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I. PREAMBUL 

 

                                                                                        Calitatea nu este niciodată un accident, este  

                                                                                      întotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă.  

John Ruskin 

 

     Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea, care 

trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a 

calităţii în învăţământ. Educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în bună 

parte nu numai bunăstarea viitoare a naţiunii, dar şi puterea, influenţa şi existenţa ei ca entitate 

distinctă în configuraţia regională şi mondială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Întreaga activitate a sistemului de educaţie trebuie orientată spre creşterea competitivităţii 

instituţiei prin: calitatea ofertei şi a rezultatelor activităţii, un management performant, o politică 

financiară adecvată  utilizării raţionale a resurselor şi de atrageri de noi resurse, încurajarea unei 

atitudini responsabile a întregului  personal.  Calitatea educaţiei constituie o prioritate, fiind o 

condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi a 

competitivităţii economice. 

      Strategia Comisiei de evaluare internă şi asigurare a calităţii a Instituției Publice Centrul de 

Excelență în Energetică și Electronică  (în continuare – Strategia I.P. CEEE) este un document 

important de activitate  în domeniul educațional al instituției de învățămînt. Calitatea procesului 

educațional determină în mare măsură dezvoltarea  instituției de învățămînt  bazată pe  ACCES, 

RELEVANȚĂ, CALITATE, CUNOAŞTERE  ŞI  INOVARE. 

     Strategia stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu și lung în vederea dezvoltării 

educației de calitate în  I.P.CEEE,  definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a 

procesului  de învățămînt vocațional/tehnic din instituție și în perspectiva integrării europene. 

Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru 

realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.                    

     Elaborarea  Strategiei a derivat din necesitatea  planificării strategice a procesului educațional, 

pentru promovarea reformelor demarate de către Ministerul Educațieide în învățămîntul 

vocațional / tehnic și asigurarea modernizării continue a procesului educațional din Centrul de 



4 
 

excelență. La elaborarea  Strategiei s-a ținut cont de cadrul legislativ  normativ existent, de 

realizările și deficiențele instituției de învățămînt implementate anterior, de perspectivele 

integrării europene a Republicii Moldova, de experiența instituțională și națională din domeniu, 

întemeindu-se pe cercetările ştiinţifice fundamentale şi aplicative, necesitățile sociale și 

educaționale, pe principiile unanim recunoscute cu privire la drepturile omului, ale copilului și ale 

egalității de gen. 

     În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică a I.P.CEEE, prevederile 

Strategiei au fost corelate cu documentele de politici elaborate de Ministerul Educației şi Agenţia 

Naţionala de Asigurare Internă a Calităţii, cu reformele demarate, cu alte reforme ce reprezintă o 

continuitate operațională a acțiunilor proiectate în Strategia Sectorială de Dezvoltare ,,Educația - 

2020” şi Codul Educaţiei. 

     Procesul de implementare a Strategiei va fi realizat în baza unui Plan de acțiuni care va specifica 

acțiunile, termenele, responsabilii și resursele necesare. Implementarea activităţilor prevăzute de 

acest plan  vor avea impact benefic  asupra profesionalismului şi poziţiei civice a viitoarei generaţii   

de tehnicieni, absolvenţi ai I.P.CEEE. 

II. GLOSAR DE TERMENI 

Acreditare (în învățămînt) – proces de evaluare externă a calității programului de studiu sau/și a 

instituției de învăţământ, materializat prin eliberarea unui act prin care instituției i se acordă 

dreptul de a desfășura procesul de învățământ, de a organiza admiterea la studii și examenele de 

finalizare a studiilor, precum și dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii 

recunoscute de Ministerul Educației. 

 An de studiu – an universitar/academic, constituit din două semestre relativ egale, care includ 

activități de predare - învățare - evaluare, vacanțe și alte activități educaționale. 

 Asigurare a calităţii educaţiei – proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, 

garantare, control, menţinere şi îmbunătăţire) a calităţii unui sistem de învăţămînt, unor instituţii 

de învăţămînt sau unor programe de studii.  

Autorizare de funcționare provizorie (în învățămînt) – actul de înființare a instituției de 

învățămînt, care îi acordă dreptul de a desfășura procesul de învățămînt și de a organiza admiterea 

la studii.  

Calitate a educaţiei – ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu/program de formare 

profesională/program de formare profesională continuă a adulților şi ale ofertanţilor acestuia, prin 

care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate. 
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 Competenţă profesională – ansamblul unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se 

exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare 

şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de 

probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare.  

Criteriu de evaluare – nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată 

posibilitatea atingerii anumitor standarde și/sau obiective. 

Evaluare internă / autoevaluare a calităţii educaţiei – proces realizat de către structurile 

instituţionale responsabile de asigurarea calităţii, în baza unui regulament instituţional, în 

conformitate cu standardele naţionale de referinţă;  

Evaluare externă a calităţii educaţiei – proces complex de analiză a calității unui program de 

studiu oferit de către o instituție de învățămînt sau a calității procesului educaţional/de 

cercetare/de creație artistică al unei instituții de învățămînt, precum și prezentarea 

recomandărilor pentru îmbunătățirea calității.  

 Evaluare a rezultatelor învăţării – proces prin care se stabileşte faptul că o persoană a dobîndit 

anumite cunoştinţe, deprinderi şi competenţe.  

Formare profesională – proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată printr-un 

certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii.  

Indicator de performanță – instrument de măsurare care indică caracteristicile unui anumit 

criteriu de evaluare a calității programului de studiu și a activității instituției de învățămînt.  

 Îmbunătăţire a calităţii educaţiei – evaluarea, analiza şi acţiunea corectivă continuă din partea 

instituției prestatoare de servicii educaționale, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai 

potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. 

 Management al calității (în învățămînt) – ansamblu de măsuri aprobate în mod regulat la nivel 

instituțional sau la nivel național, în scopul asigurării calității învățămîntului.  

Program de studiu / program de formare profesională – totalitatea activităților de proiectare, 

organizare, conducere și realizare a predării, învățării, cercetării, creaţiei artistice și evaluării, care 

asigură formarea într-un domeniu ocupațional și academic, în conformitate cu cadrul normativ în 

vigoare şi conduce la obținerea unei calificări certificate de către un organism abilitat.  

Raport de autoevaluare (evaluare internă) a calităţii educaţiei – document oficial elaborat de 

instituția de învățămînt care solicită autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea unui 

program de studiu/unei instituții de învățămînt. 
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III. CADRUL NORMATIV 

     Actele normative principale, care stau la baza funcționării I.P. CEEE  și a elaborării Strategiei  

sunt: 

1. CODUL EDUCAŢIEI  Legea nr. 152 din 17.07.2014; 

 2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EDUCAŢIEI  pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, Hotărîrea 

Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014; 

 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL/TEHNIC pe anii 2013-2020, 

Hotărîrea Guvernului nr. 97 din 01 februarie 2013; 

 4. REGULAMENTUL - CADRU de organizare și funcționare a Centrului de excelență, OME nr.1158 

din 04 decembrie 2015; 

 5. REGULAMENTUL - CADRU de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional 

tehnic postsecundar, OME nr. 550 din 10 iunie 2015, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 

nr. 206-210, art. 1362; 

6.METODOLOGIA DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII  în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, 

superior şi formare continuă; 

7. HOTĂRÎREA GUVERNULUI  230 din 04 mai 2015 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 

pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020; 

 8. REGULAMENTUL  cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 

de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, nr. 673 din 09.07.2015, Monitorul 

Oficial nr.206-210/1363 din 07.08.2015; 

9.GHIDUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  în  Învățământ  Profesional 

Tehnic.  

10.PROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE  al  Instituției Publice Centrul de Excelență în Energetică 

și Electronică  pentru perioada 2015-2020. 

 

IV. SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE STRATEGIEI 

 

     Scopul Strategiei constă în:  

• stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a educaţiei decalitate din Republica Moldova şi 

a mecanismelor de realizare a acestora;  



7 
 

• asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de educaţie în vederea formării unei 

personalităţi integre, active, sociale şi creative - factori principali ai dezvoltării umane şi ai 

progresului social-economic al ţării.  

 

     Obiectivele generale ale Strategiei sunt:  

• Asigurarea cadrului de referinţă, de dezvoltare prospectivă a sistemului de învăţămînt prin 

diagnosticare, proiectare strategică, implementare, monitorizare a acestui proces. 

• Dezvoltarea continuă a performanţelor profesionale şi a competitivităţii cadrelor didactice 

şi manageriale, printr-un sistem coerent şi logic de activităţi de planificare, recrutare, 

selecţie, socializare, integrare, motivare, formare profesională, evaluare, valorizînd 

resursele lor interne. 

• Modernizarea, dezvoltarea bazei materiale a instituţiei în vederea asigurării mijloacelor 

necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate şi gestionarea eficientă a 

resurselor materiale şi financiare. 

• Diagnosticarea, proiectarea, implementarea, monitorizarea cuuriculumului din perspectiva 

conexiunii demersurilor pedagogice, psihologice, manageriale raportate la contexte 

naţionale şi tendințe internaţionale. 

• Dezvoltarea parteneriatelor şi programelor de cooperare naţională şi internaţională. 

• Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii în baza diagnostificării şi evaluării 

situaţiei reale prin proiectare, implementare şi monitorizare a acestui proces. 

 

     În procesul implementării Strategiei vor fi respectate următoarele principii: 

responsabilitate – asigurarea calităţii ţine de competenţa fiecărei persoane care este responsabilă 

public de rezultatele şi performanțele sale, de informaţiile oferite în rapoartele de autoevaluare şi 

în alte documente ale evaluării calităţii;   

îmbunătăţirea continuă a calității – activitățile din sistemul de învățămînt se raportează sistematic 

la standardele naționale de referință și la bunele practici naționale și internaționale în domeniul 

asigurării calităţii şi a promovării culturii calităţii; 

transparenţă – asigurarea calității se realizează de către toţi actorii implicaţi prin promovarea unor 

proceduri transparente, făcute publice și responsabile pentru întreg procesul educaţional evaluat; 
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obiectivitate – în cadrul procesului de evaluare internă a calității CEIAC asigură obiectivitatea, 

corectitudinea şi validitatea rezultatelor şi performanţelor reale în strictă conformitate cu 

Metodologia aprobată, iar actorii implicaţi identifică onest şi riguros realizările şi neajunsurile;  

cooperare –  evaluarea calității de către CEIAC se bazează pe relaţii de cooperare cu toţi actorii 

implicaţi, de conlucrare şi încredere reciprocă între actorii implicați, avînd drept scop comun 

asigurarea calităţii în învăţămînt; 

nediscriminare – procesul de evaluare a calității asigură excluderea oricăror fapte de discriminare 

pe baza unor considerente neîntemeiate şi nelegitime a instituţiilor de învăţămînt, a programelor 

de studii oferite şi a tuturor actorilor implicaţi, şi se desfăşoară respectînd drepturile omului, 

egalitatea de şanse, de gen, de vârstă, de apartenenţă rasială, etnică, lingvistică, religioasă, 

culturală şi politică a persoanelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

  

V. MOTIVAŢIE 

( fundamentată pe analiza mediului intern şi extern realizată în PDI ) 

 

     Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeana oferă doar o 

parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de Management şi de asigurare a calităţii 

educaţiei. Nevoile interne de dezvoltare şi reforma, aşa cum au fost ele identificate în 

documentele diagnostice şi strategice elaborate de către Ministerul Educaţiei sunt alte argumente 

în favoarea dezvoltării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii. 

     Misiunea asumată în Cenrul de excelență este de ,,a dezvolta valoarea în oameni, în procese și 

în produse”. În acest sens, ne dorim să dezvoltăm învățămînt și pregătire profesională avansată, la 

un înalt nivel de calitate, în domenii specifice, în context național și internațional, în concordanță 

cu necesitățile de dezvoltare intelectuală, profesională și socială ale fiecărui individ  al societății 

moldovenești. 

     Accentul, la nivelul misiunii, este pus pe pregătirea profesională avansată, pe vizibilitatea 

internațională, pe inovare în colaborare cu mediul economic, pe orientarea mai accentuată a 

procesului de învățămînt înspre nevoile societății moldovenești. De asemenea, promovăm 

deschiderea de noi forme de învățămînt la nivel profesional tehnic, inclusiv dezvoltarea 

învățămîntului on-line, dual și a celui care are la bază standardele ocupaționale, cu scopul de a 

atrage noi segmente de elevi și pentru a transpune în practică la parametri superiori conceptul de 

învățare pe tot parcursul vieții, în spațiul din ce în ce mai competitiv al formării resursei umane 
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înalt calificate și adaptate la noile cerințe și rigorii de pe piața forței de muncă națională și 

europeană. 

     Misiunea CEIAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării 

şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei oferite I.P. CEEE.  

      Prezenta strategie este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale 

acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al 

calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de 

organizare. Strategia include principiile, ţintele şi direcţiile de acţiune ale CEIAC. Acolo unde este 

necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.  

     Activitatea Cenrului de excelență pentru perioada de referinţă va continua să se bazeze pe 

valorile deja consacrate în evoluţia sa: 

• Profesionalism    

• Performanţă    

• Transparenţă 

• Colaborare reciprocă 

• Respectul faţă de personalitate 

• Responsabilitate 

• Dreptul la opinii 

     Comisia de evaluare şi asigurare internă a calităţii va favoriza  în  Cenrul de excelență 

îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi prin optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la 

nivelul unităţii şcolare şi prin evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, 

părinţi, corp profesoral, comunitate locală).  

VI. ANALIZA S.W.O.T 

 

     Pentru a realiza o mai bună diagnoză a instituţiei de învăţămînt  am apelat la analiza S.W.O.T., 

analizînd atît mediul  intern cît şi cel extern , pe următoarele paliere :  

• Resurse umane 

• Curriculum 

• Resurse tangibile  

• Relaţii  comunitare 

RESURSE UMANE 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

-cadre didactice calificate în proporţie de 100%, 

cu experienţă şi vechime în Centrul de 

excelență;  

 -pondere mare a cadrelor didactice titulare şi cu 

grade didactice; 

-număr mare de cadre didactice perfecţionate 

prin diferite stagii de formare continuă; 

- relaţiile interpersonale sunt bazate pe 

colaborare, comunicare, deschidere şi mai ales  

devotament şi loialitate faţă de Cenrul de 

excelență;   

-relaţiile profesor-elev, conducere-subalterni, 

profesori-părinţi  etc, favorizează crearea  unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

- managementul  foarte bun la nivel de direcţie 

şi catedre metodice; 

- atitudinea pozitivă a elevilor faţă de educaţia 

pe care le-o furnizează instituția  de învăţământ. 

-abandonul şcolar manifestat în primii ani;   

-absenteism din partea unor elevi; 

-  insuficienta colaborare a părinţilor cu 

şcoala; 

- conservatorismul şi lipsa de preocupare 

pentru a obţine calitate a unor cadre 

didactice şi rezistenţa la schimbare; 

-slaba motivare a cadrelor didactice avînd în 

vedere salariile mici; 

- o parte din profesori nu manifestă iniţiativă 

în acţiuni de organizare, planificare, 

coordonare şi luare  a deciziilor; 

-lipsa cadrelor didactice cu o pregătire 

pedagogică la unele disciplini de specialitate. 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- posibilitatea de implicare în diferite proiecte şi 

programe; 

- participarea cadrelor didactice şi a elevilor la 

diverse activităţi de dezvoltare profesională şi 

personală: concursuri, expoziţii, conferinţe, 

organizate la nivel local, naţional şi 

internaţional; 

- pregătirea viitoarelor cadre didactice din rîndul 

absolvenţilor, 

-oferirea sprijinului pentru continuarea studiilor 

în instituţiile de învăţământ superior; 

- studierea ofertei tîrgului locurilor de muncă, 

- înfiinţarea de licee profesionale; 

- rata în creşterea a numărului de elevi 

exmatriculaţi din cauza situaţiei financiare 

precare a cetăţenilor şi plecării părinţilor 

peste hotare; 

- plecarea profesorilor calificaţi la munca 

peste hotarele ţării; 

- lipsa unui mecanism clar de motivare şi 

stimulare a cadrelor didactice; 

- sponsorizări puţine; 

- concurenţă cu alte Centre de excelență  din 

ţară; 
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organizat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă cu scopul orientării profesionale şi 

plasării în cîmpul muncii a absolvenţilor. 

 

- rămâne încă neclară evoluţia de viitor a 

colegiilor; 

- perspectiva  reducerii  populaţiei şcolare  şi  

restrângerea contingentului de elevi / 

profesori. 

 

 

 

CURRICULUM 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

-contribuţii ale profesorilor şi elevilor în 

activităţi practice; 

-participarea cadrelor didactice la programe de 

formare continuă; 

 -pregătirea in permanenta a  elevilor pentru 

concursuri şcolare şi examene;  

-75% dintre elevi care îşi încheie ciclul de 

calificare fie obţin un loc de muncă  pe 

specialitate în termen de 1 lună, fie se înscriu la 

învăţământul superior; 

-organizarea profesorilor pe Comisii (Catedre)  

metodice; 

-rezultatele obţinute la examenul de absolvire a 

Colegiului – 100%; 

-rezultate bune la concursurile şcolare zonale;  

-rezultate bune la concursurile sportive; 

-aplicarea metodelor noi de predare-învăţare-

evaluare centrate pe elevi; 

-numărul mare de elevi participanţi la susţinerea 

examenelor de BAC. 

 

-nivel scăzut al cunoştinţelor elevilor din 

gimnaziu, în deosebi celor veniţi din mediul 

rural; 

-existenţa abandonului şcolar şi a 

absentizmului de la ore; 

-influenţa negativă asupra elevilor a unor 

factori sociali; 

-numărul insuficient de  ore rezervate 

practicii de specialiate; 

-25-30% eşec şcolar; 

-aproximativ 10% din elevi nu manifestă 

interese pentru pregătirea lor generală şi 

profesională; 

-lipsa motivării unor elevi pentru pregătirea 

de performanţă; 

-numărul mare de elevi care nu susțin 

examenele de BAC; 

-sălile de clasă nu sunt dotate integral; 

-ore de diriginţie puţin eficiente şi formale la 

unii diriginţi; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-gama variată de cursuri oferite de diferite 

centre pentru perfecţionarea cadrelor didactice; 

-identificarea, susţinerea şi stimularea elevilor 

capabili de performanţe superioare prin 

programe şi condiţii specifice; 

-realizarea planului de şcolarizare a Cenrului de 

excelență; 

-colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, 

schimbul de experienţă; 

-posibilitatea instituirii unui centru de pregătire 

profesională. 

-implicarea în analiză şi elaborarea propunerilor 

de eficientizare a procesului educaţional. 

 

-curricula  încărcata  la disciplinele de cultură 

generală; 

-reducerea numărului de ore la disciplinele 

de specialitate în favoarea disciplinelor de 

cultură generală; 

-elevi cu unul sau ambii părinţi plecaţi peste 

hotare; 

-lipsa de interes în acordarea unor burse a 

agenţilor economici interesaţi; 

-abandonul şcolar pe parcursul anilor de 

studii generează comasarea grupelor. 

 

RESURSE TANGIBILE 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- dotarea corespunzătoare a cabinetelor, 

laboratoarelor şi secţiilor de instruire practica; 

- existenţa a şapte cabinete de calculatoare, 

douăzeci şi şase laboratoare tehnice; 

- existenţa unei biblioteci cu un numar de 

120.000 volume; 

- 7 săli dotate  cu calculatoare performante 

pentru desfăşurarea procesului educaţional 

conectat la INTERNET; 

- infrastructură  completă, care sprijină 

realizarea eficientă a procesului educaţional; 

- îmbunataţirea periodica a bazei tehnico-

materiale:  anual în colegiu se crează condiţii 

-buget redus  necesar modernizării bazei 

tehnico-materiale; 

-dotarea atelierului de instruire practică cu 

utilaje depăşite fizic şi moral; 

-conştiinţa morală scăzută a elevilor privind  

păstrarea bunurilor materiale; 

-utilajul existent în unele  laboratoare nu 

permite  pregătirea de  calitate  a elevilor la 

specialitate; 

-asigurarea  insuficinta  cu literatură  in limba 

română la specialităţile: Telecomunicaţii, 

Comunicaţii poştale , Automatică şi 

Informatică;  
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pentru buna funcţionare a laboratoarelor de 

profil, se procură echipament şi utilaj pentru 

ateliere şi săli de studii, s-au realizat reparaţii 

curente şi renovaţii capitale a blocurilor sanitare 

din toate edificiile; 

- computerizarea completă a contabilitaţii, 

personalului din administraţie, centrului 

metodic. 

 

 

-lipsa uneltelor şi a mecanismelor 

performante pentru lecţiile practice şi de 

laborator; 

-dotarea  insuficientă  a laboratoarelor şi  

auditoriilor  cu  mijloace multimedia,  lipsa  

soft-urilor  de specialitate,  număr insuficient 

de calculatoare  comparativ cu numarul de 

elevi, acces limitat la Internet; 

-nu sintem incluşi  în reaţeaua republicană de 

asigurare cu manuale prin sistemul de 

închiriere; 

-sala de sport necesită amenajarea  parţială  

cu utilaj sportiv specializat, necesar pentru  

secţiile sportive  pe interese; 

-capacitatea mică a sălor de studii faţă de 

mărimea populaţiei şcolare în grupe. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-întărirea disciplinei muncii şi susţinerii iniţiativei 

prin elaborarea unui sistem eficient de stimulare 

şi control; 

-posibilitatea pregătirii profesionale a elevilor 

prin participare la proiectul CISCO; 

-diversificarea ofertei educaţionale; 

-prezenţa în Chişinău şi în republică a agenţilor 

economici deschişi spre colaborare cu instituţia 

noastră; 

-reamenajarea structurii laboratoarelor şi 

atelierelor specializate; 

-amenajarea unor cabinete noi; 

-posibilitatea de a fi parte la unele proiecte 

internaţionale; 

-posibilitatea realizăii unor contracte de 

-resurse financiare limitate pentru renovarea 

bazei material-tehnice; 

-reducerea resurselor de posturi pentru 

personalul administrativ; 

-numărul limitat de locuri de cazare în cămin; 

-implicarea limitată a părinţilor în activitatea 

Centrului de excelență 

-lipsa sponsorilor pentru dotarea Cenrului de 

excelență  cu utilaj performant; 

-lipsa surselor financiare pentru achitarea 

deplasării profesorilor şi elevilor la diferite 

cursuri de perfecţionare, concursuri 

extraşcolare şi competiţii sportive; 

-sistemul actual de salarizare  nu contribuie la 

promovarea unei politici motivaţionale 
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sponsorizare; 

-pregătirea profesională a elevilor poate fi 

aprofundată prin extinderea reţelei de cursuri 

opţionale.                                                                      

coerente; 

- ritmul accelerat de dezvoltare a 

tehnologiilor moderne conduce la depăşirea 

morală a echipamentului de laborator. 

 

 

 

RELAŢII COMUNITARE 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- relaţii bune de colaborare cu Universitatea 

Tehnică a Moldovei în vederea asigurării cu 

cadre didactice de specialitate şi orientare spre 

studii superioare a absolvenţilor instituției; 

- contracte de colaborare cu mai multe 

înterprinderi în vederea desfăşurării practicilor 

tehnologice şi practicii de diplomă; 

-anumite parteneriate benefice cu marii 

angajatori din republică în vederea oferirii de 

instruire practică în energetică, comunicaţii, 

electronică.  

 

 

 

 

- lipsa unei colaborări cu organele 

educaţionale municipale în vederea implicării 

profesorilor din colegiu în întruniri metodice 

educaţionale; 

- număr redus de proiecte la nivel 

internaţional; 

-Insuficienta implicare a unor  cadre didactice 

în activităţile extraşcolare. 

-Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor 

cu performanţe şcolare în activităţi educative 

desfăşurate în şcoală. 

-colaborarea  insuficientă  cu agenţii 

economici în organizarea  practicii  de 

producere. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- dorinţa profesorilor şi elevilor de a realiza 

colaborările cu alte instituţii din ţară şi 

străinătate; 

- calitatea redusă a nivelului tehnologic la 

agenţii economici de profil;  

-număr mic de asociaţii, lipsa forţei de muncă 

- tendinţa agenţiilor economici de a angaja 

specialişti cu experienţă profesională de 3-5 

ani reduc şansele absolvenţilor instituţiei de a 

se încadra în câmpul muncii. 

-creşte pe an ce trece numărul elevilor a 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
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calificată în domeniul electroenergetic, 

electronică şi comunicaţiilor. 

 

străinătate. 

 

 

VII. METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII 

 

     Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale adoptat de către I.P. CEEE are ca scop:  

• Asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaţionale oferite de către Cenrul de 

excelență cu cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

• Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de I.P. CEEE 

• Dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul I.P. CEEE  şi asigurarea unei protecţii reale a 

intereselor beneficiarilor de serviciile oferite de către unitatea de învăţământ;  

• Implementarea unui sistem de evaluare internă a calităţii proceselor didactice şi de 

evaluare externă, în vederea certificării conformităţii acestor procese cu standardele în 

vigoare; 

• Clarificarea  în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor Cenrului de excelență, 

asigurarea calităţii serviciilor educaţionale;  

• Asigurarea transparenţei necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare de către Cenrului 

de excelență a resurselor  financiare alocate de la buget şi a celor proprii, pentru realizarea 

obiectivelor sale privind serviciile educaţionale.  

     Sistemul de asigurare a calității se referă la următoarele domenii:  

• capacitatea instituţională 

• eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele școlare 

• calitatea programelor de formare profesională 

• managementul instituţional al calităţii 

     În cadrul Cenrului de excelență calitatea serviciilor educaţionale este asigurată prin:  

• Planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale;  

• Monitorizarea proceselor didactice;  

• Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice;  

• Îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale oferite de Cenrul de excelență. 
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VIII. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII 

 

      Asigurarea calitatii în învatamîntul profesional tehnic implică desfăşurarea următoarelor 

procese:  

• diagnosticarea stării actuale a învăţămîntului ;  

• implementarea eficientă a planului strategic de dezvoltare al instituţiei; 

• monitorizarea implementării planului strategic ; 

• îmbunîtăţirea continuă a calităţii; 

• instituţionalizarea culturii calităţii. 

      Procesul de asigurare a calităţii în învatamântul profesional  tehnic presupune parcurgerea unui 

ciclu al calităţii, avînd următoarele etape principale: 

• Elaborarea documentelor proiective şi aprobarea de către Consiliul de Administratie al 

unităţii. Acest document raspunde în termeni de dezvoltare instituţională şi stabileste 

priorităţile instituţiei, cu precizarea obiectivelor propuse, a acţiunilor prin care se vor 

atinge aceste obiective şi cu stabilirea de termene şi responsabilităţi pentru fiecare acţiune;  

• Monitorizarea internă coordonată de Comisia deEvaluare Interna şi Asigurare a Calităţii din 

instituţie, prin care se urmăreşte dacă acţiunile propuse  se desfăşoară conform 

calendarului propus, cu asumarea responsabilităţilor stabilite şi se evaluează procesul 

instructiv – educativ prin asistenţe la ore. Monitorizarea internă permite identificarea 

imediată a dificultăţilor cu care se confruntă instituţia în atingerea obiectivelor stabilite sau 

care apar în procesul didactic curent la clasă şi identificarea unor soluţii adecvate;  

• Elaborarea raportului de autoevaluare de către Comisia de Evaluarea  Interna şi Asigurare a 

Calităţii şi transmiterea lui la ANACIP. În raportul de autoevaluare, este evaluată 

performanţa instituţiei la nivelul fiecărui descriptor de performanţă şi sunt precizate 

dovezile prin care această performanţă poate fi dovedită; 

• Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii de către Comisia de  Evaluare Internă şi 

Asigurare a Calităţii. Planul de îmbunătăţire se realizează pe baza raportului de 

autoevaluare şi trebuie să ţină cont de posibilităţile reale ale instituţiei de a-l îndeplini în 

anul şcolar următor.  

IX. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ  A CALITĂȚII 

     Procedura de evaluare internă (autoevaluare) a calității: 

• Selectarea domeniului / temei / temelor ; 
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• Diagnoza nivelului de realizare; 

• Judecarea nivelului de realizare; 

• Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;  

• Crearea unui grup de lucru; 

• Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate; 

• Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;  

• Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

      Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) calității: 

• Fişe şi alte instrumente de evaluare; 

• Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate; 

• Chestionare;  

• Ghiduri pentru interviuri;  

• Ghiduri de observaţie;  

• Tipuri de proiecte;  

• Rapoarte scrise;  

• Diferite fişe de apreciere; 

• Plan operaţional;  

• Fişe de analiză a documentelor instituţiei. 

X. MODALITĂȚI ȘI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂȚII 

     Avînd în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul 

managementului calității îmbunătățirea calității se face prin:  

• evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiză a activitătilor comisiei 

în perioada anterioară desfăşurării întîlnirii; 

• evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfîrşitul anului; 

• elaborarea Planurilor de îmbunatăţire conform metodologiei şi avîndu-se în vedere 

punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare RAEI; 

• elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitătile membrilor  

personalului pentru asigurarea calitătii în învătămînt; 

• planul de îmbunătătire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate 

referitoare la punctele slabe şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acţiunilor; 

• planul de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga instituţie. 


