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I. DISPOZIŢII GENERALE  

A rt.l. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a 

membrilor Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii (în continuare 

Regulament CEIAC ) stabileşte principiile şi modalităţile de organizare şi 

desfăşurare a concursului în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică 

şi Electronică ( I.P.CEEE ).

Art.2. Selectarea membrilor CEIAC se organizează în conformitate cu 

următoarele documente normative:

-Codul Educaţiei al Republicii Moldova (nr:152 din 17 iulie 2014 )

-Ghidul Managementului Calităţii în învăţământul profesional tehnic ( OME, nr. 

1228 din 22 decembrie 2015 )

-Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic post- 

secundar şi post-secundar non-terţial în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile ( OME nr.234 din 25 martie 2016 )

-Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică.

Art.3. Concursul are caracter public şi deschis. La concurs pot participa cadre 

didactice, personal didactic-auxiliar şi auxiliar, elevi, părinţi, agenţi economici.

Art.4. Candidaţii la ocuparea unui post de membru CEIAC trebuie să deţină 

competenţe solicitate de către postul pentru care candidează, conform fişei postului 

justificate prin actele de studii şi calificările obţinute.

Art.4. 2. Prezentul regulament stabileşte:

1) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a membrilor 

CEIAC (în continuare -  concurs);

2) condiţiile de participare la concurs;

3) modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiei de concurs;

4) procedura de validare a rezultatelor concursului.



Art.5. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:

1) competiţie deschisă -  informarea societăţii privind funcţiile pentru care se 

organizează concursul, asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs 

al oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite;

2) competenţă şi merit profesional -  selectarea celor mai competente persoane în 

baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;

3) imparţialitate -  aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de 

selecţie;

4) transparenţă -  prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.

Art.6. CEIAC este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi 

propune soluţii şi decizii ce ţin de implementarea Sistemului de Management al 

Calităţii. Comisia este formată din 20 membri şi se aprobă prin decizia Consiliului 

profesoral:

(a) reprezentanţi ai corpului profesoral;

(b) reprezentanţi ai elevilor;

(c) reprezentanţi ai angajatorilor;

(d) reprezentanţi ai părinţilor;

(e) reprezentant al sindicatului.

în funcţie de nevoile Centrului de excelenţă, numărul membrilor CEIAC 

poate fi mai mic sau mai mare decît cel precizat mai sus.

Art.7. Membrii CEIAC sunt selectaţi prin concurs deschis, pentru un mandat de 4 

ani, cu posibilitatea de a fi realeşi maximum încă pentru un termen.

Art.8. Concursul este organizat de către Administraţia instituţiei în termenii şi 

modul stabilit de prezentul Regulament.

II. ORGANIZAREA SI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Art.9. Concursul se iniţiază de către Administraţia instituţiei la început de an 

şcolar.



ArtlO. Anunţul despre organizarea concursului, termenii şi condiţiile desfăşurării 

acestuia se fac publice de către Şef secţie Asigurarea calităţii pe pagina web a 

instituţiei (www.ceee.md) şi prin alte mijloacele de comunicare în masă.

A rt.ll. La funcţia de membru al CEIAC pot candida cadre didactice şi ştiinţifice 

din învăţământul profesional tehnic care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: 

1) deţine funcţii didactice /ştiinţifice în învăţământul profesional tehnic;

3) are vechime de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul formării profesionale;

4) are experienţă în domeniul asigurării calităţii sau managerială;

5) cunoaşte limba română şi una din limbile de circulaţie internaţională;

6) este bine pregătit profesional, deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou;

7) comunicativ, empatic, dispus la muncă suplimentară;

8) cu activitate prin care a sporit prestigiul instituţiei;

9) adept al muncii de calitate, fire neconflictuală.

A rt.12. La selectarea membrilor CEIAC din rândul cadrelor didactice şi ştiinţifice 

în învăţământul profesional , se va ţine cont ca aceştia să reprezinte catedrele 

metodice, precum şi nivelele de formare profesională.

Art.13. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de 

organizare şi desfăşurare a concursului, depun personal dosarul de participare la 

concurs, care va conţine obligatoriu următoarele acte:

1) Cererea de participare la concurs;

2) Curriculum vitae (tip Europass);

3) Documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii, 

alte documente care atestă recunoaşterea activităţii profesionale, manageriale şi 

stiintifice a candidatului;5 î ~

4) Recomandare din partea unei persoane din cadrul catedrei în care îşi desfăşoară 

activitatea;

5) Certificat privind situaţia academică, valabil pentru candidaţii cu statut de elev. 

Art.14. Dosarul de participare la concurs va fi depus în limba română

Art.15. Se consideră respinşi candidaţii care nu întrunesc toate condiţiile de 

participare la concurs.

http://www.ceee.md


Art.16. Concursul constă în evaluarea dosarelor candidaţilor si calificarea acestora
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pentru activitate în componenţa CEIAC

Art.17. Consiliul profesoral este responsabil de alegerea cadrelor didactice din 

componenţei CEIAC, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art.18. Concursul este organizat şi desfăşurat de către Comisia de concurs, 

constituită din 4 reprezentanţi ai Administraţiei instituţiei, care va decide asupra 

componenţei CEIAC:

- Director;

- Director adjunct pentru instruire;

- Director adjunct pentru educaţie;

- Şef secţie asigurarea calităţii.

Art.18. Comisia de concurs are următoarele atributii:
9

- examinează dosarele candidaţilor;
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- aprobă lista celor admişi la concurs;

- întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu aprobarea 

rezultatelor finale şi le prezintă Consiliului Profesoral.

Art.19. Consiliul Profesoral decide componenţa CEIAC.

Art.20. Directorul instituţiei confirmă prin ordin componenţa CEIAC.

III. DISPOZIŢII FINALE 

Art.21. Ocuparea funcţiilor vacante în CEIAC se va organiza conform prezentului 

Regulament.

Art.22. Prezentul Regulament întră în vigoare odată cu aprobarea lui de către 

Consiliul Profesoral.


