
Misiunea CEC este de: 

- a oferi servicii educaţionale de calitate în formarea profesională a cadrelor din domeniul 

construcţii, corelate cu piaţa muncii 

- a crea context pentru dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, cadrelor didactice şi 

altor beneficiari din instituţie şi din afara ei 

- a fi un centru metodologic, de mentorat pentru formarea iniţial şi continuă precum şi 

recunoaşterea, certificarea competenţelor profesionale 

- a dezvolta activităţi generatoare de venit, contribuind la crearea unui mediu de învăţare şi 

trai decent elevilor şi angajaţilor 

- a sprijini inovaţia şi parteneriatul cu toţi cei care pot aduce plusvaloare în procesul de 

învăţare a instituţiei 

Principii şi valori 

Învăţământul din Republica Moldova, traversează schimbări care impulsionează esenţial toate 

domeniile. Şi învăţământul şi societatea sunt influenţate de ideea pentru schimbare, idee 

dominantă în lumea contemporană. 

Conform concepţiei învăţământului, sistemul educaţional din Republică este consolidat pe 

principii de importanţă naţională, care revendică revigorarea şi perpetuarea continuă a naţiunii. 

De asemeni, Codul Educaţiei şi Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe 

anii 2013-2020 stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome, creative şi capabile să se integreze în 

societatea în continuă schimbare. 

Instituţia noastră pregăteşte cadre calificate pentru piaţa muncii şi pentru exigenţele societăţii 

democratice. Ca dascăli, suntem chemaţi să educăm generaţii de personalităţi promovând 

încrederea şi respectului faţă de personalitatea fiecărui discipol. Realizăm cu toţii că lumea în 

care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera 

valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii e conservarea acelor valori morale sacre care 

definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu, suntem conştienţi că 

educaţia eficientă cuprinde în cîmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să 

formăm o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să încurajăm 

comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre 

alte culturi. 

Aspiraţiile noastre se orientează şi spre a cultiva hărnicia, stăpînirea de sine, spiritul de 

abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii 

fundamentale în patrimoniul nostru cultural. 



Alte valori constante pe care le promovăm prin acţiuni de management: 

- ataşamentul profesional şi excelenţa academică; 

- exigenţa  şi spiritul de iniţiativă;  

- cooperarea şi competiţia; 

- respectarea adevărului şi imparţialitatea; 

- creativitatea şi inovaţia; 

- păstrarea patrimoniului instituţiei. 

Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, 

siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru discipol şi pentru profesori. Este un lucru 

greu de realizat, dar nu imposibil! 

SCOP GENERAL: 

Transformarea CEC într-o instituţie modernă, competitivă pe piaţa educaţională şi a formării 

profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor de verigă medie în construcţii, capabili să opereze 

cu tehnologii avansate din domeniu, cetăţeni apţi de a se integra în viaţa socială. 

 

DIRECŢII STRATEGICE: 

1. Sporirea calităţii educaţiei.  

2. Promovarea imaginii CEC - instituţie care încurajează parteneriatul, spiritul întreprinzător şi 

concurenţa loială. 

3. Diversificarea serviciilor prestate de CEC. 

4. Crearea condiţiilor optime de învăţare şi de trai 

 

Direcţia strategică 1. Sporirea calităţii  educaţiei. 

Obiective general strategice: 

1.1 Asigurarea calităţii procesului educaţional prin valorificarea oportunităţilor instituţionale, 

naţionale şi internaţionale de formare continuă a minimum 20% din cadre didactice şi 

manageriale anual. 

1.2 Sporirea anuală a performanţelor şcolare cu minimum 3-5 % prin diversificarea metodelor de 

motivare, activităţi curriculare şi extra curriculare de diferit gen. 

1.3 Asigurarea calităţii managementului educaţional specific CEC. 

 

 

 

 



Direcţia strategică 2. Promovarea imaginii CEC - instituţie care încurajează parteneriatul, 

spiritul întreprinzător şi concurenţa loială. 

   Obiective general strategice: 

a. Sporirea numărului de profesori şi elevi care demonstrează ataşament şi sentiment de apartenenţă 

la valorile şi tradiţiile instituţiei: educaţia centrată pe cel care învaţă; valorificarea experienţei; 

cooperarea;  cultivarea spiritului de competiţie în baza recunoaşterii succesului academic al 

profesorilor şi elevilor; conducerea participativă; valorizarea părinţilor şi a comunităţii locale 

(absolvenţi, oameni de succes  etc). 

b. Sporirea anuală a numărului de elevi şi cadre didactice care promovează imaginea profesiei alese 

în instituţie şi în exterior. 

c. Instituirea unui parteneriat permanent şi eficient cu părinţii în vederea asigurării continuităţii  în 

educaţia copiilor şi minimalizarea impactului standardelor duble. 

 

Direcţia strategică 3. Diversificarea serviciilor prestate de CEC. 

Obiective general strategice: 

3.1 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă prin consultarea periodică a 

agenţilor economici şi a reprezentanţilor ANOFM. 

3.2 Iniţierea unui sistem de servicii generatoare de venit din toate sursele posibile.   

 

Direcţia strategică 4. Crearea condiţiilor optime de învăţare şi de trai 

Obiective general strategice: 

a. Modernizarea condiţiilor de formare profesională, prin majorarea alocaţiilor anuale cu circa 10% 

din venit pentru completarea bazei tehnico-materiale a blocului de studii, laboratoarelor, 

atelierelor, bibliotecii, cu literatură şi echipamentul necesar. 

b. Optimizarea condiţiilor de trai în cămine, săli de curs prin implicarea în cadrul orelor practice şi 

la finele fiecărui an de studii a elevilor şi profesorilor de la specialităţile de design, construcţii 

civile, tehnologia prelucrării lemnului în reproiectarea internă a spaţiilor. 

 

Viziunea CEC 

 este de a de a deveni o instituţie de referinţă, la nivel naţional şi internaţional, în formarea 

iniţială şi cerificarea competenţelor profesionale în domeniul construcţii, dezvoltare personală  şi 

profesională a cadrelor didactice, cu parteneri de nădejde în domeniul educaţie, construcţii şi 

mediul de afaceri. 

 


