
2
. 

Suprafaţa totală 4649,67 m
2
. 

Laboratoare -17; 

Birouri -17; 

Săli de studii -31; 

Săli auxiliare – 8 

                                                                                                          Tabelul 13. Spații educaționale 

Bloc Laboratoare Săli de studii Birouri Săli auxiliare Total 

Bloc principal 

(Centru) 

11 10 19 1 41 

Bloc principal 

(Ciocana) 

17 31 17 8 73 

Bloc auxiliar 

(Centru) 

3 26 1 14 44 

Ateliere 

(Centru) 

15+2 3 3 2 25 

Total 48 70 40 25 183 
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     Planurile spațiilor folosite în procesul de studii și de cercetare se află în Secția Gestionarea 

patrimoniului public. Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică asigură 

procesul de învățare și de cercetare în totalitate. Spațiile folosite sunt accesibile pentru elevi în 

funcție de orar și programul de funcționare a acestora, în intervalul 08.00-14:10. 

Concluzii: I.P.CEEE asigură procesul educațional cu spații proprii adecvate PFP, care 

corespund cu cerințele de securitate și sănătate 

Arii de îmbunătățire: Asigurarea cu suprafețe ce revin unui elev după cum urmează în 

standardele de evaluare:  

 săli de curs – nu mai puțin de 2m
2
,  

 săli de seminar – nu mai puțin de 2m
2
,  

 laboratoare – nu mai puțin de 3m
2
. 

 

6.2.2 Dotarea și accesibilitatea spațiilor educaționale 

     Planul de dezvoltare strategică în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică include şi măsuri pentru modernizarea infrastructurii de cercetare și inovare prin 

procurarea de echipament și utilaj modern, dotarea sălilor pentru cursuri şi alte activităţi ale 

elevilor. 

     Spațiile educaționale conțin: plan de activitate al cabinetului/laboratorului,  Anexa 6.2 -84 – 

Plan de activitate al cabinetului/laboratorului  plan de evacuare, echipamente pentru efectuarea 

lecțiilor multimedia moderne(proiector, ecran), registrul tehnicii securității (la necesitate) , Anexa 

6.2 -85 – Registrul Tehnica securității, materile pentru lecții (în depedență de discipină). Sălile 

corespund cerințelor tehnico-sanitare, dispun de mobilier adecvat procesului de studiu, tablă.  

     Instituția de învățământ profesional tehnic are o dotare a  spațiilor educaționale care asigură la 

nivel satisfacător realizarea finalităţilor de  studiu/rezultatelor învățării  ale programelor de formare 

profesională, dar sunt laboratoare în care baza tehnico materială nu corespund cerinţelor curriculare. 

Anual sunt planificate mai multe măsuri de îmbunătățire a bazei tehnico-materiale prin cercetarea 

stării fizice a bunurilor materiale și înaintarea ofertei pentru procurarea mobilierului și 

echipamentului uzat. 

                                                                                                    Tabelul 14. Echipament și utilaj 

Calculatoare Imprimante Proiectoare Table interactive Televizoare 

337 71 12 3 18 

 

     La moment, Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică dispune de  

cabinete și săli de studii, săli de calculatoare și laboratoare, 4 secții pentru instruirea practică,  

poligonul de instruire practică pentru specialitatea 71310 Electroenergetică, poligonul de instruire 
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practică pentru specialitatea 71480 Tehnologii şi reţele de telecomunicaţii. Anual sunt efectuare 

controale de către organizaţiile de resort în vederea corespunderii cerinţelor tehnico-sanitare şi 

antiincendiare. 

Concluzii: Instituția de învățământ profesional tehnic are o dotare a  spațiilor educaționale care 

asigură la nivel satisfacător realizarea finalităţilor de  studiu/rezultatelor învățării  ale 

programelor de formare profesională, dar sunt laboratoare în care baza tehnico materială nu 

corespund cerinţelor curriculare. 

Arii de îmbunătățire: Modernizarea  infrastructurii  de cercetare și inovare prin procurarea de 

echipament și utilaj modern. 

 

6.2.3  Dotarea, dezvoltarea și accesibilitatea fondului bibliotecii instituției 

     Dezvoltarea Bibliotecii se fundamentează pe ideea că biblioteca trebuie să devină un centru de 

informare strategică, un suport real pentru procesul de învăţământ, o parte integrantă a sistemului 

informaţional aflată prioritar în serviciul elevilor, cadrelor didactice şi altor categorii de utilizatori. 

     Biblioteca Instituție Publice Centrul de Excelență în Energetică și Electronică are misiunea de a 

contribui la dezvoltarea învăţământului vocaţional  prin satisfacerea deplină a necesităţilor 

informaţionale complexe ale elevilor, cadrelor didactice şi altor categorii de utilizatori. 

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică deține 2 biblioteci (una în 

departamentul Centru şi a doua în departamentul Ciocana) dotate parţial cu literatură de specialitate 

și asigură accesul elevilor la informația respectivă.  Anexa 6.2 -86 – Fondul de carte pe 

specialități. Elevii au acces la fondul de cărți a bibliotecii care anual este revizuită în scopul 

procurării edițiilor noi. 

Departamentul Centru 

Colecţiile Bibliotecii Instituției Publice Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.  

Fondul de carte constituie 103503 vol.:  

literatură didactică - 63568 vol.; 

literatură tehnică -  52187 vol. 

Numărul de elevi deserviţi - 1372; 

Sala de împrumut cu un număr de 26 de locur şi 10 calculatoare conectate la reţeaua internet. 

Biblioteca CEEE departamentul Electronică este dotat cu surse bibliografice actuală şi 

relevantă realizării pentru toate disciplinele prevăzute la programul de formare profesională  

Biblioteca dispune periodic de abonare la reviste de specialitate.  

Elevii, cadrele didactice la programul de formare profesională  au acces la fondul bibliotecii 

- Biblioteca CEEE departamentul Electronică pune la dispoziţie pentru vizitatori şi sala de lectură 

cu suprafaţa 216 m
2
 pentru 57 locuri . 
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                                                                                              Tabelul 15. Fondul bibliotecii 

Fondul bibliotecii Cărți, broșuri, reviste Manuale 

Total În  română Total În română 

Departamentul Centru 39.250 19.602 63568 24121 

Departamentul Ciocana 5596 3074 2845 1890 

TOTAL: 44846 22676 66413 26011 

 111.259 

 

Concluzii: Fondul de carte al CEEE accesibil, dar este învechit.                                                                          

Arii de îmbunătățire: Completarea fondului bibliotecii cu titluri noi de carte. De introdus 

registrul electronic de evidență a datelor  fondul bibliotecii destinat programelor de formare 

profesională.    

 

6.2.4. Asigurarea și accesul elevilor la suportul curricular  

Curricula  programelor  de formare profesională  la specialităţile 61110 Calculatoare, 61230 

Reţele de calculatoare, 71310 Electroenergetică, 71320 Electromecanică, 71410 Aparate 

radioelectronice de uz casnic, 71420 Automatizarea proceselor tehnologice, 71430 Comunicaţii 

poştale, 71440 Electronică, 71480 Tehnologii şi reţele de telecomunicaţii, 71490 Teleradio 

comunicaţii, 71510 Maţini, instalaţii frigorifice şi sisteme de climatizare, 71570 Metrologie şi 

certificarea conformităţii constă din standardul specialității,  plan de învățământ,  curricula la unități 

de curs, stagii de practică care se află la catedre. Parțial, documentele enumerate sunt plasate pe 

site-ul instituției, sala de împrumut a bibliotecii și sunt utilizate în planificarea traseului de 

dezvoltare profesională de către beneficiarii programului de formare profesională. Suportul 

curricula reprezintă manuale, îndrumare, ghiduri, îndrumări metodice. Cadrele didactice implicate 

în procesul de formare profesională se documentează din reviste specializate, site-uri de specialitate 

și anual adoptă suport material propus elevilor în procesul de formare profesională. Curriculumul se 

referă la conținutul și la scopul unui program educațional, împreună cu organizarea lui, conține și 

promovează ceea ce este esențial, util, oportun, benefic și realizabil.  

                                                                                         Tabelul 16. Curricula pe specialități 

Nr. 

d/o 

Programul de formare 

profesională 

Numărul de curricule realizate Total 

Cod F Cod S Cod P Cod G Cod U Cod A Cod L 

1. Metrologie și certificarea 

conformității 

9 10 7 4 4 3 

-2 

4 

-2 

41 

-4 

2. Comunicații poștale 8 8 8 4 4 4 5 41 

3. Tehnologii și rețele de 9 8 7 4 4 5 5 42 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Anexa%2036.pdf
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telecomunicații 

4. Automatizarea proceselor 

tehnologice 

9 8 

-1 

7 

-1 

4 4 1 

-4 

2 

-3 

35 

-9 

5. Electromecanică( 4 ani) 8 10 7 4 4 5 5 43 

6. Electromecanică( 2 ani) 8 7 4 4 4 4 3 34 

7. Electroenergetică 8 10 7 4 4 5 5 43 

8. Rețele de calculatoare 9 9 4 5 2 

-2 

5 

-4 

2 

-2 

36 

-8 

9. Electronică 9 10 7 4 4 6 

-3 

1 

-3 

41 

-6 

10. Aparate radioelectronice de 

uz casnic 

8 9 7 4 4 6 

-3 

1 

-3 

39 

-6 

11. Calculatoare 8 9 6 4 4 8 

-2 

7 

-1 

46 

-3 

12. Mașini, instalații frigorifice și 

sisteme de climatizare 

9 9 6 

-1 

4 4 3 

-5 

3 

-3 

38 

-9 

13. Teleradio comunicații 8 9 7 4 4 3 

-5 

1 

-3 

36 

-8 

 TOTAL: 110 116 

-1 

84 

-2 

53 50 

-2 

58 

-28 

44 

-20 

515 

-53 

 

Concluzii: Programele  de formare profesională sunt  asigurate în proporție de cel puțin 90% cu 

suport curricular adecvat formării competenţelor planificate și este accesibil. 

Arii de îmbunătățire: În scopul asigurării realizării competențelor profesionale este obligatoriu 

de realizat :curricula la toate obiectele de specialitate; îndrumări metodice; suporturi de curs. 

Plasarea suportului curricular pe diverse platforme. 

 

6.3 Resurse financiare 

6.3.1 Finanţarea procesului educaţional 

    Finanțarea procesului educațional se realizează din Bugetul de stat, cât şi din mijloacele colectate 

din contractele de studii conform planului de finaţare aprobat de către Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării în limitele stabilite de Proiectul bugetului aprobat prin Legea bugetului de stat pe 

programe și subprograme  de dezvoltare a învățământului profesional tehnic. 
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     Planificarea şi remunerarea personalului se efectuează în corespundere cu planul de studii, în 

baza tarificației profesorilor şi listelor de state conform schemei de încadrare aprobat de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru fiecare an financiar. 

    Fondurile bugetare se alocă pentru anul financiar. Baza de calcul a bugetului constituie volumul 

alocaţiilor aprobate în anul precedent, ajustat la implicaţiile financiare în conformitate cu 

particularitățile privind elaborarea bugetului. Finanţarea  acoperă principalele cheltuieli aferente 

procesului didactic, cheltuieli de mentenenţă(servicii comunale pentru 5 cămine şi 4 blocuri de 

studii, salarizarea a 289 angajaţi, bursa a 807 elevi, procurări de bunuri pentru întreţinerea 

instituţiei, cheltuieli de acordare de servicii.  

     Mijloacele de atragere a surselor de venit destinate realizării programului de formare 

profesională: 

Acumularea serviciilor cu plată: 

1. Achitarea taxei de studii - care este stabilită conform Hotărîrii de Guvern nr. 1350 din 

15.12.2016 

2. Achitarea taxei de cazare în cămine - care este aprobată de către MECC în fiecare an  la 

îceputul anului în baza cheltuielelor anului precedent 

3. Achitarea contractelor de locațiune. 

     Argumentarea taxelor de studii ( unele indicații pentru ce se cheltuie banii) 

     Aproximativ 60% din finanțarea planificată pe an este pentru remunerarea muncii, ținînd cont de 

toate contribuțiile, pentru 285 slariați; 

Aproximativ 20% din finanțarea planificată pe an este pentru serviciile de mentenanță; 

Restul 20% - pentru procurări și intreținerea instituției. 

     Alte forme de finanțare a procesului educațional.  

     Formele de finanțare a instituției sunt:  

1.de către stat (buget) – finanțarea per elev. Se fac calcule in dependență de nr de elevi bugetari în 

instituție în anul precedent și respective cheltuelile  anului precedent. 

 2.servicii cu plată – se fac calcule  în dependență de nr de elevi ce fac studii în bază de contract  în 

instituție în anul precedent. 

Concluzii: Mijloacele financiare acoperă parțial necesitățile PFP 

Arii de îmbunătățire:Gestionarea eficientă a fondurilor și atragerea surselor de venit. 

 

Criteriul 6.4. Asigurarea socială a elevilor 

6.4.1  Asigurarea elevilor cu cămin 

     Asigurarea elevilor programului de formare profesională  cu cămin se realizează la solicitarea 

acestuia de către subdiviziunea responsabilă în conformitate de Regulamentele în vigoare.   
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     Cazarea elevilor în cămine se face în perioada 27-31 august, în baza cererilor de precazare 

pentru anul de studii respective.  La cazare au prioritate elevii orfani, semiorfani, invalizi, cei 

proveniţi din familii vulnerabile. 

     Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică dispune de 4 cămine. 

                                                                                            Tabelul 17. Asigurarea elevilor cu cămin 

Nr. 

cămin 

Capacitatea de cazare Numărul persoanelor 

cazate 

Suprafața medie ce revine 

unui elev 

1 141 131-elevi 7,2 m
2
 

2 220 90-elevi 

53-cadre didactice 

5,8 m
2
 

3 220 304-elevi 6,9 m
2
 

4 410 336-elevi 4,5 m
2
 

TOTAL 991 861-elevi 

53-cadre didactice 

6,1 m
2
 

 

     Repartizarea şi cazarea locurilor pentru elevi se efectuiază de către intendenţi şi pedagogii social 

căminilor în coordonare cu comisia de cazare, diriginţi în baza cererii depuse de elevi. Anexa 6.4 -

87 – Cerere de cazare în cămin. 

     Acoperirea solicitărilor de cazare ale elevilor pe anii de studii 2013-2018 este de 90% - 100%. 

În căminele Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică elevii cu nevoi 

speciale(cu dezabilităţi) bineficiază de cazare în odăile de la etajul unu. 

     Căminele corespund normelor igienico-sanitare cu referire la: starea tehnică a edificiului; 

condiţiile tehnico – sanitare; normele sanitare de iluminare;  normele sanitare de încălzire, etc. 

Concluzii: Elevii CEEE sunt asigurați  cu cămin în proporție de 90-100%. 

Arii de îmbunătățire:Îmbunătățirea condițiilor de trai în cămin. 

 

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

     Instituția de învățământ profesional tehnic asigură servicii medicale, de alimentare, culturale și 

sportive corespunzător normelor în vigoare pentru elevi prin gestionarea, asigurarea cu minimul 

necesar al punctului medical și a terenului de sport.  

În prezent, în structura Administraţiei CEEE funcţionează Cabinetul Medical – serviciu 

specializat, fără personalitate juridică, coordonat şi monitorizat de către fondatorul instituției. 

Misiunea centrului este acordarea asistenţei medicale elevilor pe toată perioada în care aceştia se 

află în unităţile de învăţământ. Cabinetul funcţionează ca unităţi cu program de lucru zilnic. 

Atribuţiile medicilor din cabinetele medicale : 
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a)Examinează studenților anului I supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate.  

b)Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate.  

e)Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii 

parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice, scutiri medicale 

de prezenţă la cursurile teoretice şi practice pentru studenţii bolnavi.   

e)Verifică certificatele medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în 

conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii. 

 f) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea 

absenţelor . 

g)Eliberează adeverinţe medicale pentru persoanele bolnave.  

j) Realizează demersurile necesare aprovizionării cabinetului medical cu medicamente 

pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical. Anexa 6.4 -88 - Materiale 

și instrumente medicale 

b)Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ,.  

In instituție se desfăşoară diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor 

sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile 

profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ). 

CEEE dispune de 2 cantine care asigură zilnic un regim de alimentare corect, contra plată 

pentru elevi şi personalul didactic şi auxiliar  

Concluzii: Instituția asigură servicii medicale, de alimentare, cultural și sportive corespunzătoare 

normelor în vigoare pentru elevi în proporție de 50-90% 

 

7. MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI 

7.1. Sistemul informațional instituțional 

7.1.1. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă  

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este o instituție  de 

învățământ profesional tehnic ce dispune de un sistem  funcțional de comunicare internă și externă.   

      Comunicarea internă se referă la stabilirea modului de transmitere internă a tuturor informaţiilor 

în cadrul instituției, în scopul de a se asigura o comunicare efectivă a acestora şi implicarea deplină 

a personalului pentru utilizarea întregului său potenţial în vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii 

proceselor şi serviciilor oferite de instituţie.  Comunicările în ambele sensuri pot fi verbale sau 

scrise, planificate sau inopinante în funcţie de urgenţa sau importanţa comunicării. Comunicarea cu 

partenerii educaționali și structurile ierarhic superioare se realizează prin email-ul instituției 

www.ceee786@gmail.com, dar și prin gestionarea paginei web  a instituției de învățământ 

profesional tehnic – www.ceee.md. 

http://www.ceee786@gmail.com/
http://www.ceee.md/
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Instituția dispune  de rețeaua de internet în sălile de calculatoare și parțial wi-fi. 

     Comunicarea internă asigură circulaţia informaţiei pe verticală, între nivelurile ierarhice şi pe 

orizontală, între subdiviziuni prin întrunirea cadrelor didactice, desfăşurarea şedinţelor CA, CP, 

comisiilor metodice, comisiilor de lucru. În cadrul şedinţelor se încheie procese verbale, în registre 

speciale de comisii. Rezumatul acestor şedinţe se afişează şi se comunică. 

     În general, directorul comunică personalului didactic informaţiile de ultimă oră prin Consilii 

Profesorale, iar în cazul în care s-au luat hotărâri importante în Consiliul de Administraţie, 

directorul sau directorii adjuncţi comunică direcţiile pe care trebuie să le urmeze. Din partea 

conducerii instituției există o comunicare clară, bazată pe un limbaj comun, împărtăşit de 

comunicanţi. 

     Comunicarea nonverbală se face prin afişaj la avizierul şcolii sau al cancelariei, precum şi prin 

redirecţionarea mesajelor importante pentru cadrele didactice pe adresa de e-mail, prin SMS, fax, 

telefon fix şi mobil(centrală proprie). 

     Documentele utilizate  se realizează în proporţie de 99% în format electronic. Pentru 

documentele care nu se creează electronic există posibilitatea de scanare, infrastructura existentă 

permiţând acest lucru(format PDF). 

Există şi sunt funcţionale:  

-site-ul instituției: 

- adresa secretariat: 

     Site-ul instituției este destinat în special persoanelor externe care doresc să afle informaţii despre  

CEEE. 

     Toate documentele sunt create de către personalul CEEE  în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin 

ca angajat sau responsabil şi sunt postate pe portalul şcolii. Excepţie fac datele cu caracter personal 

care nu vor putea fi postate. 

     Cu elevii se comunică, în principal, la orele de dirigenţie, prin Consiliul reprezentativ al elevilor  

prin care li se aduc la cunoştinţă ultimele noutăţi. 

     Comunicarea externă  se realizează dinspre instituție (emiţător) înspre receptor (MECC, 

ANACEC ș.a.) sau invers. Informaţia este emisă sub formă scrisă, semnată şi ştampilată, 

inregistrată după care se transmite către receptor. Informaţiile de ordin general se transmit în 

exterior prin intermediul secretariatului, în formă scrisă sau electronică de pe adresa de mail a 

instituției. 

Concluzii:În instituție sistemul informațional de comunicare internă și externă este parțial 

funcțional și eficient.Panouri și aviziere cu informație învechită. 

Arii de îmbunătățire: De plasat semestrial  pe panourile  informative informație necesară pentru 

elevi, profesori și oaspeți ai instituției. 
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7.1.2. Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației 

    Sistemul de gestionare a informației în cadrul I.P.CEEE permite transmiterea și circulația 

informației și a datelor corespunzătoare prin, recepționarea corespondenței de către persoana 

desemnată.  

     Directorul instituției de învățământ direcționează informații recepționate directorului adjunct 

pe instruire, secției cadre, catedre, cadre didactice și personalul auxiliar, comunică intern politica şi 

priorităţile instituţionale, adoptă decizii şi hotărâri privind responsabilitatea şi autoritatea, pe care le 

comunică persoanelor interesate, încurajeaza feedback-ul,comunicarea si consultarea cu personalul, 

ca mijloc de implicare totală a acestuia în desfăşurarea activităţii, verifică şi aprobă toate 

comunicările cu părţile interesate, indiferent de forma acestora. 

     Şefii de catedre metodice primesc şi transmit pe linie ierarhică toate informaţiile care vin de la 

nivelul managementului,  asigură informări la nivelul personalului din subordine din punct de 

vedere professional,  încurajeaza feedback-ul şi comunicarea deschisă a sugestiilor şi opiniilor  din 

partea angajaţilor, pe care le colectează şi le comunică managementului institiției. 

     Personalul didactic primeşte informaţiile venite pe linie ierarhică, participă la toate formele 

comunicării interne ( şedinţă, consfătuire, instruire, comunicare, dezbatere, informare), formulează 

sugestii şi opinii referitoare la activitatea de comunicare pe care le comunică la o treaptă ierarhic 

superioară, execută dispoziţiile / hotărârile / deciziile transmise. 

     Elevii primesc informaţiile transmise, participă la toate formele de comunicare (şedinţe pe 

grupe/pe secții, şedinţe ale Consiliului Elevilor, şedinţe cu părinţii, informări ale dirigintelui), 

execută dispoziţiile / hotărârile / deciziile transmise, 

formulează sugestii şi opinii referitoare la activitatea de comunicare pe care le comunică 

dirigintelui.  

Concluzii:În instituție sistemul informațional de comunicare internă și externă este parțial 

funcțional și eficient. Panouri și aviziere cu informație învechită. 

Arii de îmbunătățire: De plasat semestrial  pe  panourile  informative informație  necesară 

pentru elevi, profesori și oaspeți ai instituției. 

 

8. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

8.1. Transparența informațiilor de interes public 

8.1.1. Pagina web a instituției 

Pe pagina web a instituţiei: www ceee.md  sunt postate şi se derulează informaţia despre:  

 Despre instituție (Mesajul directorului, istoricul instituției și organigrama) 
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 Administrația ( Echipa managerială, Consiliul de administrație, senatul elevilor, rapoarte de 

activitate a instituției); 

 Instruire ( Secții, catedre metodice, programe de formare, proiecte) 

 Asigurarea calității ( Planuri de activitate, acte normative, rapoarte, chestionare) 

 Admiterea( Regulamentul și planul  de admitere, rezultatele admiterii ); 

 Campus ( Activități extrașcolare, orar, sport, galerie foto, anunțuri) 

 Planurile de învățământ la toate specialitățile; 

 Noutăți 

 Moodle CEEE 

Concluzii: Nu toate compartimentele sunt complectate cu informația necesară 

Arii de îmbunătățire: Actualizarea permanent a paginii web a instituției și accesibilitatea 

informației. 

 

8.1.2. Transparența informației cu privire la activitatea instituției 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică asigură parţial 

transparenţa informaţiei de interes public cu privire la activitatea sa.  

Programele de formare profesională sunt plasate pe pagina web a instituţiei. Regulamentul 

de admitere, precum şi Planul de admitere pentru anul de studii 2017-2018, la fel sunt plasate pe 

pagina web a instituţiei. Informaţii cu privire la procesul de predare, învăţare, cercetare, evaluare, 

rezultatele examinării, informaţii despre angajarea absolvenţilor sunt prezentate în Raportul anual 

de activitate al Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică pentru anul de studii 2016-2017, 

examinat şi aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral din data de 27 septembrie 2017. Acest raport 

se află la Directorul Adjunct Instruire şi este plasat pe pagina web a instituţiei. Lucrările de an/ 

finale nu sunt plasate pe pagina web. 

Raportul anual de activitate al Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică conţine şi 

informaţii despre: strategiile de practică, activităţile extracurriculare, participarea I.P. CEEE la 

concursuri, olimpiade etc, cu diplomele elevilor şi profesorilor, precum şi locurile premiante 

obţinute de elevi. Aceste informaţii le găsim în punctul III al raportului. 

Datele statistice cu privire la rezultatele obţinute la proba de evaluare finală, precum şi 

reuşita şi nota medie a elevilor sunt prezentate în Anexa 2.6 a acestui raport. Informaţia referitor la 

angajarea absolvenţilor în cîmpul muncii se găseşte în punctul II subpunctul 10 al raportului. În 

acelaşi punct subpunctul 11 se găseşte informaţia cu privire la numărul de bursieri. Informaţia cu 

privire la asigurarea elevilor cu cămine, precum şi la spaţiile de cazare, este prezentată în Anexa 5.3 

a prezentului raport.  
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Informaţii despre personalul I.P. CEEE şi anume numărul total de personal, personalul de 

conducere, personalul didactic şi nedidactic, se găsesc în Anexa 4.1 a acestui raport. Informaţia cu 

privire la cadrele didactice în anul de studii 2016-2017 şi anume numărul total de cadre didactice, 

studii, vechime în muncă, numărul de cadre didactice care au obţinut grad în anul curent de studii, 

numărul de cadre titulare, formarea continuă – în Anexa 4.2. 

Bursele şi alte forme de sprijin materiale se acordă în baza Hotărîrii de Guvern Nr.1009 din 

01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din 

instituţiile de învăţămînt superioare, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, 

secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar. 

 Anexa nr.3 a Hotărîrii date, reprezintă Regulamentul – Cadru cu privire la modul şi 

condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt 

medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt 

mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul 

postuniversitar. 

În baza prezentului Regulament – Cadru I.P. CEEE a elaborat propriul regulament privind 

modul şi condiţiile de acordare a burselor.  

Repartizarea locurilor de cazare a elevilor în cămine se efectuează în baza Regulamentului 

de ordine internă privind funcţionarea căminelor din subordinea Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică, elaborat în 2018. Aici se conţine Regulamentul de cazare a elevilor 

precum şi comisia de cazare. Regulamentul dat se găseşte la Directorul Adjunct Educaţie. 

Informaţii cu privire la angajare, promovare, alegere în funcţii, salarizare, concediere a 

personalului instituţiei pot fi găsite şi la Serviciul Personal. Cele enumerate mai sus au loc în baza a 

două documente: 

I. Regulamentul intern de activitate al Serviciului Personal al Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică, elaborat în 2018, care include: 

1. Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiunile personalului, principiile de 

nediscriminare. 

2. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară. 

3. Obligaţiunile, drepturile şi responsabilităţile părţilor. 

4. Modul de angajare, încheierea contractului. 

5. Obligaţiunile de serviciu ale referentului, evidenţa persoanelor. 

6. Planul de activitate al Serviciului Personal al Centrului de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică. 

II. Strategia politicilor de personal în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică, aprobat la 22 septembrie 2017, care cuprinde: 
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1. Legislaţia aplicabilă personalului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică 

şi Electronică. 

2. Misiunea şi scopul personalului instituţiei, precum şi misiunea pe care şi-o asumă 

instituţia. 

3. Obiectivele specifice pentru personal pe perioada 2017-2022 şi anume: eficientizarea 

mecanismelor de angajare a personalului; eficientizarea mecanismelor de motivare a 

personalului de a creşte şi a se dezvolta. 

4. Structura cadrelor didactice: după vîrstă, după vechime în muncă, după gradele 

didactice, grade manageriale şi titluri ştiinţifice. 

5. Implementarea strategiilor politicilor de personal în Instituţia Publică Centrul de 

Excelenţă în Energetică şi Electronică. 

6. Principii de gestionare a personalului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică. 

7. Autonomia Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, care 

cuprinde: mecanismele de angajare a personalului; mecanismele de monitorizare a 

personalului; mecanismele de motivare a personalului. 

8. Valorile personalului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică. 

III. Planul de activitate al Serviciului Personal al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică, aprobat pe 1 septembrie 2016, care cuprinde: întocmirea 

ordinelor cu privire la angajare/ eliberare/ transfer în/ din funcţie; întocmirea ordinelor 

cu privire la concedii, ş.a. 

Ghidul Elevului este înlocuit cu Codul de Onoare al Elevilor Instituţiei Publice Centrul de 

Excelenţă în Energetică şi Electronică, aprobat la Şedinţa Senatului Studenţesc, în data de21 

septembrie 2016.  

Concluzii: În cadrul CEEE, se asigură transparenţa informaţiilor cu caracter public, prin 

plasarea şi actualizarea lor permanentă pe pagina web a I.P.CEEE. 

Arii de îmbunătățire: Înnoirea panourilor informative cu informație actuală. 

 

9. MONITORIZAREA CONTINUĂ ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A 

PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

9.1 Proceduri privind inițierea, monitorizarea și evaluarea periodică 

 a programelor de formare profesională 

9.1.1. Monitorizarea și revizuirea ofertei educaționale și a programelor de formare profesională 
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     Programele de formare profesională derulate în instituție sunt incluse în domeniile şi 

specializările aprobate la nivel naţional şi dezvoltă competenţe generale şi specifice care definesc 

corect calificările oferite. 

Programele de formare profesională din învăţământul profesional tehnic, conform Codului 

Educaţiei, sunt programe de formare profesională tehnică post-secundară (nivelul 4 ISCED), care 

formează specialişti calificaţi în anumite domenii. 

     În cadrul I.P.CEEE  a fost  elaborat Regulamentul privind monitorizarea și  evaluarea periodică a 

programelor de formare profesională care a fost aprobat la data de 20.09.2017, proces-verbal nr. 1 

al ședinței consiliului de administratie și revizuit în 2018. Conform  art.20.  din  Regulamentul 

privind  inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică  a PFP  rapoartele de 

autoevaluare stau la baza demarării procedurii de evaluare externă şi acreditare a programelor de 

formare profesională 

Concluzii:Există procedura de monitorizare și revizuire a programelore de formare profesională. 

Arii de îmbunătățire:Îmbunătățirea continuă a PFP prin evaluarea periodic și asigurarea 

realizării obiectivelor. 

 

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

     Procedurile pentru calitate se aplica în cazul tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul I.P.CEEE: 

Consiliile de Administraţie şi cele profesorale; administrarea; predarea şi învăţarea; evaluarea 

elevilor; reţele de colaborare între alte instituţii la nivel extern; relaţiile cu societatea. Administrarea 

se realizează pe baza planurilor de management strategic elaborate anual (Plan Managerial) şi la 4 

ani (Plan Strategic) şi aprobate de Consiliul de Administrație al instituției. Procesul de predare – 

învăţarea se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate având în vedere următoarele 

componente: programul de studiu; managementul procesului de predare – învăţare; strategia de 

predare, resursele de învăţare. Evaluarea elevilor se desfăşoară conform metodologiei şi normelor 

de calitate, avându-se în vedere modalităţi echitabile, corecte şi fiabile, precum şi reglementarea şi 

comunicarea modalităţilor de examinare şi obiectivele evaluării.  

     Ţinând cont de cele enumerate mai sus fiecare profesor prezintă rapoarte de autoevaluare şefului 

de catedră. Anexa 9.1 - 89 – Raport de autoevaluare a cadrului didactic Şeful de catedră vine cu 

un raport anual privind calitatea proceselor de predare-învăţare şi evaluare prezentat directorului 

adjunct instruire. Anexa 9.1 - 90 – Raport de activitate a catedrei. Stagiile de practică sunt 

monitorizate de către Directorul adjunct practică, care anual elaborează un raport vast ce include şi 

o bază de date privind realizarea orelor de practică, nivelul competenţelor şi abilităţilor obţinute de 

fiecare elev la toate tipurile de stagiu practic realizat. Anexa 9.1  - 91 – Raport de activitatea 

directorului adjunct instruire practică Directorul adjunct instruire, elaborează şi prezintă 
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Ministerului Educaţiei, un Raport anual, unde este reflectată toată activitatea instituţiei, şi 

performanţele obţinute. 

  Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică dispune de proceduri de 

monitorizare și îmbunătățire continuă a calității proceselor de predare-învățare-evaluare și a 

stagiilor de practică. 

Sunt planificate activități de monitorizare a procesului de predare-învățare-evaluare: 

- în cadrul unității de învățare, prin feedback, sondaje ale elevilor,  

- la finele semestrului în baza rezultatelor sesiunii de examinare prin realizarea analizei SWOT; 

- la elaborarea Raportului anual al instituției prin analiza calitativă și cantitativă a dărilor de seama 

subdiviziunilor responsabile de diverse componente ale procesului de formare profesională .  

     În CEEE o atenţie deosebită se acordă procesului de educaţie, iar principalul obiectiv 

este îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, urmărindu-se, etapă cu etapă, realizarea 

obiectivelor propuse. Feedback-ul cadrelor didactice şi elevilor este o procedură aplicată 

sistematic. Analiza rezultatelor elevilor se face în corespundere cu curricula. Pe tot parcursul 

semestrului se realizează o evaluare continuă a temelor de acasă, referate, eseuri etc. Evaluarea 

sumativă este materializată prin  probe de evaluări scrise conţinând itemi la trei nivele 

(cunoaştere, aplicare, integrare). Se desfăşoară activităţi de identificare, implementare şi evaluare a 

strategiilor didactice, de modernizare a metodelor de predare-învăţare-evaluare (mese rotunde, 

discuţii ghidate, ateliere de lucru etc.), dar şi de analiză a satisfacţiei elevilor cu privire la 

programul de formare profesională. 

     Procesul de predare-învăţare-evaluare este monitorizat şi prin chestionarea elevilor în vederea 

evaluării unei sau altei discipline. Modul de evaluare (scris/oral) şi cel de stabilirea notei finale la 

examen (60% din activitatea elevului pe parcursul semestrului şi 40 % din nota de la examen) sunt 

reglementate prin metodologia elaborată la CEEE. 

 Concluzii: Instituția de învățământ profesional tehnic dispune de proceduri de monitorizare și 

îmbunătățire continuă a calității proceselor de predare-învățare-evaluare. 

Arii de îmbunătățire: Elaborarea unor proceduri  de ordine internă privind monitorizarea 

activităților în cadrul stagiilor de practică. 

 

9.1.3. Responsabilitatea publică a instituției (auditare internă) 

     În scopul pregătirii către acreditarea programelor de formare profesională au fost emise câteva 

odine cu privire la responsponsabilitatea pentru  autoevaluare a PFP și  la data de 19.10.2017  a 

demarat  procesul de evaluare internă  a următoarelor programe  de formare profesională: 

- 2151/61110 Calculatoare 

- 1903/71320  Electromecanică 
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- 2102 Sisteme radioelectronice/71440 Electronică 

- 2101Telecomunicații/71480 Tehnologii și rețele de telecomunicații 

     În  scopul  determinării  gradului  de conformitate a afirmațiilor, datelor și dovezilor din 

Rapoartele  de autoevaluare  față de cerințele legale și reglementate  conform  art.21 din 

Regulament în perioada 18.02.2018 – 28.04.2018 vor fi evaluate rapoartele  de autoevaluare a PFP 

Anexa 9.1  - 92 – Raport de autoevaluare a PFP Electromecanică, Anexa 9.1  - 93 – Raport de 

autoevaluare a PFP Electronică,  Anexa 9.1  - 94 – Raport de autoevaluare a PFP Calculatoare, 

Anexa 9.1  - 95 – Raport de autoevaluare a PFP Tehnologii și rețele de telecomunicații de către 

grupurile de lucru aprobate prin ord nr. 01-20/194 F din 24. 10.2017 și prezentate rezultatele 

CEIAC: 

     A fost aprobată componența nominală  a Comisiei de evaluare internă a PFP formată  din 

coordonatorii programelor de formare profesională, directori adjuncți, șef secție didactică, metodist, 

membri CEIAC și responsabilii de elaborarea rapoartelor de autoevaluare Anexa 9.1 – 96 -  Ordin 

cu privire la autoevaluare internă a PFP. În perioada de elaborare a rapoartelor de autoevaluare 

din 19.10.2017  până la 31.01.2018  au fost realizate următoarele acțiuni: 

1.Întilnire comună cu membrii comisiei de evaluare internă a PFP și explicarea etapelor 

autoevaluării și sarcinilor fiecăruia de realizare; 

2. A fost elaborate un Ghid de întocmire a raportului de autoevaluare a PFP  și transmis șefilor de 

catedră pentru orientare. 

3. Discuții individuale cu șefii de catedră referitor la realizarea autoevaluării și completarea 

raportului.  

     CEIAC  a reactualizat și aprobat la ședința Consiliului de administrație (proces verbal nr. 1 din 

20.09.2017)  Planul de activități  pentru anul de studii 2017 – 2018, adaptându-se activitățile 

comisiei la asigurarea suportului catedrelor de specialitate pentru elaborarea Rapoartelor  de 

autoevaluare (Anexa 2 Plan operațional al CEIAC). 

     Prin ordinul nr. 01 -20/194-F din 24.10.2017  a fost constituită și aprobată componența 

grupurilor de lucru pentru evaluarea materialelor prezentate în cadrul autoevaluării interne a 

programelor de formare profesională. Anexa 9.1 – 97 -  Ordin cu privire la componența grupurilor 

de lucru pentru evaluare PFP La data de 14.02.2018/15.02.2018 au fost organizate ședințe cu 

membrii grupurilor de  evaluare a rapoartelor si explicate sarcinile de lucru, fiind repartizați după 

standarde și indicatori de performanță.                                                                                     

     Membrii grupurilor de lucru au verificat realizarea indicatorilor de performanța aprobați de 

Consiliul de Administrație al  I.P.CEEE, a rapoartelor prezentate de coordonatorii programelor de 

formare profesională în temeiul ghidului de evaluare externă și au prezentat informația Comisiei de 

Evaluare Internă  și Asigurare a Calității. Anexa 9.1 – 98 – Raport de audit intern a PFP 
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Electromecanică, Anexa 9.1 – 99 – Raport de audit intern a PFP Electronică, Anexa 9.1 – 100 – 

Raport de audit intern a PFP Calculatoare, Anexa 9.1 – 101 – Raport de audit intern a PFP 

Tehnologii și rețele de telecomunicații 

Rezultatele evaluării interne ale Programelor  de  formare profesională au scos în evidenţă 

următoarele:  

Domeniul A.Management strategic 

 În planurile de activitate ale catedrelor este specificată misiunea și obiectivele programului 

de formare profesională;  

 Misiunea, obiectivele și finalitățile programului de formare profesională sunt racordate 

parțial la strategiile naționale, realitățile și tendințele din domeniu și la  planul de dezvoltare 

strategică a instituției; 

 94 - 100%   din  elevi  cunosc  obiectivele programului de formare pofesională și sunt 

mulțumiți de ele;  

 Acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor sunt eficiente. 

 

Domeniul B. Managementul curricumului 

 

 Programele  de  formare profesională  sunt elaborate în conformitate cu documentele 

normative ale Ministerului Educației, actuale pentru perioada evaluării, funcţionează 

conform actelor normative în vigoare şi corespunde nivelului 4 al Cadrului Național  al 

Calificărilor.  

 Sunt  elaborate  standarde ocupaționale de pregătire profesională. 

 Mai mult de 85 % din curricula pe discipline  a fost actualizată  și restructurată  conform 

cerințelor unice stabilite. 

 Fondul de manuale de specialitate asigură minimul necesar pentru dezvoltarea 

competențelor profesionale și se completează cu surse internet sau suport didactic oferit de 

cadrele didactice  

 Peste 90% din elevii programului sunt satisfăcuți de desfășurarea stagiilor de practică. 

                                                                                                      Tabelul 18. Rata de absolvire 

Anii Rata de absolvire 

Electronică Calculatoare Electromecanică Telecomunicații 

2009-2013 36% 80% 80% 63% 

2010-2014 47% 83% 81% 71% 

2011-2015 76% 70% 74% 67% 
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2012-2016 60% 88% 63% 57% 

2013-2017 80% 68% 73% 68% 

 

Domeniul C.Management resurse umane 

                                                                                                                 Tabelul 19. Cadre didactice 

PFP Electronică Calculatoare Electromecanică Telecomunicații 

Titulari 92% 100% 64% 92% 

Grad didactic 50% 67% 43% 58% 

Calificarea 85% 100% 85% 80-90% 

Dezvoltarea 

profesională 

61%  61% 80% 

 

                                                                                                                         Tabelul 20. Absolvenți 

 

PFP 

Electronică Calculatoare Electromecanică Telecomunicații 

Total  107 336 166 465 

Încadrați în 

cîmpul muncii 

44 

41% 

119 

35% 

78 

47% 

164 

35% 

Studii 

superioare 

43 

40% 

170 

51% 

39 

24% 

198 

43% 

 

Domeniul D. Management resurse tangibile 

 Instituția de învățământ profesional tehnic asigură în totalitate spații adecvate pentru 

realizarea programului de formare profesională; 

Domeniul E.Managementul informației 

 Instituția de învățământ profesional tehnic dispune de un sistem parțial funcțional de 

gestionare a informației;  

 Informația  despre instituția CEEE este pe pagina web / rețele de socializare și anume despre 

plan de învățământ, admitere, specialități etc. 

Domeniul F.Managementul parteneriatelor 

 Există relații de parteneriat cu mai multe organizații și întreprinderi din domeniul . 

 În perioada desfășurării stagiului de practică există colaborare între conducătorul din partea 

instituției și conducătorul din partea întreprinderii. 
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Domeniul G.Managementul calității 

Existența unui Sistem de Management al Calității și a unor proceduri operaționale de evaluare a 

calității: 

1.Procedura de autoevaluare instituțională; 

2.Procedura privind analiza SWOT; 

3.Procedura privind observarea predării și învățării; 

4.Procedura de testare inițială a elevilor; 

5.Procedura de evaluare a catedrei metodice; 

6.Procedura de control a documentelor; 

7.Procedura de verificare a cataloagelor; 

8.Procedura de aplicare a chestionarelor ș.a. 

Obiectivele programului de formare profesională sunt corelate parțial cu strategia și politicile 

instituționale de asigurare și îmbunătățire a calității. 

 La nivelul instituției s-a elaborat și se aplică Regulamentul privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de formare profesională. 

 Gradul de satisfacție față de programul de formare profesională în rîndul elevilor este de  

96% - Electronică, 88 % - Calculatoare,  93% - Telecomunicații,  94% - Electromecanică ( 

din chestionarea elevilor) 

   

 Totodată, CEIAC  constată existența unor puncte vulnerabile și formulează următoarele observaţii:  

-În raport se vorbește mai mult la general, fără indicarea punctelor forte și slabe, măsuri de 

îmbunătățire cu specificarea termenilor  și responsabililor, fără  trimiteri la documente de referință.  

-Nu este descrisă  misiunea și obiectivele programului de formare profesională. 

-Tabelele , anexele sunt numerotate, dar nu au denumire. 

                                                                                    Tabelul 21.  Evaluarea cuantificată în procente 

Standard de 

acreditare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

ELECTROMECANICĂ 

Punctaj total  5,0 

 

15,0 17,0 9,0 14,0 16,0 2,0 2,0 16,0 4,0 100 

Valoarea 

evaluată 

   3,5 10,5 11,0 5,5 7,0 11,5 1,0 1,0 8,5 4,0 63,5 

Nivel de 

realizare, % 

70% 

 

70% 64,7% 61,1% 50% 71,9% 50% 50% 53,1% 100% 63,5% 
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-Deși disciplinele de studiu sunt asigurate cu suport curricular adecvat atingerii finalităților 

proiectate, este necesară editarea suporturilor elaborate și  plasarea suporturilor curriculare pe 

platforma  Moodle, pentru a asigura accesul elevilor.  

-Nu este prezentată analiza corespunderii dintre conţinutul stagiilor de practică și finalităţile de 

studiu ale programului de formare profesională. 

-În mare măsură spațiile educaționale corespund cerințelor programului de formare profesională, 

însă nu toate cabinetele asigură fiecărui elev nu mai puțin de 2m
2
 spațiu. 

-Programul de formare profesională nu este evaluat de beneficiari  sau evaluat parțial. 

-Lipsesc procedurile de evidență a angajării și evoluții profesionale a evoluției profesionale  a 

absolvenților de formare profesională in câmpul muncii. 

-Nu există un registrul de evidență a angajării absolvenților în câmpul muncii la nivel de instituție/ 

departament/ catedră pe programe de formare profesională și a evoluției profesionale.  

-Puțină informație despre activitatea catedrei plasată pe pagina web a instituției. 

CALCULATOARE 

Punctaj total    5,0 

 

15,0 17,0 9,0 14,0 16,0 2,0 2,0 16,0 4,0 100 

Valoarea 

evaluată 

   3,5 9,0 11,0 5,5 10,0 9,0 1,0 2,0 6,5 4,0 62,5 

Nivel de 

realizare, % 

70% 

 

60% 64,7% 61,1% 71,4% 56,3% 50% 100% 40,6% 100% 62,5% 

ELECTRONICĂ 

Punctaj total 5,0 

 

15,0 17,0 9,0 14,0 16,0 2,0 2,0 16,0 4,0 100 

Valoarea 

evaluată 

3,5 9,0 10,0 5,5 8,5 10,5 1,0 1,0 6,5 4,0 59,5 

Nivel de 

realizare, % 

 

70% 

 

60% 

 

58,8% 

 

61,1% 

 

60,7% 

 

65,6% 

 

50% 

 

50% 

 

40,6% 

 

100% 

 

59,5% 

TEHNOLOGII ȘI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII 

Punctaj total  5,0 

 

15,0 17,0 9,0 14,0 16,0 2,0 2,0 16,0 4,0 100 

Valoarea 

evaluată 

3,5 

 

9,0 10,0 5,5 8,5 9,0 1,0 1,0 6,5 4,0 58 

Nivel de 

realizare, % 

70% 

 

60% 58,8% 61,1% 60,7% 56,3% 50% 50% 40,6% 100% 58% 
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-Nu este analizat gradul de realizare/implementare a obiectivelor strategice cu privire la programul 

de formare profesională, impactul social/economic al programului (ultimii 5 ani).  

În procesul evaluării programului de formare profesională  s-a stabilit următorul nivel de realizare a 

standardelor de acreditare: 

    În contextul celor expuse, CEIAC decide: 

 1. A lua act de informaţia prezentată de coordonatorii programelor  şi informaţia Comisiei de audit 

intern.  

2. A aprecia cu calificativul  Satisfăcător-Bine  activitatea desfăşurată de catedrele de specialitate 

în realizarea Programului de formare profesională. 

 3. Implicarea mai activă a  cadrelor  didactice, elevilor  în promovarea calității programelor de 

formare profesională, prin diversificarea instrumentelor de evaluare a managementului calității. 

 4. Elaborarea  unui  plan anual cu acțiuni concrete de asigurare a calității la nivel de program de 

formare profesională și  implicarea angajatorilor  la nivel local și regional în asigurarea și 

îmbunătățirea calității programului de formare profesională.  

5. Încadrarea mai eficientă în mediul profesional tehnic internațional prin 

proiecte/colaborări/contracte etc. 

 6. Asigurarea programelor  de formare profesională cu cadre didactice cu grad şi titlu didactic 

corespunzătoare profilului  și comunicarea obiectivele programului de formare profesională tuturor  

părților interesate ( cadre didactice, elevi, agenți economici ) .  

7. Ridicarea nivelului de promovabilitate a elevilor la program de formare profesională  și scăderea 

ratei de abandon pe parcursul perioadei de instruire.  

8. Elaborarea  și publicarea suportului curricular la programul  de formare profesională.  

 9. Elaborarea  curriculumului la disciplinele rămase.  

10. Reflectarea  în procesele-verbale ale catedrei toate deciziile luate referitor la procesul 

educațional din cadrul programului. 

11. Racordarea  misiunii  și obiectivelor Programului de formare profesională la Planul de 

dezvoltare strategică a instituției și la realitățile și tendințele din domeniu. 

12. Complectarea  bazei  de date privind angajarea în câmpul muncii și evidență performanțelor 

absolvenților din cadrul programului de formare profesională.  

13. Să fie extinsă comunicarea instituției cu angajatorii, prin organizarea Târgurilor de carieră, 

seminarelor, întâlnirilor, cu participarea elevilor și angajatorilor etc.  

14. A corela activitățile structurii de asigurare a calității din cadrul instituției cu coordonatorii 

programului de formare profesională  pentru o vizibilitate și o evaluare punctuală a proceselor de 

îmbunătățirii a calității programului.  
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15. A crea o bază de date informatizată la nivel de instituție ce va conține informații cu referire la 

programul de formare profesională (cadre didactice, elevi, absolvenți, note etc.) pentru asigurarea 

unui management eficient al procesului de studiu, a urmări traseul de formare profesională a 

elevului, reușita academică etc.                                

 16. Pregătirea setului de acte necesare pentru acreditarea Programului de formare profesională( 

documentele de referință din ghidul de evaluare externă a PFP) și păstrarea lor la catedră în format 

electronic și suport hîrtie. 

17. Colaborarea cu toți responsabilii de subdiviziuni( director adjuncți, șefi de secție, șefi de 

catedră, șef bibliotecă, șef serviciul personal, contabil, intendenți ș.a.)  pentru a include toate 

informațiile, confirmate prin dovezi, despre activitățile desfășurate. 

18. De prezentat în Raportul de autoevaluare  proceduri de modernizare  și  de îmbunătățire  a 

programului de formare profesională. 

19. Plasarea informației despre activitățile organizate în cadrul programului de formare profesională 

pe pagina web a instituției/catedrei.  

20. În scopul ridicării prestigiului specialităților de analizat în cadrul catedrei competitivitatea 

absolvenților programului și impactul social/economic al PFP. 

21. De concretizat despre parteneriatele cu reprezentanții mediului economic și colaborările  cu alte 

instituții de învățământ profesional tehnic prin  confirmarea cu documente specifice. 

22. Prezenta Decizie urmează să fie realizată pe parcursul anului de studii 2018-2019. Responsabili 

pentru executarea deciziei – șefii de  catedră .  

23. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor deciziei va fi efectuată de către  director adjunct pentru 

instruire.  

 Arii de îmbunătățire:  În corespundere cu cerințele actelor normative în vigoare, în scopul 

realizării standardelor privind acreditarea Programelor de formare profesională și recuperarea 

problemelor evidențiate în urma evaluării interne, catedrele de specialitate, responsabile de 

Programe, vor elabora  planuri de acțiuni pentru eliminarea neconformităților evidențiate, care 

au fost aprobate la Consiliul de Administrație, coordonat cu CEIAC și admînistrația instituției. 

Planurile de acțiuni urmează a fi realizate pe parcursul următorului  an de studii.  

 

9.1.4. Evaluarea instituţională de către elevi, absolvenţi, angajatori şi alţi beneficiari.       

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este evaluata de toți 

beneficiarii: elevi, părinți, personalul angajat, absolvenți, angajatori în baza unor chestionare care 

stau la baza stabilirii măsurilor de îmbunătățire continuă a activitații de formare profesională.. 
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Măsurile corective sunt  reprezentate în raportul CEIAC, anunțate cadrelor didactice și se 

implimentează în procesul instructiv-educativ. Periodic se realizează analiza SWOT cu referire la 

eficiența măsurilor realizate. 

În anul de studii  2017-2018, procesul educațional a fost analizat de către elevi cu ajutorul a două 

chestionare:Chestionar privind calitatea studiilor în CEEE(1) Anexa 9.1 - 102 - Chestionar privind 

calitatea studiilor în CEEE, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a elevilor cu privire 

la calitatea serviciilor educaționale la programul de formare profesională (2) Anexa 9.1 - 103 - 

Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a elevilor cu privire la calitatea serviciilor 

educaționale la programul de formare profesională și un Chestionar pentru personalul didactic 

privind managementul educațional în cadrul CEEE . Anexa 9.1 – 104 - Chestionar pentru 

personalul didactic privind managementul educațional în cadrul CEEE 

      Prezentul raport de evaluare cumulează rezultatele cantitative şi calitative ale chestionării 

elevilor. 

La chestionarul  privind calitatea studiilor în CEEE aplicat elevilor au participat 739 elevi - 

86 grupe ( anul II -  14 grupe – 276 elevi, anul III – 15 grupe – 297 elevi, anul IV – 10 grupe - 213 

elevi. Rezultatele chestionării sunt prezentate procentual. 

1.Cum apreciaţi calitatea predării cursurilor în CEEE de către profesori? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 88 11% 

Bună 534 68% 

Satisfăcătoare 142 18% 

Nesatisfăcătoare 22 3% 

2. Cum apreciaţi obiectivitatea evaluării cunoştinţelor elevilor de către profesori? 

 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 66 8% 

Bună 484 62% 

Satisfăcătoare 205 26% 

Nesatisfăcătoare 31 4% 

3. Cum apreciaţi relaţia profesor-elev în CEEE? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 143 18% 

Bună 449 57% 

Satisfăcătoare 179 23% 

Nesatisfăcătoare 15 2% 
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4. Cum apreciaţi calitatea instruirii practice? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 155 20% 

Bună 391 50% 

Satisfăcătoare 192 24% 

Nesatisfăcătoare 48 6% 

5. Cum apreciați calitatea studiului individual? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 97 12% 

Bună 370 47% 

Satisfăcătoare 244 31% 

Nesatisfăcătoare 75 10% 

6.Cum apreciaţi atitudinea elevilor faţă de cursuri? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Foarte responsabilă 41 5% 

Responsabilă 339 45% 

Puțin responsabilă 328 44% 

Iresponsabilă 44 6% 

7. Ce părere aveţi despre baza didactico-informaţională şi tehnică în CEEE? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelentă 67 9% 

Bună 448 58% 

Satisfăcătoare 210 27% 

Nesatisfăcătoare 46 6% 

8.La ce fel de activități  aţi participat în decursul anului  de studii precedent? (precizaţi la 

care anume) 

Varianta de 

răspuns 

Numărul de 

răspunsuri 

Valoarea 

procentuală 

Denumirea activității 

Seminare 39 8% La disciplinile de specialitate, în cadrul 

decadelor catedrelor metodice 

Traininguri 45 10% Clubul muncii 

Conferințe 31 7% În cadrul decadelor catedrelor 

Olimpiade 168 36% Olimpiade locale, zonale, republicane 

Cercuri 47 10% Sportive, artistice, Robotica 
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Altele 138 29% În afara instituției 

9. În ce măsură participaţi în programe cultural-artistice instituționale sau municipale/ 

republicane? Indicaţi la care anume şi cât de des. 

Varianta de 

răspuns 

Numărul de 

răspunsuri 

Valoarea 

procentuală 

Denumirea activității 

Instituționale 111 51% Balul Bobocilor, concurs de eseuri 

Municipale 14 7% Lansări de carte 

Republicane 3 1% Olimpic Day, Concursul Kangourou 

Altele 88 41%  

11. Dacă staţi la căminul CEEE, cum apreciaţi condiţiile de trai şi serviciile oferite? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Excelente 11 2% 

Bune 90 18% 

Satisfăcătoare 193 38% 

Nesatisfăcătoare 211 42% 

12. Studiind  în CEEE în ce investiţi? 

Varianta de răspuns Numărul de răspunsuri Valoarea procentuală 

Cunoştinţe şi carieră 472 51% 

Calitatea studiilor 91 10% 

Autoritatea instituţiei 3 0% 

Diplomă 263 29% 

Altceva  89 10% 

 

Concluzie: Rezultatele obținute relevă faptul că studiile în CEEE sunt de calitate. Astfel, la nivel 

Excelent – 12%, Bun – 55%, Satisfăcător – 28%. 

13. Obiecţiile de bază faţă de serviciile oferite de CEEE elevilor : 

-Parteneriatul profesor-elev; 

-Studiul individual prea teoritizat/sarcini complicate; 

-Indiferența unor profesori la ore și calitatea proastă de predare/notare; 

-Lipsa literaturii de specialitate în bibliotecă; 

-Calculatoare vechi, programe depășite: 

-Prea multă teorie și puțină practică; 

-Condiții de trai în cămin; lumina, căldura, igiena; 

-Calitatea sălilor de studii; mobilier, resurse tehnico-materiale, spațiu, încălzire etc; 

- -Utilaj învechit în laboratoare  
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14. Concluzii, propuneri, soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii de elev în CEEE : 

-Creșterea calității predării și modernizarea bazei tehnico-materiale; 

-O colaborare mai eficientă profesor-elev (mai multă înțelegere); 

-Îmbunătățirea condițiilor de trai  în cămin și bursă mărită; 

-Aplicarea metodelor de îmbinare a teoriei cu practica în cadrul disciplinelor de specialitate; 

-Programul liceal sa fie redus și mai multe ore practice; 

-Mai multă obiectivitate din partea unor profesori; 

-Elevii care absentează să fie penalizați /coeficient la absențe; 

-Realizarea mai multor activități extracurriculare la specialitate, 

-Întroducerea sistemului de cabinete; 

-Masa de la cantină mai ieftină sau gratis; 

-Exmatricularea elevilor care nu învață; 

-Banchete de odihnă pe coridoare și pe teritoriul instituției; 

-Materiale pentru lucrările de laborator și modernizarea echipamentelor; 

-Renovarea mobilierului și amenajarea terenului sportiv; 

-Să fie ajutați elevii care mai puțin reușesc la ore; 

-Condiții de învățare sunt, dar lipsește dorința de a învăța. 

INTERPRETAREA CHESTIONARULUI 

DE  EVALUARE A GRADULUI  DE SATISFACŢIE  A ELEVILOR 

CU PRIVIRE LA CALITATEA  SERVICIILOR  EDUCAŢIONALE 

LA PROGRAMUL  DE  FORMARE  PROFESIONALĂ 

 

Au fost chestionați 214 elevi ai anului III și IV( Telecomunicații -75 elevi, Electromecanică – 

37 elevi, Electronică – 51 elevi, Calculatoare – 51 elevi) 

INDICATORI APRECIERE 

 
Foarte 

mulţumit 

Mulţu-

mit 

Puţin 

mulţumit 

Deloc 

mulţumit 

Programul de formare profesională 

Obiectivele programului de formare profesională 23 139 49 3 

Curricula  la disciplinile de specialitate  26 122 57 9 

Legătura  între disciplinile de specialitate 32 114 52 16 

Programul săptămânal (orar, ore teoretice/practice, 

studiul individual)  

34 84 72 24 

Lucrul individual cu elevii  33 93 65 23 
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Rezultatele chestionării elevilor au fost prezentate la ședința CA și au fost formulate o serie de 

propuneri pentru îmbunătățirea calității studiilor. 

1.Modernizarea utilajului  și ehipamentelor electrice. 

2. Mai multe ore de practică. 

Competențele profesionale formate 27 111 59 17 

TOTAL 175 663 354 92 

 13,6% 51,6% 27,6% 7,2% 

Procesul didactic 

Comunicarea clară și adecvată a noțiunilor  39    117 53 5 

Actualitatea şi utilitatea noțiunilor predate  22 130 50 12 

Caracterul practic al noțiunilor predate  24 111 65 14 

Metode de predare interactive  23 121 54 16 

Suportul  didactic pentru elevi 29 107 63 15 

Folosirea eficientă a noilor tehnologii  28 65 78 43 

Pregătirea profesională a cadrelor didactice 31 126 52 5 

Dezvoltarea  abilităților de comunicare 42 117 46 9 

Dezvoltarea  abilităților de a lucra în echipă 38 95 65 16 

TOTAL 276 989 526 135 

 14,3% 51,4% 27,3% 7% 

Evaluarea și notarea 

Transparența procesului de evaluare 23 122 58 11 

Formele de evaluare a rezultatelor învățării 32 102 62 18 

TOTAL 55 224 120 29 

 12,9% 52,3% 28% 6,8% 

Stagii de practică 

Desfăşurarea  stagiului de practică 45 116 39 14 

Evaluarea stagiului de practică 50 95 59 10 

TOTAL 95 211 98 24 

 22,2% 49,3% 22,9% 5,6% 

Angajări în câmpul muncii 

Mecanisme de orientare în carieră 21 108 55 30 

TOTAL 9,8% 50,5% 25,7% 14% 

GENERAL 622 2195 1153 310 

 14,5% 51,3% 27% 7,2% 
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3.Obiecte utile doar pentru specialitata care o studiem. 

4. Vizite la întreprinderi și diferite evenimente. 

5.Repetarea materiei la mai multe discipline de specialitate. 

6.Amenajarea atelierului de practică. 

Arii de îmbunătățire: Chestionarea  elevilor, cadrelor didactice, agenților economici , analiza lor 

și acțiuni de îmbunătățire.  

 

9.2 Angajarea în câmpul muncii 

9.2.1 Mecanisme instituționale de evidență a angajării absolvenților în cîmpul muncii 

     Procedurile de evidență a angajării în cîmpul muncii sunt monitorizate de către responsabilii de 

programe. Evidența se duce prin poșta electronică a fiecărui absolvent sau discușii orale a 

diriginților cu elevii.  Pentru instituție angajarea în cîmpul muncii a elevilor absolvenți rămîne  ca 

dificultate. 

     Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică nu dispune de proceduri 

instituționale de evidență a angajarii absolvenților în câmpul muncii din motivul fluctuației 

absolvenților programului de formare profesională: schimbarea domiciliului, telefoanelor de 

contact, plecarea peste hotarele țării. 

     Din anul 2016 este pilotat sistemul de urmărire a traseului profesional, dar s-a limitat la 

elaborarea unei baze de date ale absolvenților la nivel de catedre. Proceduri de evidență a angajării 

și evoluției profesionale a absolvenților specialității în câmpul muncii, la moment întâmpină 

greutăți în implimentare din lipsa responsabilizării absolvenților, angajatorilor care nu acordă 

importanță acestui subiect. În mare parte nu sunt receptivi la completarea chestionarelor. 

Anexa 9.2 – 105 - Traseul profesional al absolventului 

Concluzii: Lipsesc proceduri de evidență a angajarii si evoluției profesionale a absolvenților 

programelor de formare profesionala in câmpul muncii. 

Lipsește registrul evidenței(baze de date) angajarii absolvenților in câmpul muncii la nivel de 

instituție/ departament/ catedra pe programe de formare profesională și a evoluției profesionale a 

acestora. 

Arii de îmbunătățire: Urmează stabilirea unor măsuri de responsabilizare a tuturor beneficiarilor 

ofertei educaționale în vederea urmării traseului de dezvoltare profesională. 

 

9.2.2. Orientarea profesională și competitivitatea absolvenților pe piața muncii 

     Procedurile de ghidare în carieră a elevilor instituției constau în stabilirea unor legături 

transdisciplinare și cu activitățile relevante calificării în cadrul lecțiilor teoretice și practice. Pe 

parcursul anilor de învățământ sunt organizate diverse activități extracurriculare: vizite de studiu la 
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întreprinderile de ramură, excursii, expoziții specializate, întruniri cu specialiști cu experiență vastă 

în domeniu, în special absolvenții cu o carieră de succes. În anul IV de studii elevii sunt repartizați 

la stagiu de practică de specialitate: tehnologică și ce percede probele de absolvire în care sunt 

asigurate condiții de orientare profesională în stabilirea traseului de dezvoltare profesională după 

absolvirea programului de formare profesională inițială. 

     Angajatorii sunt implicați în activități precum participarea în calitate de membru ai comisiilor de 

evaluare, vin cu diverse propuneri privind noile tendințe, tehnologii ăn domeniu și fac prezentări la 

instituție în acest sens. Angajatorii sunt satisfăcuți și afirmă faptul că absolvenții PFP dețin 

competențele necesare cerute pe piața muncii, au o pregătire bună pentru activitatea profesională. 

     O parte din absolvenţi îşi continuă studiile la ciclul întâi de licenţă, optând mai mult (80% din 

cei ce continuă studiile)  pentru universitatea UTM, unde are loc pregătirea specialiştilor în domenii 

tehnice. 

Concluzii: Rata angajării absolvenților PFP în câmpul muncii conform calificării obținute și/sau 

continuării studiilor constituie 50%-70%.  

Nu există nici o structură în cadrul instituției care să fie responsabolă de ghidarea/orientarea 

profesională. Nu se aplică chestionare pentru angajatori. 

Arii de îmbunătățire: Crearea unei structuri instituționale de ghidare și consiliere în carieră. 

-Identificarea posibilităţilor de menţinere a unor relaţii mai strânse cu absolvenţii. 

-Monitorizării traseului profesional al absolvenţilor.  

-Chestionarea angajatorilor. 

10. ASIGURAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ÎN MOD CICLIC 

10.1. Asigurarea externă a calităţii 

10.1.1.Executarea dispoziţiilor şi recomandărilor MECC şi al altor ministere de resort.  

     Administraţia instituţiei execută fără întârziere toate dispoziţiile şi recomandările MECC, 

prezentând la timp fără întârzieri şi fără observaţie toate actele şi informaţiile cerute. Dispozițiile și 

recomandările parvenite de la MECC se comunică prin poșta electronică și executarea  are loc în 

format electronic și pe suport hârtie în timp util; 

     Toate dispozițiile și recomandările MECC se înregistrează în registrele de evidență a scrisorilor 

de întrare și ieșire: 

-Registrul nr.01-27 A - Corespondența de întrare de la MECC; Anexa 10.1 – 106 -  Registrul 

corespondenței de întrare de la MECC 

-Registrul nr. 01-29 G - Corespondența de întrare generală de la organizații, instituții, agenți 

economici, patronate, organele administrative publice centrale și locale; Anexa 10.1 –  107  -

Registrul corespondenței de întrare de la alte organizații/instituții 
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-Registrul nr.01-31 M - Corespondența expediată la MECC; Anexa 10.1 – 108  - Registrul 

corespondenței expediate la MECC 

-Registrul nr.01-33 G  - Corespondența expediată  la organizații, instituții, agenți economici, 

patronate, organele administrative publice centrale și locale. Anexa 10.1 – 109 - Registrul 

corespondenței expediate altor organizații/instituții 

Directorul instituţiei de învăţământ redirecţionează subalternilor toate ordinile, dispoziţiile primite 

din partea MECC, pentru a fi analizate, urmând realizarea indicaţiilor de către persoanele vizate.  

     Anual la începutul lunii septembrie instituţia prezintă MECC raportul anual de activitate.  

 Anexa 10.1 – 110 - Raport de activitate al CEEE  

Conclizii:Dispozițiile și recomandările MECC sunt comunicate, excutate la timp și monitorizate 

de către administrația instituției. 
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