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1. NOTĂ INFORMATIVĂ 

Istoricul unei deveniri 

Şcoala specială tehnico-industrială,  perioada 1932-1940 
Colegiul de Construcţii din mun. Chişinău (în continuare CC) este fondat iniţial ca Şcoală Specială 
Tehnico-industrială prin dispoziţia ordinului Ministerului Industriei şi  Comerţului nr.71297 din 01 
septembrie 1932, la iniţiativa unui grup de ingineri şi profesori, împreună cu M.N. Karcevski, în 
virtutea necesităţii de cadre de verigă medie de specialitate. Era o instituţie de învăţămînt particulară, 
unde doritorii, odată cu cererea, trebuiau să depună taxa de înscriere şi I-a rată din taxa şcolară. 
Sediul se afla pe strada  pe strada Marelui Voievod 1, nr.18 (fosta str. Izvor).Tehnicumul avea 4 
secţii: de construcţii, de morărit, de mecanică şi de electro-radio. La 3 octombrie 1932 a avut loc 
primul consiliu profesoral, unde s-a descris formarea claselor A cu 38 de elevi şi clasele B cu 16 
elevi. După terminarea primului an de studii au avut loc unele schimbări în planul de activitate 
formându-se trei secţii: de construcţie, de electro-mecanică şi de sondaj. Studiile au decurs conform 
planului pînă în 1940, însă în 1940, odată cu complicarea situaţiei internaţionale, Ministrul 
Economiei Naţionale a României a decis ca până la sfârșitul lunii iunie să fie terminată activitatea 
şcolară, avându-se în vedere posibilitatea de concentrare a mai multor profesori. Ca rezultat, la 29 
iunie 1940 au avut loc ultimele examene de diplomă din perioada interbelică – 15 elevi. 

Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii, perioada 1940-1949 

Şcoala Specială Tehnico-Industrială „Tehnicum”, la 01.09.1940, îşi schimbă denumirea în 
Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii. La 16 iunie 1941 a fost ultima zi de lucru în 
Tehnicum, care şi-a întrerupt activitatea pînă la 15 iunie 1945.La 15 ianuarie 1945 a fost restabilit 
Tehnicumul Comunal şi de Construcţii cu următoarele secţii: de construcţii, de energetică şi de 
construcţie a drumurilor, cu un contingent de 100 de elevi, iar în toamna aceluiaşi an au fost 
înmatriculaţi 200 de elevi. În 1947 şi-a terminat studiile prima promoţie de după război. 

Tehnicumul Comunal şi de Construcţii, perioada 1949-1990 

În iulie 1949, Tehnicumul de Construcţii din Chişinău a fost unit cu  Tehnicumul Comunal de 
Construcţii şi Energetic, şi a fost formată o singură instituţie de învăţămînt –Tehnicumul Comunal 
şi de Construcţii din Chişinău. În februarie 1954 a fost emisă o Hotărâre a Ministerului Deservirii 
Comunale, în baza căreia a fost deschisă secţia de seară cu două specialităţi, care, de fapt, a început 
din anul 1956. 

Colegiul Industrial şi de Construcţii, perioada 1991-2003 

Conform Hotărîrii Guvernului nr.321 din 28.06.1991 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de 
învăţămînt medii de specialitate „Tehnicumul Construcţii din or. Chişinău”, se reorganizează în 

Colegiul Industrial şi de Construcţii. O stabilizare parţială a structurii Colegiului s-a determinat din 
1991 cu următoarele specializări: 

● Construcţii civile, industriale şi agricole; 
● Materiale şi elemente pentru construcţii; 
● Utilaj tehnologic industrial; 
● Alimentări cu gaze şi căldură, ventilaţie; 
● Gospodărirea şi protecţia apelor; 
● Exploatarea zăcămintelor de minereu. 
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În 1996 a început pregătirea specialiştilor la specializarea: „Management în construcţii”, iar 
în anul 1999  la specializarea „Evaluarea imobilului”.În anul 1996 am avut prima promoţie de 
colegiu în număr de 123 de subingineri. 

Colegiul de Construcţii din mun. Chişinău, 2003-2015 

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003 cu privire la 
reorganizarea instituţiilor de învăţămînt, Colegiul Industrial şi de Construcţii din Chişinău se 

reorganizează în Colegiul de Construcţii din Chişinău. 
În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţie, Tineretului şi Sportului nr.781 din 
22.12.2005 se acreditează Colegiul de Construcţii din Chişinău cu specialităţile: Nr. 2501 
„Construcţii civile, industriale şi agricole”; Nr. 2502 „Tehnologia materialelor şi articolelor de 
construcţie”. În 2006, conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Nr. 963, 
din 13.07.06, se acreditează specialităţile: Nr. 1892 „Designul interiorului”; Nr. 2305 „Tehnologia 
prelucrării lemnului”; Nr. 2503 „Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”; Nr. 2552 „Evaluarea 
imobilului”,specialitatea Nr. 2551 „Cadastru şi organizarea teritoriului”. 

Centrul de Excelenţă în Construcţii, 2015 - perioada actuală 

În baza Hotărârii Guvernului RM nr.444 din 20.07.2015 Colegiul de Construcţii a fost transformat 
în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Construcţii. 

Actualmente în Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chişinău îşi fac studiile circa 1400 
de elevi din întreaga republică. 

Acte normative prin care s-a înfiinţat instituţia de învăţămînt 
● Octombrie, 1932 – fondarea Tehnicumului – şcolii speciale – industriale de către Leonid 

Comarniţchi inginer , decizia Ministerului Comerţului şi Industriei nr. 71298; 

● Septembrie 1940 – Tehnicumul îşi schimbă denumirea în Tehnicum Electromecanic şi de 
Construcţii – ordinul 4/a a Comisariatului Nordic a Gospodăriei Comunale a Moldovei din 
12 august 1940; 

● 14 noiembrie 1944 este restabilit printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM cu 
denumirea de Tehnicum Comunal de Construcţii şi Energetică; 

● Iulie 1949 – este comasat cu Tehnicumul de Construcţii fondat în 1946; 

● Septembrie 1957 – activează sub denumirea Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău; 

● Iulie 1991 în baza Tehnicumului s-a organizat Colegiul Industrial şi de Construcţii, 
Hotărârea Guvernului nr.321 din 28.06.1991; 

● Din 23.12.2003 Colegiul Industrial şi de Construcţii este reorganizat în Colegiul de 
Construcţii din Chişinău, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003. 

● Din iulie 2015 Colegiul de Construcţii a fost transformat în Instituţia Publică Centrul de 
Excelenţă în Construcţii, Hotărârea Guvernului RM nr.444 din 20.07.2015. 
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Acreditarea programelor de formare profesională 

Anul 2019 

1. Construcţia și exploatarea clădirilor și edificiilor, decizia Consiliului de Conducere al 
ANACEC nr.76, din 09.07.2019.  

2. Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii, decizia Consiliului de Conducere al 
ANACEC, nr.79 din 09.07.2019. 

3. Sisteme de alimentare cu căldură, gaze și ventilație, decizia Consiliului de Conducere al 
ANACEC nr.77, din 09.07.2019.  

4. Tehnologia prelucrării lemnului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, nr.74, din 
09.07.2019. 

5. Evaluarea imobilului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.78, din 09.07.2019.  

6. Cadastru şi organizarea teritoriului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.75, din 
09.07.2019. 

Anul 2020 

1. Construcția și exploatarea drumurilor, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.23 din 
23.12.2020.  

2. Designul interiorului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.25 din 23.12.2020. 

3. Sisteme de alimentare cu căldură, gaze și ventilație, frecvență redusă, decizia Consiliului de 
Conducere al ANACEC nr.24 din 23.12.2020. 

4. Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare/instalator instalaţii, aparate și 
echipamente de ventilare şi condiţionare, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.26 
din 23.12.2020. 

Anul 2021 

1. Arhitectura,decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.34 din 25.06.2021. 

Oferta educațională 

IP CEC oferă programe de formare profesională inițială conform tabelului de mai jos: 

Tabelul 1. Programe de formare profesională iniţială 

Nr. Denumirea programului de formare profesională Condiții de admitere 

Nivelul IV 

5.  Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor ASG, PTS 
6.  Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii    ASG, PTS 

7.  Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilare   ASG, PTS, BAC 

8.  Cadastru şi organizarea teritoriului ASG, PTS 

9.  Evaluarea imobilului ASG, PTS 

10.  Tehnologia prelucrării lemnului ASG, PTS 

11.  Designul interiorului ASG, PTS 

12.  Construcţia şi exploatarea drumurilor          ASG, PTS 

13.  Arhitectura ASG, PTS 

Nivelul III 

14.  Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare/ instalator 
instalaţii,aparate şi echipamente de ventilare şi  condiţionare                                                    

ASG 
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În prezent, durata studiilor de formare profesională iniţială a elevilor este organizată în 
dependență de nivelul ISCED. 

La nivelul IV durata studiilor este de 4 ani pentru absolvenţii de gimnaziu și 3 ani la 
învățământ cu frecvență redusă. Elevii care sunt admişi la studii în baza studiilor gimnaziale 
studiază, pe lângă pregătirea profesională și pregătirea generală în scopul susţinerii examenelor de 
BAC. Formarea profesională a elevilor la nivelul IV cuprinde studierea unităților de curs pe 
următoarele componente: componenta de formare a competențelor generale, componenta de 

orientare socio-umanistică, componenta fundamentală și componenta de specialitate. Componenta 
de specialitate este divizată în două categorii: de specialitate și opțională de specialitate. Elevul are 
dreptul să aleagă una din două opțiuni a unităților de curs de specialitate opționale. Din momentul 
alegerii, unitatea de curs devine obligatorie. În planul de învățământ este prevăzută și componenta 
la Libera alegere și elevul are dreptul să-și aleagă unitatea de curs pe care o va studia pe parcursul 
semestrului respectiv. De asemenea, o componentă foarte importantă în pregătirea profesională o au 
stagiile de practică, care constituie cel puțin 20 de credite profesionale, ceea ce reprezintă circa 17% 
din totalul creditelor acumulate. Practica de instruire are loc în atelierele și laboratoarele instituției, 
iar practica tehnologică se realizează în cadrul întreprinderilor/unităților economice de profil. 

La nivelul III durata studiilor este de 3 ani pentru meseria conexă. Studiile sunt orientate pe: 
pregătirea generală, pregătirea de profil și pregătirea opțională. Pregătirea generală constituie circa 
34%, de profil, care include și practica de producere – 63% și cea opțională – 3%. Instruirea practică 
se realizează în atelierul instituției și constituie 30% din pregătirea de profil, iar practica de 
producere, care constituie circa 35% din pregătirea de profil se realizează la agenții economici de 
profil. 

Elevii 

Dinamica contingentului de elevi 

Din diagrama 1 se observă că cel mai mare număr de elevi la nivel de instituție s-a constatat 
în anul 2017, după care contingentul atestă o ușoară descreștere până la cifra de 1406 de elevi în 
anul 2020-2021. Această descreștere este datorată în special factorilor politic, economic și social, 
remarcat în ultimii ani: instabilitatea politică și economică, exodul masiv al populației, etc. 
Dacă este să analizăm dinamica contingentului de elevi pe specialități, este bine să urmărim 
diagrama 2, unde este analizat contingentul elevilor pe specialități din anul 2020, comparativ cu 
anul 2015 
 

 
Diagram 1.  Dinamica contingentului de elevi  pe anii de studii 
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Diagrama 2. Oferta educațională pe anii de studii 

 

Din diagrama 2  se observă o modificare în structura ofertei educaționale a instituției: datorită 
introducerii în oferta educațională a CEC a specialităților „Construcția și exploatarea drumurilor” și 
„Arhitectura” s-a diminuat numărul de elevi la specialitățile „Construcția și exploatarea clădirilor și 
edificiilor” și „Designul interiorului”. Această modificare de structură relevă faptul că CEC a atins 
unul din obiectivele strategice, și anume diversificarea ofertei educaționale din PDS pentru 2016-
2021. Pentru celelalte specialități sunt atestate modificări nesemnificative. 

În instituţie sunt pregătiţi 
specialişti la nouă specialităţi și o 
meserie conexă. Ponderea cea 
mai mare o au specialitățile 
„Sisteme de alimentare cu gaze și 
căldură, ventilație” (21%) și 
„Construcția și exploatarea 
clădirilor și edificiilor” 
(18%).Ponderea celorlalte 
specialități variază de la 7% la 
10%, iar meseria conexă are doar 
6% din total. 

Conform regulamentului 
70% din numărul de locuri  bugetare sunt destinate numărului total de burse. Pot să pretindă la bursă 
atât elevii bugetari, cât şi elevii , care îşi fac studiile prin contract, criteriul principal de repartizare 
a burselor fiind reuşita elevului. Dar deoarece la buget sunt înmatriculaţi elevii cu o reuşită mai 
mare, respectiv şi pretendenţi la bursă sunt de asemenea elevii bugetari. La moment  76,5% din 
bursieri o constituie elevii bugetari şi doar 23,5%  elevii cu taxă. Dacă comparăm aceste date cu 
datele de 5 ani în urmă, observăm că modificarea regulamentului cu privire la acordarea burselor, a 
sporit motivarea elevilor pentru învăţare, aceasta este demonstrat prin faptul că procentul elevilor 
de la contract, care primesc bursă s-a majorat de la 19,5% la 23,5%. 

Pe lângă bursele de studii elevii CEC mai beneficiază şi de burse sociale, care se acordă 
elevilor din familii social vulnerabile. Numărul burselor constituie 10% din numărul total de burse. 

Elevii cu  performanţe deosebite atât la studii, cât şi în viaţa socială a colegiului, beneficiază 
de burse de merit, care se acordă prin Hotărîre de Guvern.  
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Tabelul 1. Repartizarea elevilor conform burselor acordate  

Categorii de elevi bursieri 
total 

Inclusiv, burse 

de studii sociale 

Elevi cu finanțare bugetară 417 387 30 
Elevi înmatriculați prin contract 128 108 20 
TOTAL 545 495 50 

 
Admitere 

În anul 2020 au fost depuse 453 cereri, fiind înmatriculaţi 390 elevi, din ei 218 elevi au fost 
înmatriculați la locuri cu finanțare bugetară. Aceasta demonstrează, că avem concurs la admitere: 
pentru un loc la buget au aspirat 2,08 persoane. Analizând rezultatele admiterii pe ani de studii, vom 
constata următoarele: 

 
Diagram 4. Raportul cereri depuse/total admiși 

Din diagrama 4 putem concluziona că nu toți solicitanții sunt admiși la studii. Procentul 
solicitanților admiși variază între 82% și 86% din total. Dacă analizăm cifrele din perspectiva 
admiterii la locurile bugetare, atunci se atestă următoarea situaţie: 

 
Diagrama 5. Numărul de solicitări la un loc de buget 

Din diagrama 5 observăm, că numărul locurilor bugetare descreşte, de la 220 în anul 2018 
la 218 în anul 2020 și numărul cererilor la fel descrește, fapt datorat de exodul populației, ceea ce 
atestă o ușoară descreştere a solicitanţilor unui loc bugetar de la 2,2 la 2,08. Pe parcursul a ultimilor 
3 ani se atestă o ușoară creștere a cererii pentru specialitățile „Design interior” și „Arhitectură”, la 
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specialitatea „Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor„ se atestă o ușoară diminuare a 
solicitărilor, fapt datorat introducerii specialității „Construcția și exploatarea drumurilor”. 

Absolvire 

În ultimii 3 ani au fost înregistraţi circa 1105 absolvenţi. Numărul absolvenților pe 
specialități este redat mai jos: 

Tabelul 2. Distribuirea absolvenţilor pe anii 
Nr. Profilul / specialitate 2019 2020 2021 

1 Construcţia și exploatarea clădirilor și edificiilor 79 78 69 
2 Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii 20 14 22 
3 Tehnologia prelucrării lemnului 22 20 23 
4 Sisteme de alimentare cu căldură, gaze şi ventilaţie 84 73 77 
5 Construcţia și exploatarea drumurilor 19 19 20 
6 Evaluarea imobilului 30 27 24 
7 Cadastru şi organizarea teritoriului 25 21 20 
8 Arhitectura  26 28 
9 Design Interior 53 48 49 
10 Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare/instalator 

instalaţii, aparate şi echipamente de ventilare şi condiţionare 
27 24 23 

 Total 359 350 356 

Din tabelul 2 se observă o stabilitate relativă în ceea ce privește numărul absolvenților. 
Această situație poate fi explicată prin faptul că CEC a atins un echilibru în ceea ce privește 
contingentul elevilor și oferta educațională. 

Din diagrama 6 se observă că în ultimii 3 
ani rata de absolvire descrește de la 83% la 79%, 
fapt care se datorează plecării masive a populației 
peste hotarele țării. Rata abandonului școlar este 
circa 4% anual. Din cei exmatriculați în anul 
2020, doar 25% au părăsit studiile din motivul 
nereușitei și nefrecventării orelor. Celelalte 75% 
au fost exmatriculați din motive personale, 
conform cererii depuse. 

 

Dacă ne referim la diagrama 7, atunci 
observăm că circa 99,7 %  din elevii admiși la 
examenul de calificare, susțin acest examen. În 
anul 2019-2020 s-a atestat 100% de absolvenți 
din numărul de elevi admiși la susținere, fapt 
datorat contextului pandemic de desfășurare a 
procesului educațional. 
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Diagrama 8. Rezultatele susținerii Examenului de calificare 

 

 
Diagrama 9. Calitatea studiilor – 2021 

Analizând datele din diagrama 8 şi 9 observăm că, absolvenţii noştri au o notă medie la 
susţinerea proiectelor de diplomă peste 8, ceea ce demonstrează o bună pregătire teoretică şi practică 
a elevilor. Cea mai mare medie este înregistrată la specialităţile cele mai cerute pe piaţa muncii: 
designul interiorului, arhitectura și evaluarea imobilului. 
  

Formare profesională continuă și validarea competențelor 

De formare continuă profesională beneficiază cadrele didactice din domeniul construcțiilor 
și adulții (muncitori din ramura construcțiilor). Instituția are capacitățile necesare (ateliere, 
echipamente, resurse umane) pentru a realiza cursuri de formare continuă și evaluarea 
competențelor în domeniul construcțiilor. Programele de formare continuă și evaluare sunt elaborate 
în dependență de necesitățile pieții muncii și asigură certificarea tuturor meseriilor și ocupațiilor din 
domeniul construcțiilor.Ele sunt aprobate la consiliul metodic, după ce sunt coordonate cu agenții 
economici sau instituțiile ierarhic superioare. 

Programele de formare continuă sunt cu durata cuprinsă de la 3 la 10 zile a câte 8 ore per 
zi. Grupele sunt formate din 16 - 20 cursanți. La finele programelor de formare cursanții susțin 
evaluarea finală și primesc un certificate de calificare. 

Din diagram 10  se observă majoritatea beneficiarilor de formare continua au fost cadrele 
didactice din domeniul Construcții (61,1%).  Prin  diagrama 11 se confirmă acest fapt: au fost 
formate 449 cadre didactice și 130 muncitori la diferite meserii. 
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Diagrama 10. Rata beneficiarilor de 

formare continuă 

 Diagrama 11. Numărul participanților la diverse formări 
prestate de către IPCEC 

Începând din noiembrie 2019, IPCEC a fost desemnat ca Centru de validare a competențelor 
dobândite în context de educației nonformală și informală.  Astfel au fost elaborate 3 programe de 
evaluare în 2019, 4 programe în 2020 și 7 programe în anul 2021 pentru a valida și certifica diferite 
competențe profesionale. De procesul de validare a competențelor au beneficiat mai mulți candidați 
la programele de evaluare elaborate. Candidații fiind muncitori necalificați care activează în 
domeniul construcțiilor, realizând diverse lucrări și au un stagiu de muncă. Ei dețin abilități și 
cunoștințe care au fost căpătate din experiență sau din diferite activități non-formale sau informale. 
În tabelul de mai jos este indicat numărul de beneficiari ai procesului de validare a competențelor 
profesionale la la cele  meserii. 

Tabelul 3. Numărul beneficiarilor ai procesului de validare a competențelor profesionale 

Nr. Meseria Numărul de candidați 
2020 2021  

1 Fierar-betonist 13 3 
2 Pietrar-zidar 8  
3 Instalator instalații de încălzire  7 14 
4 Tencuitor 1  
5 Instalator sisteme de ventilare  6 
6 Constructor de acoperiș  8 
7 Montator gips-carton  4 
 

TOTAL 
29 35  

64 

Din tabel se observă că, în anul 2020 au fost certificate competențele profesionale a 29 de 
muncitori la diferite meserii, iar în prima jumătate a anului 2021 au fost certificate competențele a 
35 de muncitori. Deasemenea, au fost elaborate programe de validare a competențelor profesionale 
pentru următoarele meserii: zugrav, placator cu plăci, electrogazosudor, Asfalto-betonist, Dulgher, 

Tâmplar în construcții, Lăcătuș-instalator tehnică sanitară . 

Cursurile de formare continuă și procesul de validare a competențelor sunt unele benefice 
pentru certificarea și perfecționarea muncitorilor și cadrelor didactice. Aceste procese au foarte 
multe avantaje. Formarea continuă și procesul de validare poate deveni o sursă de venit pentru 
asigurarea dezvoltării instituției.  

Pentru perfecționarea activității de validare și certificare a competențelor profesionale 
trebuie să fie elaborat un plan de marketing privind dezvoltarea serviciilor de formare continuă și 

61.90%

38.90%

Cadre

didactice

Adulți
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validarea competențelor și să se investească în formarea formatorilor, dezvoltarea serviciilor de 
formare, reparații de ateliere, achiziționarea de noi echipamente. 

Resursele umane 

Echipa managerială și cadrele didactice 

Echipa managerială a instituţiei este constituită din: director,  4 directori adjuncţi, 4 șefi de 
secţie studii, șef secție Asigurarea calității, șef secție formare continuă, metodist, 7 şefi de catedră, 
psiholog, contabil, serviciu personal, bibliotecar. 

Managementul educaţional este asigurat şi de către profesori şi pedagogii sociali în afara 
orelor de curs (îndeosebi în cămine). Pregătirea generală şi profesională a elevilor este monitorizată 
de 4 secţii de studii, 3 catedre de discipline de cultură generală, 4 catedre de specialitate. 

În instituţie activează: 35 profesori la discipline generale, 67 la discipline de specialitate, 5 
maiştri instructori, 3 pedagogi sociali, 2 psihologi, un conducător secție sportivă,2 conducători de 
cerc, 97 personal auxiliar şi de deservire. Din diagrama 9 se vede clar că vârsta medie a profesorilor 
de bază este aproximativ 42 de ani.  

 
Diagrama 12. Repartizarea cadrelor didactice pe categorii de vârstă 

 
În fiecare an în instituție este organizat procesul de atestare a cadrelor didactice conform 

planului. La moment în instituţie sunt 6 cadre didactice cu grad superior, 25 cadre didactice cu 
gradul I şi 40 cu gradul II, în total 71 profesori, ceea ce constituie circa 79 % din numărul total. Din 
numărul total de manageri (9), 2 manageri deţin gradul managerial II. Dacă comparăm  situația 
actuală cu cea din anul 2015, constatăm o creștere a gradului de calificare a cadrelor didactice. Astfel 
ponderea deținătorilor de GD Superior a crescut de la 5% la 7%, a cadrelor didactice deținători de 
GD Întâi de la 19% la 28%, iar numărul cadrelor didactice fără grad s-a micșorat cu 15%. 

 
Diagrama 13. Caracteristica calitativă a cadrelor didactice 
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În perioada septembrie 2018 - mai 2021, cadrele didactice din Centrul de Excelență în 
Construcții  a participat la diverse evenimente cum ar fi seminare, conferințe, mese rotunde, sesiuni 
de formare în diverse domenii. Aceste evenimente au fost organizate atât în cadrul instituției, cât și 
în exterior. Tipul activităților de formare este reflectat în diagrama 14. 

 
Diagrama 14. Ponderea evenimentelor de formare   continua după tipul activității 

Cursurile de formare continuă parcurse de cadrele didactice sunt din domeniul 
psihopedagogiei, cultură generală, de specialitate și altele. Drept temei pentru delegarea la activități 
de formare continuă servesc: strategia de dezvoltare a instituției, cereri din partea cadrelor didactice, 
invitațiile din partea organizatorilor, ordine din partea MECC, etc.. 

În dependență de tipul activității de formare continuă și destinația acestora au fost implicate 
un număr de cadre didactice după cum urmează (diagrama 16): 

Diagrama 16. Numărul de cadre didactice implicate în activități de formare continuă 

 

 
 

Diagrama 17. Instituțiile prestatoare de cursuri de formare continuă 
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Cadrele didactice și manageriale participă la activitățile de formare continuă organizate de 
diferite instituții, organizații din țară (87%), cât și de peste hotare (13%).Numărul de activități de 
formare și instituțiile cu care colaborăm în acest sens sunt redate în diagram 17. 

Instituția planifică dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice  în cadrul 
diferitor activități de formare continuă conform planului de dezvoltare a instituției, planului de 
formare continuă și planului de atestare a cadrelor didactice.Activitățile de formare continuă sunt 
cu o durată diferită, ceea ce permite implicarea cadrelor didactice, fără a perturba activitățile de bază 
pentru instruire. 

Numărul mare de participanți în domeniul dezvoltării personale și profesionale (specialitate 
+ cultură generală) se datorează tendinței CD de a se perfecționa și de dezvoltare și creștere a calității 
studiilor.CD și manageriale participă activ la activitățile de formare continuă atât naționale cât și 
internaționale. După revenirea de la formări cadrele didactice diseminează experiența acumulată în 
cadrul ședințelor de catedre. Deasemenea sunt organizate ședințe cu profesorii, unde se împărtășesc 
diferite practici reușite, metode , tehnici inovative de predare-învățare-evaluare. 

Pentru organizarea și desfășurarea mai eficientă a implicării CD în activitățile de FC să fie 
urmat planul și strategia de dezvoltare a instituției, de dezvoltat competențele de comunicare într-o 
limbă străină a CD și manageriale. La moment limba rusă este limbă de comunicare, dar pentru 
proiectele internaționale UE este necesar limba engleză și franceză.Pentru a atrage noi proiecte de 
dezvoltare a serviciilor de FC în instituție și  pentru a fi competitivi pe piața serviciilor de FC trebuie 
de investit în formarea de formatori. Serviciile de formare continuă pot fi o activitate generatoare 
de venit. 

Personalul auxiliar – 97 persoane: 

Din categoria personalului auxiliar și nondidactic fac parte: Inspector serviciu personal – 1, 
șef atelier – 1, Bibliotecar – 4, Contabil – 4, Secretar – 3, Laborant – 6, Arhivar – 1, Intendent bloc 
studii –1, Lăcătuş sanitar–3, Îngrijitor încăperi – 24, Uşier – 17, Sudor electric și cu gaze – 2, Şofer 
– 2, Tâmplar – 3, Intendent – 5, Jurist – 1, Specialist evidenţa populaţiei și militară – 1, 
Electromontor – 3, Programator – 2, Paznic – 3, Responsabil lengerie – 1, Administrator – 1, 
Magaziner – 1, Specialist SSM – 2, Asistent medical – 2, Măturător – 2, Inginer exploatarea 
clădirilor – 1, Economist – 1, Muncitor la îngrijirea complexă și reparaţia clădirilor – 1.  

Baza tehnico-materială 

Instituţia dispune de săli de studii, ateliere, laboratoare, săli de sport, sală de festivităţi, sală 
de lectură etc. 

A. Spaţii de studii,  
Blocul de studii este dotat cu televizoare, internet, wi-fi, laptop-uri,  table interactive. 

Tabelul 4. Date generale- bloc de studii 

1 Anul de construcţie a clădirii 1961 
2 Numărul de locuri 1200 
3 Suprafaţa tuturor încăperilor 5287,9 m2 
4 Suprafaţa încăperilor de studii 3620 m2 
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Atelierul de instruire practică este dotat cu instrumente și echipamente performante. 

Tabelul 5. Date generale- Atelierul instruire practică 

Suprafaţa totală a atelierului 1653,4 m2 
  Suprafaţa încăperilor de studii 1327,6 m2 

- Atelierul de lăcătuşerie 97,44 m2 

- Atelierul de tâmplărie 237,8 m2 

- Atelierul de sudare 106,2 m2 

- Atelierul de prelucrarea lemnului 148,7 m2 

- Atelier mecanic 53,1 m2 

- Atelier de fierărie 34,1 m2 

- Atelier de finisare 93,8 m2 

- Atelier de zidărie 59,3 m2 

- Suprafaţa totală a auditoriilor (3) 189,9 m2 

    Tabelul 6. Date generale - Laboratorul materialelor de construcţii 
Suprafaţa totală a laboratorului 400,2 m2 
Suprafaţa totală de studii 316,2 m2 

 
B. Spaţii auxiliare  
În categoria spațiilor auxiliare se regăsesc următoarele: cămine, cantine cu săli de mese, săli 

de sport, săli de festivităţi, biblioteci, spaţii sanitare, terenuri sportive etc. 

Elevii sunt asiguraţi cu cămin în număr de 586 din 615, ceea ce constituie circa 93% din 
solicitanți. Norma sanitară pentru spațiu de cazare pentru un loc/pat este de  5,09 m2/elev datorită 
numărului mare de solicitări. În cămine, la fiecare etaj, funcţionează bucătării dotate cu câte 2 
aragaze, renovate dușuri , reparate sistemul de încălzire, schimbate integral geamuri termopane, 
reparate capital blocurile sanitare și asigurare cu apă caldă. Au fost dotate cu mașini de spălat, 
uscătoare, frigidere, mobilier și rețele de supraveghere video și alte utilități care au contribuit la 
îmbunătățirea condițiilor. Anual se efectuează reparații capitale sau curente pentru a corespunde 
standardelor de viață în continuă optimizare. Suplimentar, instituția deține o cantină cu 120 de 
locuri,  renovată şi dotată, care oferă elevilor alternativa și posibilitatea de a lua masa permanent 
sau ocazional. Adițional, în blocul de studii activează un bufet cu 20 locuri care asigură elevilor 
gustări rapide pe loc și la pachet. 

Elevii care locuiesc în cămine beneficiază de condiții îmbunătățite la cazare în baza 
criteriilor meritocratice prevăzute în Regulamentul căminelor. De asemenea au fost renovate și 
optimizate spații din cămine care au fost transformate în spațiu hotelier, sală de odihnă, dușuri, spații 
de lectură.  

Toate blocurile sunt asigurate cu energie electrică, sisteme inginereşti, agent termic, 
salubritate şi apă potabilă. Apă caldă este în căminele 1,2,3 şi cantină. Reţelele inginereşti de pe 
teritoriul instituţiei sunt la balanţa organizaţiilor respective (Apă – Canal, Termocom, etc.) 
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Tabelul 7. Servicii sociale pentru elevi 
Căminele Suprafaţa totală, m2 Suprafaţa locative, m2 Locatari 

Căminul nr.1  1544,6 1002 186 
Căminul nr. 2 1556,5 514 119 
Căminul nr. 3 2615,8 1569 281 
Căminul nr. 4 2581,8 1765 128 angajați 
Căminul nr. 5 2614,6 1774 153 angajați 

Tabelul 8. Spaţii auxiliare 

1 Suprafaţa sălii sportive 352,4 m2 
2 Suprafaţa sălii festive 204,8 m2 
3 Numărul de locuri în cantină (suprafața) 720 locuri (645,2 m2)  
4 Numărul de locuri în bufet (suprafața) 40 locuri  (44,37 m2) 

5 

Suprafaţa totală ocupată de bibliotecă: 
Sala de manuale și literatură 
Sala de lectură (52 locuri) 
Sla de calculatoare 

314,92 m2 
191,37 m2 

61,60 m2 

61,95 m2 

6 Punct medical     30 m2 
 

Resurse digitale 

Instituția are un site funcțional www.ccc.md cu informație diversă pe diferite componente, 
sunt create bloguri la diferite unități de curs/discipline. Fiecare profesor are creată câte o clasă 
virtuală pentru fiecare grupă de elevi (classroom), care conține diferite materiale didactice pentru 
instruirea la distanță: note de curs, video-uri, prezentări PPT, tutoriale, sarcini pentru studiul 
individual, exerciții interactive, animații, teste on-line, etc..  
 

Resurse financiare 

Finanţarea instituţiei se realizează în temei din resursele alocaţiilor bugetare, suplimentate 
cu  resurse extrabugetare pentru a îmbunătăţi pregătirea profesională a elevilor şi a sprijini parţial 
formarea continuă a cadrelor didactice. Resursele extrabugetare pe care instituţia le utilizează sunt 
în temei taxele de studii percepute de la elevii care învaţă prin contract. 

 

Diagrama 18. Structura venitului după sursa de finanțare, mii lei 

Din diagrama de mai sus se observă clar, că în ultimii ani s-a majorat cota alocaţiilor bugetare 
de la 66% la 77%, fapt datorat trecerii instituției la finanțare per elev.Componența și structura 
veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2020 se vizualizează în diagramele 19 şi 20. 

http://www.ccc.md/
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Diagrama 19. Structura venitului, mii lei 

Din diagrama 19 se observă, că majoritatea veniturilor este din sursele finanțate din bugetul 
statului (77%), după care urmează taxele de studii și taxele pentru cămin. 

 

Diagrama 20. Structura cheltuielilor, mii lei 

 
Majoritatea cheltuielilor (circa 69%) sunt orientate la salarizarea angajaţilor, bursele 

elevilor, 15% din surse asigură funcţionalitatea edificiilor (energie electrică, energie termică, apă şi 
canalizare).   

Aspecte manageriale de asigurare a calității procesului educațional 

Pentru asigurarea calitățiii procesului educational au fost realizate următoarele acţiuni majore: 
❖ Elaborarea și aplicarea: 

- cerințelor privind repartizarea orelor; 
- metodologiei de calcul a orelor prevăzute pentru studiul individual ghidat de profesor; 
- fișei de evidență a absențelor motivate; 
- procedurii de recuperare a absențelor nemotivate; 
- procedurii de recuperare a restanțelor; 
- procedurii de realizare a modificărilor în orar; 
- procedurii de calculare a mediei semestriale; 
- procedurii de organizare și desfășurare a sesiunii de examinare în context pandemic; 
- procedurii cu privire la  desfășurarea examenelor/tezelor în regim online; 
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- instrucțiunii privind organizarea și desfășurarea studiilor la distanță; 
- algoritmului de recuperare a absențelor și de corecție a notelor negative (tabelul cu 

sarcini individuale); 
- procedurii de evaluarea a performanțelor semestriale pentru cadrele didactice, de 

conducere și personalului de deservire în baza criteriilor aprobate; 
- algoritmului de asistenţă la orele cadrelor didactice şi valorificarea rezultatelor; 
- procedurii de transcriere a orelor înregistrate on-line în catalogul grupei; 
- Instrucțiuni Catedra diriginților pentru componentele psihopedagogice și 

managementul clasei de elevi; 
- Instrucțiuni ședințe cu părinții; 
- Fișa de evaluare a performanței diriginților; 
- Instrucțiuni privind procedurile de cazare, conviețuire în spațiile căminelor, precum și 

predarea spațiului de cazare; 
- Instrucțiuni pentru elevii absolvenți; 
- Instrucțiuni pentru organizarea tuturor circuitelor și proceselor cu caracter de noutate și 

intervenție pentru subdiviziuni.  

 

❖ Formarea cadrelor didactice și manageriale la următoarele module: 
- Managementul carierei- 30 persoane din IP CEC  
- Activități generatoare de venit- 20 persoane din IP CEC 
- Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă- 35 persoane din IP 

CEC  
- Cursuri TIC - peste 70 cadre didactice 

❖ Desfăşurarea activităţii de mentorat prin aplicarea sondajelor atât la mentori, cât şi la mentii, 
analiza necesităţilor şi preîntâmpinarea dificultăţilor în organizarea activităţilor de instruire, 
diseminarea informaţiei la diferite întruniri şi şedinţe. 

❖ Elaborarea cercetărilor acţiune şi promovarea experienţei descrise în cadrul consiliilor 
profesorale, metodice, şedinţelor catedrei  şi expunerea  rezultatelor cercetărilor  în cadrul  
conferinţelor tehnico-ştiinţifice „Inginerie civilă şi educaţie 

❖ Realizarea controalelor interne cu referire la activitatea cadrelor didactice, activitatea 
practică, evaluarea rezultatelor învăţării, monitorizarea frecvenţei elevilor, activitatea comisiilor de 
lichidare a restanţelor, etc., analiza activităţii prin prezentări la şedinţe, consiliile metodice şi 
profesoral , cu indicarea propunerilor de îmbunătăţire a rezultatelor. 

❖ Participarea profesorilor la proiecte naţionale şi internaţionale (Twining, KulturKontakt, 
CONSEPT, MEETA) 

❖ Dotarea laboratoarelor cu inventar şi instalaţii moderne pentru promovarea surselor 
regenerabile de energie: termică și fotovoltaică,   cu suportul proiectului AED, LED Moldova. 

❖ Implementarea   „Proiectului de montare a instalaţiei  cu pompă de căldură”   în atelierul de 
lăcătușerie, cu suportul proiectului AED, LED Moldova, cu implicarea companiei de montare 
Darnic-gaz. 
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❖ Acţiuni de promovare și orientare profesională organizate de profesori (5 profesori + 15 
elevi) 

❖ Modernizarea/Actualizarea bazei de date 

❖ Realizarea lucrărilor  de reparaţie - reconstrucţie în imobilile IP CEC;  

❖ Asigurarea realizării eficiente a procesului educațional la distanță prin implementarea 
regulamentului de organizare și desfășurare a procesului educațional la distanță; 

❖ Numirea prin ordin a administratorilor platformelor educaționale 
https://digitalmatter.ceiti.md/,www.ccc.md și a formatorilor-mentori în domeniul TIC pe catedre în 
scopul consultării cadrelor didactice în vederea implementării învățământului la distanță - 3 
administratori și 7 formatori-mentori. 

❖ Inițierea și plasarea unui chestionar în scopul acumulării de informații privind starea actuală 
a elevilor și disponibilitatea lor de a învăța la distanță. 

❖ Organizarea comunității de învățare on-line pe toate dimensiunile: secții, catedre, 
practică,etc.. 

❖ Elaborarea a 6 tutoriale pentru formarea profesorilor în elaborarea materialelor digitale și 
comunicarea lor on-line; 

❖ Diagnosticarea calității studiilor la distanță  

❖ Elaborarea și aplicarea diverselor chestionare pe contingentul de elevi și profesori( calitatea 
studiilor, managementul Catedrei Diriginților, starea de bine a elevilor, starea de bine a profesorilor, 
aplicarea instrumentelor TIC și accesul la educație în condițiile instruirii On-line- profesori/elevi; 
gradul de satisfacere a așteptărilor - părinți etc) în scopul diagnosticării nivelului atins al obiectivelor 
și operarea deciziilor de continuitate. 

❖ Asigurarea transparenței decizionale prin conectarea la platforme unice de comunicare-
informare între administrație-profesori-elevi-părinți. 

❖ Consolidarea comunității diriginților prin crearea Catedrei Diriginților și organizarea 
centralizată a activităților în baza psihodiagnozei contingentului de elevi și a studiului de nevoi. 

❖ Elaborarea planurilor operaționale anuale a Catedrei diriginților și pedagogilor sociali în 
baza analizei rezultatelor din acțiunile de control și evaluare a activităților și proceselor parcurse. 

❖ Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor cu referire la procesul de predare-
învăţare, stagii de practică, activităţi extraşcolare, evaluarea rezultatelor învăţării și anume: 

- aplicarea metodologiei de realizare a evaluării iniţiale; 

- implicarea elevilor în activităţi de cercetare (Bolduma Viorel); 

- desfăşurarea sondajelor cu elevii privind calitatea studiilor, condiţiilor de activitate şi de 
trai, analiza lor la nivel administrativ, cu indicarea propunerilor pentru ridicarea nivelului 
calităţii; 

- desfășurarea sondajelor elevilor și profesorii cu privire la starea de bine; 

https://digitalmatter.ceiti.md/
http://www.ccc.md/
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- desfășurarea și analiza datelor chestionarelor cu privire la instrumentele digitale utilizate; 

- proiectarea activităţii de predare-învăţare în baza cadrului ERRE; 

- elaborarea Planului activităților extracurriculare pe direcții de perspectivă unice, cu 
accent pe impact, formare de atitudini și comportamente valorice; 

- organizarea activităților educative în cămine pe obiectivele majore: Manifestarea unui 
comportament non discriminator și non violent și educarea sentimentului de apartenență 
la comunitatea de elevi, instituție și societate; 

- educarea spiritului civic pro-activ prin activități de promovarea a liderismului: 
constituirea Consiliului elevilor și activități de voluntariat instituțional și comunitar; 

- inițierea cercetărilor psihopedagogice fundamentale și aplicative pe temă unică și în 
Catedra Diriginților, în scopul dezvoltării competențelor și capacităților actional-
strategice la clasa de elevi. 
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2. REALIZAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 
PENTRU ANII 2011-2016 

Direcția strategică:1 Sporirea calității educației 
Obiectiv general strategic: 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 

Obiectiv specific 1.1.1 Oferirea programelor de formare continuă și mentorat pentru cadre 
didactice din domeniul construcții 

Pentru formarea  cadrelor didactice prin intermediul Secției de formare profesională continuă 
au fost elaborate 2 programe de formare: Construcții, inginerie și materiale de construcții și 
Psihopedagogie, în care au fost instruite 78 cadre didactice. În urma sondajelor efectuate,  gradul de 
satisfacție privind programele de formare este 4,7 din 5. Deasemenea au fost pregătiți formatori 
mentori în număr de 16 persoane, care au realizat procesul de mentorare pentru 68 de cadre 
didactice. 

În cadrul ședințelor de  catedră și  a consiliului metodic  au fost prezentate nr.34 cercetări- 
acțiune și promovarea experienței  profesorilor cu tematica dezvoltării competențelor prin 
elaborarea și aplicarea situațiilor de integrare în proiectare lecției, evaluare și în cadrul lucrului 
individual. Fiecare cadru didactic la sfîrșitul cercetării vine cu  concluzii și recomandări pentru. 
Circa 38% din cadre didactice sunt implicate în activitatea de cercetare la nivel de instituție. 

Pentru instruirea cadrelor didactice au fost semnate contracte cu  instituții abilitate în 
formarea continuă: ProDidactica , IȘE, UTM, I Creangă, Universitatea din Tiraspol, în urma cărora 
au fost instruire 63 de cadre didactice la  programe de formare profesională: psihopedagogie, 
management,  de specialitate, TIC, dezvoltare personală. 

Secția formare continuă a IP CEC, a  organizat instruiri ale personalului didactic pentru 
dezvoltarea competențelor digitale și utilizarea TIC în cadrul a peste 14 traininguri, sesiuni de 
instruire, ateliere pentru a  peste 87 cadre didactice privind aplicarea instrumentelor: Zoom, Google 
Meet, Google- formulare, classroom, instrumente de evaluare, etc 

De procesul de validare a competențelor au beneficiat peste 64 candidați la 14 programe de 
evaluare elaborate, pentru care au fost eliberate 64 de certificate de calificare. Candidații fiind 
muncitori necalificați care activează în domeniul construcțiilor, realizând diverse lucrări și au un 
staj de muncă. Ei dețin niște abilități și cunoștințe care au fost căpătate din experiență sau din diferite 
activități nonformale sau informale. 

Obiectivul specific: 1.1.2 Promovarea anuală a minimum 2-3 experienţe de succes şi schimb 
de experienţă cu instituţiile de profil din România, Rusia, Letonia, Austria 

Anual sunt organizate conferințe: Conferința Tehnico-științifică Inginerie Civilă și Educație 
- 2017, 2018, 2019, 2020,  Rogojina Răutului -2020, Fizica aplicată la specialitate -2021. În cadrul 
conferințelor au fost implicate peste 500 participanți: cadre didactice, agenți economici, 
întreprinderi de stat, elevi, parteneri de dezvoltare. Participanții au fost atât din instituțiile din țară  
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cât și de peste hotare: ȘP3, ȘP7, ȘP9, UTM, Colegiul Tehnic Gh.Asachi Iași, Universitatea Tehnică 
Gh.Asachi Iași, AED, CEDA, Twinning, etc;  

În perioada dată au fost desfășurate vizite de studiu pentru schimb de experiență în Polonia, 
România, Cehia, Italia cu implicarea a peste 18 elevi și 14 profesori. Participanții au avut ocazia să 
experimenteze diferențele dintre formatul educațional, ofertele de programe academice și filozofiile 
educaționale ale acestor țări. 

Obiectiv specific: 1.1.3 Prestarea serviciilor de mentorat şi consultanţă, planificate şi la 
solicitare, beneficiarilor (profesori, maiştri, agenţi economici, manageri etc) în funcţie de specificul 
politicilor educaţionale promovate 

Pe parcursul ultimilor cinci ani IPCEC a oferit servicii de mentorat la solicitare pentru circa 
17 studenți de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea pedagogică I.Creangă  și  
Universitatea de stat de Educație fizică și sport.  

IPCEC anual desfășoară activitatea de 
mentorat pentru profesorii debutanți ai 
instituției. În acest context catedrele identifică 
mentori, care ghidează în activitățile didactice 
pe parcursul anului cadrele didactice debutant. 
Cabinetul metodic a desfășurat circa 12 
seminare, ateliere de lucru atât pentru mentori 
cât și pentru mentii cu următoarele tematici: 
Proiectarea lecție pe cadrul ERRE, 

proiectarea lecțiilor practice, elaborarea 
testelor de evaluare, Organizarea studiului individual al elevului etc.. Activitatea de mentorat este 
una extrem de importantă deoarece în ultimii ani se atestă un flux mare de cadre didactice debutante. 
În ani 2011-2020 au fost implicate în  programul de  mentorat cca 75 cadre didactic. 

Obiectiv general strategic: 1.2 Sporirea anuală a performanţelor şcolare cu minimum 3-5 % 

prin diversificarea metodelor de motivare, activităţi curriculare şi extracurriculare de diferit 

gen 

Obiectivul specific: 1.2.1 Crearea unui sistem de educaţie ce ar asigura învăţarea în ritm 
propriu 

În perioada dată la conferințele anuale realizate în IP CEC se atestă un număr de 54  de 
lucrări și comunicări ale elevilor, ceea ce demonstrează implicarea activă a elevilor în activități de 
cercetare cu supravegherea profesorilor. 

Anual se realizează  graficului de consultații de pregătire suplimentară a elevilor dotați, ca 
rezultat au fost prezentate 350 de diplome ale elevilor participanți la concursuri și ateliere de 
creație.În ultima perioadă se atestă o creștere a  numărului performanţelor la concursuri, olimpiade 
şcolare, etc. Elevii cei mai buni sunt incluși în stagii peste hotare şi schimb de studenţi cu alte 
instituții, ex: Polonia sau au fost incluși în comisii de evaluare şi apreciere a calităţii 
managementului educaţional, ex:Consiliul de Administrație – 2 elevi anual. 
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Pentru dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliului Elevilor Studenţesc şi alte structuri de 
management din instituție au fost organizate semestrial  (în total 6) ședințe comune între Consiliul 
elevilor, CIEAC și Directorul adjunct educaţie pentru implicarea în rezolvarea problemelor de 
disciplină, inițiativa stop fumat, îmbunătățire condiții cămine, amenajare spații cămine/teritoriu , 
ceea ce a dus la dezvoltarea relațiilor la un nivel înalt între elevi și managementul instituției. 

Pentru dezvoltarea creativității elevilor din IP CEC anual se organizează 7-10 expoziții ale 
lucrărilor elevilor specialităților DI și A, în diverse spații educaționale ale CEC: biblioteca, holurile 
blocului de studii, hol căm.2. Elevii de la catedra ADI ( 11 elevi) au realizat proiecte de amenajare 
a holurilor blocului de studii în cadrul unui concurs (2019). Expoziții ale lucrărilor elevilor și 
profesorilor sunt organizate și  în diverse instituții publice: ANACEC, Biblioteca Națională.  Elevii 
de la catedra CEIȘE au realizat 2 proiecte de diplomă cu efectuarea măsurătorilor geodezice pentru 
amenajarea teritoriului, blocului administrativ și amenajarea spațiilor verzi din jurul IP CEC. 

Obiectivul specific: 1.2.2 Reducerea, timp de 5 ani, cu 50 % a eşecului şcolar înregistrat ca 
şi tendinţă prin oferirea oportunităţilor de instruire diferenţiată 

Elaborarea planurilor de activitate pe catedre în vederea reducerii eșecului școlar prin 
realizarea fișelor de recuperare a materialelor pentru elevii cu multe absențe sau note negative; 
monitorizarea numărului posibil de restanțieri la catedră și implementarea  măsurilor de motivare a 
elevilor în susținerea prezentării materialelor, organizarea comisiilor de lichidare a restanțelor la 
catedră  a determinat reducerea cu 5-10% a numărului de note negative la disciplină 

Proiectarea activităţii de predare-învăţare 
în baza cadrului ERRE este realizată  de 
majoritatea profesorilor - 83% din instituție, ceea 
ce este un fapt stabilit prin realizarea procesului 
de monitorizare a procesului educațional și 
chestionare realizate de profesorii de specialitate. 
În baza învățământului de la distanță s-a creat un 
context favorabil pentru utilizarea metodelor 
interactive digitale, care oferă profesorului o 
mare interactivitate cu elevii și satisfacție din 
partea lor, specificul disciplinelor favorizează 
aplicarea metodelor interactive, comunicarea și 
interacțiunea individuală cu fiecare elev. Gradul de satisfacţie al elevilor din utilizarea metodelor 
interactive constituie circa 78%.Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare–învăţare–
evaluare a devenit o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiilor informaţionale. 

Anual conform graficului stabilit sunt realizate consultaţii de pregătire suplimentară pentru 
elevii cu ritm diferit de învăţare, prin aplicarea sarcinilor de lucru diferenţiat, în urma cărora s-a 
majorat procentul de promovare a elevilor cu 16 %. 

Au fost revizuite cerințele și criteriile unice de evaluare și a fost stabilit un sistem de cerinţe 
unice pentru toate disciplinele, aprobat de administrația IP CEC. Evaluarea competenţelor unui elev 
la o disciplină de studiu la programele de formare profesională   presupune sarcini care solicită  
cunoaştere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare (atitudinea faţă de cele învăţate) şi situaţii de  
integrare. Evaluarea iniţială a elevilor la începutul unui curs/an/semestru se realizează 



PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2021-2026 AL IPCEC 

 

26 

 

obligatoriu.C:\Users\Office 2020\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Standard acreditare 5\Anexa 
5.17 - test ev. init Retele de gaze.docx Analiza rezultatelor acestei evaluări se discută la: catedră 
(pentru elaborarea programelor compensatorii), la Consiliul administrativ (pentru informare), la 
Consiliul metodic (pentru elaborarea altor măsuri şi prezentarea/analiza programelor 
compensatorii), la Consiliul pedagogic (pentru aprobare).    Analiza comparativă a evaluării inițiale 
și finale în ultimii ani atestă o îmbunătățire a rezultatelor școlare cu 3,6 procente anual. 

Monitorizarea lunară a reuşitei şcolare se realizează prin efectuarea rapoartelor semestriale 
pe secţii de studii și comunicarea la consiliile profesorale au constatat reducerea cu 5-8 % anual a 
numărului de note negative la disciplină. Semestrial se realizează informarea părinţilor/elevilor 
despre condiţiile   rezultatele reușitei școlare și frecvența elevilor. 

Obiectiv general strategic: 1.3Asigurarea calităţii managementului educaţional specific CEC 

Obiectiv specific:1.3.1 Implementarea cadrului normativ al CEC.  

Instituţia  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 
Codului educaţiei al Republicii Moldova, Hotărârilor de Guvern şi actelor normative elaborate de 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, în concordanţă cu prerogativele cu care aceasta a 
fost investită şi Statutul instituţiei aprobat la 9 septembrie 2015 prin ordinul MECC nr.805 din 6 
august 2015. 

Misiunea şi strategia de dezvoltare a instituţiei este reflectată în Planul de dezvoltare al IP 
CEC pentru perioada 2016-2021 şi este în concordanţă cu cadrul legal naţional, cu direcţiile 
strategice ale politicii educaţionale spre integrarea instituţiei în spaţiul educaţional european şi 
satisfacerea necesităţilor pieţei muncii 

În urma trecerii la autogestiune financiară IP CEC a revizuit și aprobat Regulamentul de 
organizare și funcționare a instituției   în cadrul Consiliului de Administrație din 4 septembrie 2019. 

IP CEC are organigramă, care  permite gestionarea angajatilor în departamente, realizarea 
unei scări ierarhice, dar si o trasare generala a responsabilitatilor, alaturi de fisa postului Fiecare 
personal: administrativ,  didactic, nedidactic și auxiliar își îndeplinește funcțiile indicate în  fișa de 
post. 

Obiectiv specific 1.3.2  Evaluarea sistematică a calităţii lecţiei la nivel de catedre şi instituţie 

La finele fiecărui semestru, sunt  întocmite rapoarte pe secții  și prezentate rezultatele reușitei 
școlare ale elevilor în cadrul Consiliilor profesorale. La începutul semestrului este elaborat planul 
asistenței cadrelor didactice, iar rezultatele sunt discutate în cadrul Ședințelor metodice, 
propunându-se măsuri de îmbunătățire și ameliorare a situațiilor stringente. Pe parcursul perioadei 
date au fost efectuată consultarea părinţilor/elevilor în vederea satisfacerii aşteptărilor cu referinţă 
la calitate prin 17 teste la care au participat  2767 elevi, 443 părinți , 226 profesori. Rezultatele 
chestionarelor atestă aprecieri satisfăcător - 32%, bine - 48%, foarte bine - 20%. 

Obiectiv specific 1.3.3 Acreditarea IP CEC şi a programelor de formare profesională 

 Programe  de formare profesională inițială acreditate în 2019: CECE, SACGV -f/zi, EI, 
TMAC,TPL; programe acreditate în 2020: CED, DI, SACGV-fr, Instalatori instalații de încălzire; 

about:blank
about:blank
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ventilare climatizare. În proces de  acreditare 2021: Arhitectura. În concluzie, programele sunt 
acreditate în proporție de 100%.  
Programe de formare continuă nu sunt acreditate. 

Direcţia strategică 2. Promovarea imaginii CEC - instituţie care încurajează 

parteneriatul, spiritul întreprinzător şi concurenţa loială 

Obiectiv general strategic: 2.1 Sporirea numărului de profesori şi elevi care demonstrează 
ataşament şi sentiment de apartenenţă la valorile şi tradiţiile instituţiei 

Obiectiv specific 2.1.1 Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare care ar contribui 
la formarea valorilor general-umane 

Planul educativ este axat pe necesitățile evidente și este elaborat participativ. Planul educativ 
este elaborat în septembrie, anual, în baza testului MMPI (psihodiagnoză) raport psiholog și rapoarte 
diriginți. În medie, anual, sunt implicați în aceste activități peste 300 elevi din anul întâi și peste 50 
diriginți. 

Instituția a planificat și a 
inițiat întâlniri periodice cu 
absolvenţii în scopul identificării 
oportunităţilor de sporire a 
calităţii formării cadrelor anual, 
în luna martie. În această 
perioadă au fost organizate 2 
întâlniri la care au participat 
peste 50 absolvenți de la diferite 
specialități. Pentru urmărirea 
traseului profesional al 
absolvenților a fost implementat 
un instrument sub formă de 
chestionar pentru colectarea 
datelor de către diriginți. 

Anual, în luna martie, se 
organizează întâlnirea cu profesorii veterani ai Colegiului de Construcții din Chișinău. În perioada 
2017-2021, au fost organizate 4 evenimente, la care au participat total 26 veterani. 

În perioada 2016-2021, au fost create mai multe cluburi de interes în cadrul căminelor 
studențești. 

Obiectiv specific 2.1.2 Constituirea unui sistem de formare pentru diriginţi 

Pe parcursul ultimilor cinci ani au fost organizate mai multe cursuri metodice pentru 
diriginţi. În urma acestor formări au fost revizuite metodologia de lucru cu diriginţii. Activitatea de 
lucru cu diriginții a fost reconceptualizată în planul de activitate al catedrei diriginţilor în baza 
nevoilor contingentului de elevi şi în baza obiectivelor strategice din PDI al instituţiei. Diriginţii au 
fost implicați în crearea unei mini biblioteci metodologice (proiecte, cercetări, rapoarte etc). Aceste 

Diagrama 23. Cursuri metodice pentru diriginți 
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materiale sunt prezentate în cadrul ședințelor tematice anuale și în cadrul ședințelor de catedră. 
Deasemenea pentru o comunicare mai eficientă și transmiterea informațiilor au fost create grupuri 
pe diferite platforme. 

Obiectiv specific 2.1.3 Constituirea unor structuri non-formale ale elevilor. 

Elevii instituției se implică în activități de voluntariat care sunt organizate de ONG-uri, 
organizaţii de tineret sau voluntariat în organizarea activităţilor educaţionale. Pe parcursul anilor 
sunt implicați peste 56 elevi, dintre care sunt 11 voluntari permanenți în proiecte comunitare. Elevii 
sunt implicați în 8 cluburi de interes. 

Obiectiv general strategic: 2.2  Sporirea anuală a numărului de elevi şi cadre didactice care 
promovează imaginea profesiei alese în instituţie şi în exterior. 

Obiectiv specific: 2.2.1 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe valori general-
umane care să încurajeze  spiritul întreprinzător şi concurenţa loială în mediul profesoral şi şcolar 

În 2020 și 2021 au fost organizate concursuri cu premii pentru elevi privind promovarea 
specialităților sau învățarea pe tot parcursul vieții. Pentru organizarea concursului a fost elaborat un 
Regulament. La concursurile menționate au participat 11 elevi. Au fost premiați 6 elevi cu premii 
bănești iar ceilalți participanți au primit mențiuni și premii de participare. De asemenea au fost 
organizate peste 10 întâlniri cu oameni de succes din domeniu, foști absolvenți la care au participat 
peste 300 elevi. Toate informațiile sunt plasate pe paginile de socializare și pe site-ul instituției. 
Site-ul instituției a fost modernizat și este într-o continuă actualizare. 

Obiectiv specific 2.2.2 Asigurarea mobilităţii academice pentru elevi şi profesori prin 
organizarea anuală a diferitelor acţiuni didactico-metodice în parteneriat cu instituţii de profil 
din ţară şi de peste hotare 

Colaborarea cu cadrele şi instituţii de profil din ţară şi de peste hotare se realizează anual. 
Acestea sunt sub formă de vizite de lucru, mese rotunde, instruiri metodice la Universitatea Tehnică 
a Moldovei, Universitatea Agrară de stat din Moldova, Colegiul de construcții din Hîncești, Colegiul 
de Ecologie, Școli profesionale. Reprezentanții instituției realizează vizite de studiu în instituţii din 
ţară şi de peste hotare (schimb de experienţă).  Peste 13 profesori şi elevi au vizitat și interacționat 
virtual cu elevi și cadre didactice din instituțiile de profil din Polonia, România, Lituania, Letonia, 
Franța, Italia și alte țări din UE și fostele țări CSI, cu aceste instituții sunt încheiate contracte de 
parteneriat și colaborare. Elevii și cadrele didactice participă activ la expoziţii, proiecte, olimpiade, 
concursuri, conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio, tv în țară și peste hotare. În cadrul acestor 
evenimente elevii demonstrează performanțe deosebite, ocupând locuri de frunte și evidențiindu-se. 
Anual cadrele didactice și elevii participă la peste 20 de expoziții, concursuri, olimpiade, mese 
rotunde, conferințe, emisiuni radio, etc. 

Obiectiv specific 2.2.3 Organizarea anuală a diferitor acţiuni de orientare profesională în 
şcoli de cultură generală şi licee din Republică 

Anual se organizează o serie de activități de orientare profesională. Cele mai reprezentative 
sunt vizitele realizate în școli din republică, participarea la iarmaroace tematice, ziua ușilor deschise. 
În perioada 2016-2021 au fost vizitate peste 50 de școli și evenimente. În cadrul acestor vizite au 
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fost implicați peste 30 profesori și elevi. Cheltuielile suportate de instituție au fost pentru 
combustibil, materiale distributive, proiector, laptop și alte cheltuieli pentru publicitarea în reviste, 
radio, etc. În urma chestionării abiturienților privind sursa de informare despre IPCEC am obținut 
următoarele rezultate, redate în diagrama 24: 

 
Diagrama 24. Cotele procentuale a surselor de informare despre instituție de către abiturienți 

Obiectiv general strategic 2.3 Instituirea unui parteneriat permanent şi eficient cu părinţii în 
vederea asigurării continuităţii  în educaţia copiilor şi minimalizarea impactului standardelor 
duble 

Obiectiv specific 2.3.1 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii 

Pentru comunicarea eficientă cu părinții au fost constituite comunități părintești pe diferite rețele de 
socializare. Anual sunt active peste 45 grupe în care sunt implicați peste 90% din contingentul 
fiecărei grupe. Comunicarea cu părinții se realizează și prin intermediul diriginților, ședințelor cu 
părinții de două ori pe an și șefilor de secție. Deasemenea părinții sunt implicați în luarea deciziilor 
prin intermediul chestionarelor sau alte instrumente. Interesul părinților este apărat la ședințele 
consiliului de administrație de 2 părinți. 

Obiectiv specific 2.3.2 Colaborarea cu  absolvenţii CEC, specialişti în domeniu 

Absolvenții CEC sunt implicați în diverse comisii de evaluare, de cazare, etc. A fost inițiată o 
campanie de promovare „Absolvenții vorbesc” în care absolvenții își expun părerea despre studiile 
realizate. Deasemenea sunt invitați în cadrul diverselor evenimente pentru a împărtăși poveștile de 
succes. Avem o statistică îmbucurătoare privind continuarea studiilor copiilor absolvenților sau 
rudele acestora - peste 40 % din elevi. 

Obiectiv specific 2.3.3 Propagarea şi implementarea experienţei proprii prin parteneriat 
constructiv cu agenţi economici 

În ultimii 5 ani au fost semnate peste 30 de contracte de colaborare cu agenții economici și 
întreprinderile de stat. Au fost organizate peste 70 de vizite de studiu, excursii a elevilor și 
profesorilor. În aceste vizite au fost implicați peste 30 de specialiști din cadrul companiei. În cadrul 
vizitelor au fost posibile de demonstrat anumite cunoștințe în practică, la șantier, în condiții reale. 
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În urma celor observate în timpul vizitelor și cunoștințelor acumulate au fost operate schimbări în 
conținuturile predate și lucrările de curs. 

Colaborarea cu agenţii economici în vederea organizării practicii ce precede proiectarea de 
diplomă se realizează cu peste 100 agenți economici în fiecare an. Au fost repartizați la practică 
peste 300 de elevi anual. De asemenea pe parcursul anului se organizează ședințe cu agenții 
economici privind consultarea în diverse probleme, elaborarea curriculum, programe de studii, 
probele de evaluare, etc. Agenții economici organizează lecții petrecute pe șantier sau în cadrul 
întreprinderilor privind diseminarea informațiilor curente în diverse domenii: materiale noi, metode 
de lucru, instrumente, utilaje, etc. Anual sunt organizate cca 7 lecții. 

Pe parcursul anilor au fost solicitate asistența tehnică din partea a 15 agenți economici. 
Aceștia s-au implicat în oferirea de informații necesare procesului de studii, materiale pentru 
reparații și realizarea practicilor de atelier, utilaje, instrumente, servicii de asistență tehnică privind 
instalarea și deservirea unor utilaje și echipamente. 

Direcţia strategică 3. Diversificarea serviciilor prestate de CEC 

Obiectiv general strategic 3.1 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de 
muncă prin consultarea periodică a agenţilor economici şi a reprezentanţilor ANOFM  

Obiectiv specific 3.1.1 Formarea profesională iniţială a specialiştilor la nivelurile 3,4,5 – 
ISCED la cel puţin 1-2 meserii/specialităţi pe an 

Au fost elaborate plane de învățământ la 9 specialități secția zi și la specialitatea SACGV 
studii cu frecvență redusă, profiluri ocupaționale la 6 specialități.  Profiluri ocupaționale nu se 
aprobă pe forma de studii, dar pe programe de formări. 

 A fost elaborat și aprobat curriculum la 9 specialități: Construcția și exploatarea clădirilor 
și edificiilor; Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilare;  Arhitectura; Tehnologia 
prelucrării lemnului; Tehnologia materialelor de construcții; Evaluarea imobilului; Design interior; 
Construcția și exploatarea drumurilor; Cadastru care  se găsesc pe saitul portal www.iot.md 

  În curricula  de specialitate  au fost introduse modificări la unele capitole ce țin de sursele 
regenerabile și eficiența energetică a clădirilor  

Obiectivul specific 3.1.2 Formarea continuă a specialiştilor la nivelurile 3,4,5 – ISCED 
pentru toate cursurile solicitate 

În perioada august – decembrie 2016 au fost elaborate plane de învățământ pentru 5 
specialități. În perioada  septembrie-decembrie 2016 au fost instruiți 8 formatori. 

Obiectivul specific 3.1.3 Prestarea serviciilor de recunoaştere şi certificare a competenţelor 
profesionale formate în baza învăţămîntului formal, informal şi nonformal pentru toate calificările 
solicitate 

În semestrul II 2018 au fost elaborate 18 planuri de învățământ la disciplinele de specialitate. 
Pe parcursul semestrului II  anul 2018 au fost instruiți 9 formatori. 
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Obiectivul specific 3.1.4 Corelarea curricula disciplinelor de învățământ cu cerinţele actuale 
ale societăţii în schimbare   

Angajații economici, în procesul de elaborare a curricula,  au participat  ca recenzenți.Au 
fost făcute chestionare și în baza lor s-au întocmit Profilul educational, Planul de învățământ și 
Curricula 

Obiectiv general strategic 3.2 Iniţierea unui sistem de servicii generatoare de venit din toate 
sursele posibile 

Obiectivul specific 3.2.1 Acumularea veniturilor prin prestarea serviciilor şi vînzarea 
produselor din cel puţin 2 activităţi anual 

Solicitanți a serviciilor de internat au fost de la Flacăra albastră, sunt 4 spații de internat cu 
15 locuri. 

Au fost confecționate articole pentru IP CEC: dulapuri - 80,  mese școlare - 250, mese pentru 
profesori - 35, set de mobilă de birou -5, paturi pentru elevi - 30,  urne pentru gunoi - 10,  foisor – 
2, mobilier pentru biblioteca - 21, șezlonguri - 3, masă - 1, scaune - 4, vazoane pentru flori - 5. 
Comercializarea articolelor confecţionate în atelierele didactice nu s-a întreprins. 

 93 % din numărul de solicitanți-elevi IPCEC sunt cazați în căminele Centrului de Excelență. 

Anual s-au efectuat reparații curente în spațiile de uz comun precum și mentenanța rețelelor 
și bunurilor, inclusive reparația capitală a sistemului de încălzire, canalizare, înlocuirea completă a 
geamurilor . 

În perioada 2016-2020 au fost acordate servicii de perfectare a actelor de studii, de eliberare 
a  certificatelor academice, suplimentelor la diplomă, foilor  matricolă, etc. S-au eliberat: Certificate 
academice -192;  Foi matricolă – 218; Suplimente la diplomă – 10; Duplicate de diplomă - 15. 

În perioada admiterii pe anii 2016-2020 au fost perfectate 2494 de documente: 2016 - 567 
documente; 2017-535 documente; 2018 - 464 documente; 2019 - 475 documente; 2020 - 453 
documente. 

A fost elaborată baza de date pentru procesarea diplomelor de BAC, diplomelor  de absolvire 
și a fișelor personale pentru fiecare  elev.  

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Solicitanți BAC 315 342 363 349 351 

Diplome de specialitate 363 361 357 342 327 

Direcţia strategică 4: Crearea condiţiilor optime de învăţare şi de trai 
Obiectiv general strategic 4.1 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 

Obiectivul specific 4.1.1 Racordarea bazei tehnico-materiale la noile cerinţe ale pieţei forţei 
de muncă. 
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În scopul modernizării condiţiilor de formare profesională, au fost alocate anual surse 
financiare în valoare de  circa 10% din venit pentru completarea bazei tehnico-materiale, fiind 
efectuate procurări  pentru atelier,   laboratoare şi lecţii practice, după cum urmează: 

● anul 2016----34815 lei; 
● anul 2017---- 48173,84 lei; 
● anul 2018---- 498434,3 lei; 
● anul 2019---- 15200,0 lei; 
● anul 2020---- 175,40 lei. 

După modernizarea condiţiilor și procurărilor efectuate,  se observa o satisfacţie a elevilor și 
profesorilor în procesul de desfășurare a orelor practice și de laborator, totodată sunt scimbări spre 
bine în proiectarea şi desfăşurarea orelor. 

Sala de festivităţi a fost repărată din proiectul de ”Modernizarea și reconstrucția blocului de 
studii”, finisată în anul 2019.  Sala a fost dotată în cadrul proiectului CONSEPT implementat de 
AED cu suportul financiar al fundației LED cu următoarele bunuri: 

● scenă portativă; 
● sistem de amplificare cu microfoane; 
● tablă interactivă; 
● mobilier (mese și scaune portative); 
● calculator performant DESKTOP; 

● 6 laptopuri; 
● cameră video 4K; 
● fotolii Bean Bag; 
● table portative. 

 Pe parcursul perioadei 2016-2021 instituția a fost dotată din sursele proprii cu: calculatoare 
100 buc., televizoare instalate  în 35 de clase, imprimate 18, video proiectoare -10, ploter -1, Printer 
3d -1). 

 Cu suportul Agenției pentru Eficiență în Energetică blocul de studii a fost termoizolată 
fațada blocului de studii, schimbate geamurile și parțial ușile de exterior. A fost instalat și dat în 
exploatare punctul  termic pentru eficiența energetică în blocul de studii care a dus la următoarele 
beneficii: economie financiară; căldură termică stabilă, apă menajeră caldă stabil. 

 În anul 2018 luna decembrie au fost procurate 2 laboratoare de fizică și chimie cu mobilier 
și echipament necesar în sumă de 425000 lei. 

 Procurarea utilajului pentru protecţia muncii şi utilajului antiincendiar:  
● furtune antiincendiare 20 buc.; 
● panouri antiincendiare 3 buc.; 
● extinctoare 10 buc.; 
● racord pentru furtune 10 buc,s.a.; 
● panouri de protecție SSM împotriva incendiilor; 
● instrucțiuni SSM și seturi de materiale de evidență a SSM. 

Asigurarea specialităţii CED cu echipament şi utilajul necesar pentru lecţiile teoretice şi 
practice după cum urmează: 

● Săli cu calculatoare (soft Autocad); 
● Televizoare și proiectoare pentru realizarea orelor teoretice; 
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● 3 stații totale (tahimetre electronice); 
● 6 nivele  și 10 mire clasice; 
● 1 nivelă electronică de mare precizie și o miră de invar; 
● 1 stație GNSS; 
● Mixere, betoniere; 
● Norma complexă a utilajelor și instrumentelor de întreținere și reparare a drumurilor. 

Construcţia atelierului de simulare a lucrărilor de zidărie, betonare-armare, placare, finisare 
și tencuială nu s-a realizat, însă s-a  reparat capital  și modernizat atelierul de zidarie-betonare 
(numărul de practici –5; numărul de elevi implicaţi în practici –330). 

Dotarea atelierului pentru  specialitatea SACGV:  atelier  a fost dotat cu 4 murale pe gaz, 1 
cazan electric și 1 pardoseală caldă, 1 acumulator de caldura, boiler pentru apa menajeră, 2 sisteme 
de baterii solare, 1 pompă de căldură aer-aer, 1 aparat de sudat prin contact, 1 masina de fasonat 
tabla, 1 presă pentru indoirea tevilor de otel (numărul  de practici SACGV – 4; numărul de elevi 
implicaţi în practici—290; numărul de echipamente—3) 

Asigurarea bibliotecii cu literatura de specialitate, materiale didactice, soft, etc.: Numărul . 
de titluri achiziționate total: 667 (7281 un. mat.) dintre care: 

2016 – 42 titluri (373 unități materiale), dintre care 37 titluri (207 un. mat.) – publicații periodice. 
2017 – 94 titluri ( 313 un. mat.), dintre care 26 titluri (151 un.mat.) – publicații periodice. 
2018 – 153 titluri (517 un. mat.), dintre care 39 titluri ( 188 un. mat.)-publicații periodice 
2019- 227 titluri (436 un. mat.), dintre care 37 titluri (165 un. mat.) – publicații periodice. 
2020 – 96 titluri (383 un. mat.), dintre care 40 titluri (206 un. mat.) – publicații periodice. 
2021 – 55 titluri (5259 un. mat.). 

Un soft funcţional nu a fost achiziționat, din acest motiv biblioteca nu deține catalog 
electronic. Lipsa unui scanner performant nu permite digitalizarea fondului de carte de specialitate. 

Nr. total de utilizatori ai bibliotecii în anul de studii 2020-2021 constituie  1509 total, dintre 
care: elevi – 1394, cadre didactice – 78, personal auxiliar – 20, alte categorii – 17. 

Rata de atragere  a comunității instituționale la bibliotecă: elevi- 99,14%,  și profesori- 
58,21%. Rata medie de atragere a comunității instituționale este de 78,68%. 

Obiectivul specific 4.1.2 Crearea unui centru de formare profesională continua 

Pentru crearea centrului a fost reparat capital un atelier care a fost transformat în atelier de 
betonare şi zidărie, în care elevii realizează practica conform graficului. De asemenea a fost reparat 
3 săli de clasă cu bloc tehnico-sanitar și cabinet metodic, care este utilizat pentru orele teoretice a 
elevilor. Pentru a desfășura activități de formare continuă a fost transformată sala festivă în sală 
polivalentă. 

Centrul de formare continuă este dotat în măsură de 70 % cu materiale, echipamente și alte 
resurse materiale pentru realizarea activităților de formare continuă. 

Asigurarea cu literatură didactică este limitată la biblioteca IPCEC, sunt mai multe titluri de 
cărți în domeniul psihopedagogic și de specialitate. 
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Din documentația normativă este elaborat: 
● regulamentul secției formare continuă (necesită să fie actualizat și aprobat) 
● regulamentul formării continue a adulților (necesită a fi aprobat) 
● regulamentul de validare a competențelor 
● programe de formare continuă a CD - 2 buc. 
● programe de formare a adulților - 3 buc. 
● programe de treninguri în diverse domenii (ex. digitalizarea) - 5 buc. 
● programe de evaluare la 14 meserii.  

Obiectiv general strategic 4.2Optimizarea 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 

Obiectivul specific 4.2.1 Crearea condiţiilor de sport şi de odihnă pentru elevi şi angajaţi 

Realizarea proiectelor de diplomă pe necesităţi de reproiectare a spaţiilor: 
Catedra  ADI - 3 proiecte 
Catedra TUII –2 proiecte 

Catedra CECE  -  Au fost reparate 3 cabinete LTS1 și LTS2, cabinetul.9 din căminul 2 și 
cabinetul 109 și 315  

Obiectivul specific 4.2.2 Optimizarea condiţiilor de trai din cămine în baza normelor şi 
standardelor existente 

Reproiectarea internă a spaţiilor din cămine: 
● numărul de  proiecte realizate  - 8; 
● numărul de spaţii reproiectate  - 64; 
● reparaţia capitală a căminului nr. 1, 2, 3: 
● dotarea cu mobilier a spaţiilor (mobilierul a fost executat de către  elevii IP CEC). 

Asigurarea cu apă caldă menajeră a căminelor: toate căminele 1, 2 și 3 sunt asigurate cu apă 
caldă menajeră , iar căminul 1 în timpul de vară se aprovizionează cu apă caldă de la colectoarele 
solare aflate pe acoperișul căminului. Reabilitarea duşurilor din cămine: În toate 3 cămine 1,2,3 au 
fost reparate și reabilitate dușurile  pentru elevii (căminul 1,2,3 - câte 2) 

Amenajarea unei spălătorii: în toate trei cămine sunt instalate mașini de spălat și uscătoare 
de haine de număr de: 

- căminul 1,2- 2 mașini de spălat și un uscător; 
- căminul 3 – 3 mașini de spălat și un uscător. 

Atelier de producere asemenea este dotat cu 1 mașină de spălat, uscător -1. 

Obiectivul specific 4.2.3 Amenajarea spaţiilor adecvate procesului educaţional axat pe 
normele şi standardele în vigoare 

 Reproiectarea internă a spaţiilor din blocul de studii – reproiectate conform proiectului 
Modernizarea și reconstrucția blocului de studii. Amenajarea sălilor de conferinţă – 1 sală. 
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3. MISIUNEA IPCEC 

Misiunea Centrului de Excelență în Construcții este: 

- 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 inițială şi continuă precum şi 
recunoașterea, 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. 
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4. PRINCIPII ŞI VALORI 

Principiile și valorile instituției noastre derivă din idealul educațional al învățământului 
stipulat în documente de politici naționale și internaționale, precum  Comisia Internațională pentru 
Educație, Codul Educaţiei şi Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030, care 
specifică patru axe globale pentru educaţia viitoare: 

o a învăţa să cunoşti, care presupune însuşirea instrumentelor intelectuale, cu accent pe 
trăirea valorilor şi aplicarea informaţiei; 

o a învăţa să faci, care pune problema formării profesionale,a competenţelor personale şi 
specifice activităţii profesionale;  

o a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce presupune învăţarea nonviolenţei, a 
cooperării, a dialogului şi a empatiei;  

o a învăţa să fii, a se determina pe sine, a fi capabil de autonomie şi spirit critic.  

Ca echipă, ne asumăm responsabilitatea pentru crearea unui sistem de învățare interactiv, 
care răspunde la provocările dezvoltării durabile (automatizarea locurilor de muncă, utilizarea 
eficientă a resurselor, protejarea mediului, atenuarea efectelor schimbării climei, schimbările 
demografice, drepturile omului şi egalitatea de gen, nediscriminarea, cetățenia activă etc.) cu 
aptitudini, abilități și competențe soft, care îi ajută pe elevi să ia decizii, să soluționeze probleme și 
să comunice eficient într-o lume multilingvă. Fundamentele actului educațional organizat îi 
încurajează să-și cunoască și exercite drepturile, să construiască relații sănătoase, să-și gestioneze 
eficient timpul, să facă față stresului, să-și trăiască viața într-o manieră sănătoasă și echitabilă. 
Suntem responsabili să asigurăm dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane 
a fiecărui elev, să formăm personalităţi autonome, creative şi capabile să contribuie la edificarea 
unei societăți pașnice, solidare și de înaltă coeziune, cu oameni culți și educați, care gândesc critic 
și aplanează orice conflict prin dialog. Noi tindem să formăm o conduită civică bazată pe 
cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să încurajăm comportament de lider, proactiv, responsabil, 
tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre diversitate culturală. 

Aspiraţiile noastre înglobează și spiritul protector față de patrimoniul material, precum și 
formarea atașamentului și adeziunii continue față de instituție. 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 discipoli şi pentru profesori.  

Este un lucru greu de realizat, dar nu imposibil! 
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5. VIZIUNE 

La sfârșitul anului de învățământ 2025-2026 CEC:  

- este o instituție recunoscută ca autoritate în formarea profesională inițială în domeniul 
construcțiilor, indicator principal fiind calitatea studiilor. Astfel notele medii ale 
absolvenților CEC sunt mai mari în comparație cu rezultatele absolvenților din instituțiile 
similare din Moldova. 

- dispune de o platformă educațională digitalizată a procesului de predare / învățare / evaluare, 
care contribuie la utilizarea mai eficientă a timpului elevilor și cadrelor didactice și creșterea 
gradului de satisfacție și calității studiilor. 

- are un program de mobilitate academică eficient la toate specialitățile; 

- educă atitudine responsabilă față de mediu și promovează utilizarea tehnologiilor 
prietenoase mediului. Astfel, în toate cursurile de formare sunt incluse subiecte și sarcini 
care promovează atitudinea responsabilă față de mediu. Cel puțin 20% din echipamentele și 
instrumentele utilizate în laboratoare dezvoltă abilitățile corespunzătoare. 

- aplică un mecanism eficient și funcțional de validare și certificare a competențelor 
profesionale a adulților, pentru cel puțin 20 meserii 

- realizează dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale în 
conformitate cu cerințele pieței muncii și nevoilor de formare continuă a beneficiarilor 

- dezvoltă colaborarea cu agenții economici în diferite domenii: realizarea practicii de 
producere, implicarea inginerilor în procesul educațional, renovarea echipamentelor în 
laboratoare. Colaboratorii și elevii CEC pilotează, la comanda agenților economici 
tehnologii inovative. Cel puțin 50% din echipamente utilizate în laboratoare sunt moderne, 
corespund celor utilizate în economia reală. 

- inițiază și coordonează activitățile legate de elaborarea sau ajustarea curriculumului, 
elaborează procedurile de evaluare a competențelor profesionale aplicate de către toate 
instituțiile ÎPT din domeniu.  
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6. ANALIZA SWOT 

Puncte forte 

Management educaţional 
- Poziționare geografică favorabilă și acces la diverse unități de transport urban și interurban 
- Din 2016 am devenit Centru de Excelență în Construcții, cu atribuții și pachet extins de 

servicii educaționale: formare inițială, formare continuă, validare și certificare a 
competențelor, activități generatoare de venit 

- Ofertă educațională generoasă - nouă specialități de formare niv. IV si una niv. III  - 
acreditate de stat.  

- Personal didactic competent și calificat în continuă creștere, 79 % profesori dețin grade 
didactice,  

- 63,2% părinți consideră că specialităţile la care oferim formare sunt atractive  și mereu 
actuale pe piața muncii.  

- Echipă managerială calificată, responsabilă și cooperantă, care încurajează cadrele didactice 
debutante în obținerea gradului didactic. 

- O imagine bună și perspective atractive-  posibilitatea de a susține BAC-ul și admitere 
preferențială la studii de licență în instituții superioare de profil.  

- Suntem unica instituție care oferă formare continuă pentru adulți la mai multe programe de 
formare: pietrar-betonist, placatori cu plăci ceramice, instalatori instalații și echipamente 
solare, etc 

- Din 2020 instituția activează în baza autonomiei financiare ceea ce stimulează și motivează 
colectivul să gestioneze eficient resursele și să optimizeze cheltuielile în scopuri comune, 
inclusiv sporuri salariale 

- Sistem de promovare a imaginii instituției - site, rețele de comunicare, echipe mobile, 
emisiuni tv/radio, produse video, “Ziua Ușilor Deschise” etc care asigură vizibilitate 
performanțelor instituției și elevilor, schimb de bune practici și inovații. 

- În 2019 am inițiat primul program de mobilitate academică pentru stagiul de practică  
- Menținerea concursului de admitere pentru majoritatea specialităților, în mod special 

Arhitectură și Construcția și exploatarea drumurilor  
- Instituția oferă servicii de consultanță și consiliere psihologică, precum și asistenţă medicală 

primară pentru siguranță și stare de bine a comunității instituției. 
- Secţiile Formare continuă, Asigurare a calității și metodistul oferă cadrelor didactice suport 

metodologic, logistic și activităţi de mentorat pentru fiecare spectru de activități inițiat de 
instituție. 

- Posibilitatea asigurării cadrelor tinere cu cămin.  
- Instituirea unui program de servicii generatoare de venit 
- Sistem și instrumente de evaluare și stimulare a performanțelor  
- Participarea la elaborarea Cadrului de Referinţă a curriculum-ului naţional în învăţămîntul 

secundar şi postsecundar. 
-  Participarea la elaborarea Nomenclatorului Specialităţilor pentru nivelul IV şi V.  
- Participarea la elaborarea Metodologiei de Elaborare a Standardelor Ocupaţionale. 

Planificarea şi dezvoltarea personalului. 
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- Instituţia oferă oportunităţi de creştere profesională.  
- Procesul educaţional  
- Peste 85 % din profesorii de bază din instituție, dețin nivelul mediu de competențe digitale 

în predarea sincronă și asincronă, utilizând platforme și instrumente educaționale ca: Meet, 
Zoom, Google Classroom, Documente Google, Prezentări Google, JamBoard, Google 
Forms, TestMoz, Mentimenter, Kahoot, Padlet, Idea Boards, etc. 

- În jur de 15 % din profesori dețin competențe digitale avansate în realizarea procesului de 
studii, unii din ei realizând activități de formare și mentorat pentru profesorii din instituție 
sau din afara ei. 

- 49,3% din actualii elevi au fost încurajați să aplice la studii în instituția noastră, de către 
absolvenți, grație recunoașterii performanțelor post-absolvire  

- 78,4 % elevi apreciază calitatea procesului educațional cu „bine” și „foarte bine” 
- 85,3% din elevi apreciază calitatea predării disciplinelor de specialitate cu calificativul 

„bine” și „foarte bine” 
- 67% elevi au specificat că aspirațiile lor cu referire la formarea lor profesională și 

intelectuală s-au materializat în totalitate. 
- Organizarea activității Catedrei Diriginților pe dezvoltarea unei culturi comportamentale și 

formare de atitudini pentru profesor-elev-părinte.  
- Încetățenirea instituțională a unei culturi a calității prin mecanisme și instrumente actualizate 

continuu 
- Activitatea didactică a profesorilor și diriginților este centrată pe cercetare fundamentală și 

aplicativă. 
- Sistem de predare-învățare-evaluare structurat și organizat în baza criteriilor și 

instrumentelor unice de constatare, măsurare și evaluare (regulament de evaluare, Cadrul 
ERRE, Ghid de Performanță, etc)  

- Activități extrașcolare diversificate și pe interesul elevilor, cu accent pe dezvoltarea și 
promovarea valorilor general-umane în mediul școlar și comunitar. 

- Parteneriat constructiv instituție-diriginte-elev-părinte. 
- Stimularea liderismului școlar și implicarea elevilor în procese decizionale ale instituției 
- 64% din colectivul de profesori deţin grade didactice, 4 – titluri ştiinţifice.29 
- Elaborarea competenţelor profesionale la 8 specialităţi. 
- Sunt elaborate descrierile calificărilor la 6 specialităţi. 
- Din 2013 procesul educaţional este organizat în baza sistemului de credite de studii 

transferabile în VET. 
- Curricula la toate disciplinele de specialitate este adaptată conform sistemului de credite.  
- Stabilitatea contingentului de elevi. 
-  Procesul educaţional este organizat astfel încît le permite elevilor să susţină examenele de 

BAC.  

Baza tehnico-materială 
- Baza tehnico-materială capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ performant, în 

concordanţă cu profilul specialităților, condiții confortabile pentru studii, atmosferă sobră și 
elitară. 

- Bloc de studii complet renovat, termoizolat, cu sistem de încălzire autonom, săli de clasă 
modernizate și dotate cu mobilier și echipamente TIC, centru de multiplicare, Sală 
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polivalentă pentru întruniri și conferințe, laboratoare cu instalații, dispozitive și aparate de 
profil, echipamente, utilaj și instrumente pentru toate tipurile de practici în atelier și în aer 
liber. 

- Peste 80 % din profesori dețin cabinetul personal pentru realizarea orelor, ceea ce oferă bună 
administrare a cabinetului, dar și pregătirea lui cu materiale și utilaje necesare pentru 
predarea orelor.  

- Toate cabinetele din instituție (Bloc central, atelier, laborator, dar și cămine) au acces la 
internet, fie prin wi-fi sau cablu, ce oferă posibilitatea de accesare a suportul de 
curs/materiale video/prezentări interactive sau instrumente educaționale digitale în timp real 
și regim online. 

- În blocul central al Centrului de excelență în construcție, în fiecare cabinet sunt televizoare 
Smart ce facilitează procesul de studii și nu sunt necesare proiectare. 

- Două terenuri de sport – închis, cu covor sintetic și deschis; cămine, bufet, cantină și teritoriu 
adiacent amenajat pe o suprafață totală de 7 ha. 

- Toate cele 5 catedre sunt asigurate cu condiții de lucru corespunzătoare, iar circa 90% din 
profesori au primit din partea instituției laptopuri performante pentru pregătirea și 
organizarea procesului de învățământ și participarea în diverse activități psihopedagogice 
sincrone 

- În comparație cu alte instituții profesional tehnice, Biblioteca instituției deține cea mai 
bogată colecţie de resurse bibliografice, informaţionale şi documentare, care satisface 
nevoile de informare şi documentare ale elevilor şi cadrelor didactice 

- 8 săli de clasă dotate cu calculatoare, configurate corespunzător, conexiune de rețea care 
permite accesul simultan pentru mai multe „ grupuri țintă”, licențe pentru aplicații specifice 
învățării disciplinelor de specialitate (AUTOCAD, 3DMAX, MapInfo, CredoDat, ArcGis, 
Cube-Link etc) 

- 95 % din elevii, care solicită cazare, în baza unui sistem eficient de cazare, sunt asiguraţi cu 
loc-pat în cămine, recent renovate și dotate cu utilități și servicii corespunzătoare, săli de 
meditaţie, monitorizați și consiliați de psiholog și pedagog social. 

- Atelier cu7 săli de studii și 9 secții de producere( instalații, lăcătușerie, tâmplărie și mobilier, 
zidărie, betonare, finisare, tencuială, placare, sudare) 

Parteneriat 
- Acord de colaborare și cooperare cu catedrele de specialitate a UTM, prin implicarea 

profesorilor universitari în predarea cursurilor, consultanţă şi susţinerea proiectelor de 
diplomă. 

- Implicarea UTM în elaborarea curricula, descrierii calificărilor. 
- Conlucrarea eficientă cu agenţii economici, inclusiv cu SUPRATEN, ZICURAT, 

BICOMPLEX, MACON, , Nouconst SRL, MC-Imobil SRL etc. 
- Funcţionarea Centrului de Formare Continuă în cadrul Proiectului ADA, CALLIDUS 

Moldova. 
- Parteneri în cadrul proiectelor internaţionale: CONSEPT, GOPA, CEDA, AED, 

CALLIDUS. 
- Parteneriat stabil cu ANOFM. 
- Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat şi ONG. 
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Puncte slabe 

Management educaţional 
-  Oportunităţi salariale în afara instituţiei generează fluctuaţia de cadre la disciplinele de 

specialitate. 
- Sistemul de management al instituţiei are unele carenţe în distribuirea funcţională, în 

comunicarea organizaţională pe orizontală şi verticală în continuitate în acţiuni, delegarea 
responsabilităţilor şi luarea deciziilor. 

- Atitudinea autoritară a anumitor factori de decizie în raport cu cadrele didactice care 
influențează negativ stima de sine. 

- O parte din profesori nu manifestă iniţiativă în acţiuni de organizare, planificare, coordonare, 
luarea deciziilor. 

- Sursele extrabugetare (50%) şi taxa pentru studii nu sunt suficiente pentru dezvoltarea 
instituţiei. 

- O parte din profesori consideră că coeficientul de performanță aplicat în raport cu ei nu este 
stabilit corect și transparent. 

- O parte din profesori nu sunt mulțumiți de feedbackul (părți pozitive și elemente de 
îmbunătățire) oferit de cei care verifică, sau lipsește complet. 

- Elevii sunt implicaţi parţial în procesul de luare a deciziilor.  
- O parte din angajați manifestă conservatorism şi rezistenţă la schimbare 
- O parte din profesori și angajați nu-și îndeplinesc conștiincios munca și nu se inițiază acțiuni 

de responsabilizare și/sau disponibilizare. 
- Unele subdiviziuni necesită îmbunătățiri de organizare, simplificare și eficientizare a 

serviciilor prestate. 

Procesul educaţional 
- Contextul socio-economic destabilizator și plecarea multor părinți peste hotare a generat 

nivelul scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 
- 43,3 % elevi consideră că sunt subapreciați în evaluarea cunoștințelor; 
- 27 % din elevi întâmpină dificultăți de comunicare și relaționare intra și extra grup 
- 13,3% elevi au consemnat că au fost implicați în diverse situații de conflict, tensiuni și lezare 

a stimei de sine din partea unor profesori și angajați 
- Program supraîncărcat la toate disciplinele de studii. Produse voluminoase, extenuante și 

costisitoare 
- Profesori la disciplinele de proiectare care nu posedă suficiente cunoștințe și competențe de 

lucru în programe de proiectare 
- 1/3 profesori mai necesită asistență TIC și formare de competențe digitale 
- Tinerii specialişti la disciplinele de specialitate nu au pregătire psiho-pedagogică. 
- Coeziune moderată în colectiv, factor ce demotivează cadrele didactice.  
- Pondere încă prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul exercițiilor, experiențelor, 

practicilor la întreprinderi și șantiere. 
- La unele discipline se operează mai mult cu cunoștințe, neglijându-se abilitățile, atitudinile 

și comportamentele așteptate. 
- 20-25% eşec şcolar. 
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- Capacitatea instituției prevede 1200 locuri, însă contingentul actual -1400 elevi nu ne 
permite organizarea simultană a orelor în sălile de clasă pentru grupe şi subgrupe. 

- Carențe în comunicarea cu Ministerul Educaţiei și Cercetării în vederea implicării 
profesorilor din CEC în întruniri metodice Republicane. 

 Baza tehnico-materială  
- În unele laboratoare, precum cel la specialitatea Tehnologia Materialelor de Construcții, 

utilajul existent nu asigură pregătirea de calitate la specialitate 
- Asigurarea insuficientă cu literatură de specialitate în l.română a specialităţilor: TMAC, 

TPL, EI, CED. 
- Dotare insuficientă a laboratoarelor, auditoriilor şi catedrelor cu mijloace multimedia, lipsa 

softurilor de specialitate licenţiate, număr insuficient de calculatoare comparativ cu numărul 
de elevi; 

- Lipsa unui soft aferent unei baze de date relaționale a instituției. 
- Mobilier insuficient și parțial învechit în cămine. 
- Lipsa spațiilor de agrement (sală cu dispozitive sport) și a sălilor de lectură în toate căminele. 
- Sistem incomplet și ineficient de supraveghere video a spațiilor din cămine 
- Dotare incompletă a căminelor cu echipament TIC necesar pentru realizarea proceselor și 

activităților organizatorice și extracurriculare 
- Sistem ineficient, costisitor și defectuos în cămine în exploatarea mașinilor de spălat și 

uscătoarelor. 

Parteneriat  

- Colaborare ocazională și parțială cu agenţii economici și lipsa unui sistem de activități 
reciproc avantajoase. 

- Unele parteneriate sunt formale și nu aduc plusvaloare proceselor inițiate.  
- Parteneriate internaţionale insuficiente în vederea schimbului de experienţă pentru elevi și 

cadre didactice. 
- Mobilitate academică redusă pentru elevi şi profesori. 
- Nu toți diriginții au constituit parteneriate de cooperare și colaborare cu părinţii 

Oportunităţi 

Management educaţional 
- Implicarea în proiecte internaţionale și guvernamentale pentru atragerea mijloacelor 

financiare care ar contribui la dezvoltarea instituţiei. 
- Motivarea suplimentară a cadrelor didactice cu performanțe remarcabile 
- Colaborare cu alte instituţii de învăţămînt, schimb de experienţă, inclusiv managerială. 
- Eficientizarea disciplinei muncii și gestionarea riguroasă a resurselor financiare pentru 

motivarea și stimularea performanțelor angajaților. 
- Acreditarea programelor de formare continuă. 
- Eficientizarea procesului educaţional prin elaborarea unui plan riguros de formare continuă 

obligatorie a tuturor profesorilor.  
- Mini tipografii pentru editarea materialelor didactice. 
- Angajarea personalului prin concurs.  
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Procesul educaţional 
- Motivarea agenților economici din domeniul construcțiilor pentru implicare și colaborare; 
- Posibilitatea creşterii profesionale a cadrelor didactice prin participare în diverse proiecte, 

mobilități. 
- Integrarea materialelor didactice 100 de % în format online, în diferite platforme cum ar fi 

Google Classroom. 
- Implicarea profesorilor de la diferite catedre, atât de specialitate cât și de cultură generale în 

activități antreprenoriale la nivel de instituție. 
- Diversificarea domeniilor de activități generatoare de venit. 
- Iniţierea experimentelor educaţionale, instrumente TIC obligatorii în realizarea și 

prezentarea produselor școlare. 
- Accent pe inovație, creativitate și resurse educaționale deschise (RED) 
- Încurajarea cadrelor didactice cu inițiativă să aplice la proiecte şi programe de finanțare UE; 
- Asigurarea continuităţii academice în instituţiile superioare. 
- Diversificarea activităţilor extracurriculare. 

Baza tehnico-materială 

- Implicarea în proiecte de intervenție și îmbunătăţirea continuă a bazei tehnico-materiale cu 
utilaje şi echipamente de ultimă generație. 

- Diversificarea ofertei de servicii generatoare de venit. 
- Efectuarea reparațiilor capitale în atelierul de producere. 
- Implementarea în cadrul instituției de învățământ a activităților antreprenoriale de realizare 

și reparare a mobilierului  la specialitatea „Tehnologia și prelucrarea lemnului”,  

Parteneriat 

- Parteneri deschişi în continuare spre sponsorizare (SUPRATEN, KNAUF, BICOMPLEX, 
Darnic-GAZ, Palas Construct, D&Trade, MCF, NOUCONST, POSTMODERN, Acoperiș 
Perfect, Nanu Market etc.). 

- Disponibilitatea și deschiderea operatorilor economici din domeniul construcţiilor pentru a 
oferi suport logistic în pregătirea viitorilor specialişti. 

- Tot mai mulți agenți economici din or.Chişinău şi republică sunt deschiși să încheie 
contracte de colaborare și parteneriat cu instituţia noastră. 

Pericole, ameninţări, riscuri 

Management: 

- Arderea profesională a echipei manageriale. 
- Suprasolicitarea profesorilor la locul de muncă. 
- Abundența de sarcini înaintate de administrație și MEC. 
- Angajare și focusare pe mai multe scopuri simultan. 
- Diminuarea calității procesului educațional. 

De politici: 
- Reducerea contingentului de elevi 
- Atractivitatea scăzută a specialităților din cauza lipsei locurilor de muncă.  
- Scăderea capacității financiare a multor familii și orientarea spre profesii muncitorești 
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- Migrația în timpul studiilor 
- Plecarea profesorilor calificaţi în alte domenii de activitate 
- Politici ineficiente din sistemul educaţional. 
- Instrumente și Inițiative ierarhic superioare cu termen de execuție “imediat” 
- Suprasolicitarea cadrului didactic prin atribuții și obligații conexe actului educației 

(abandon, grupe de risc, integrare, socializare, consiliere etc). 
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7. ANALIZA PESTE  

În lipsa resurselor naturale, capitalul uman reprezintă pentru Republica Moldova resursa de 
bază a dezvoltării pe termen lung. Calitatea resurselor umane depinde de calitatea educației, care 
trebuie să devină o prioritate absolută și o precondiție pentru dezvoltarea țării. Republica Moldova 
promovează o politică educațională racordată la politicile educaționale europene, relevantă 
problemelor și nevoilor sectorului economic al țării și prezentul document de dezvoltare strategică 
a instituției, demonstrează preocuparea echipei manageriale pentru calitatea procesului educațional 
și a competențelor profesionale ale absolvenților noștri.   

Contextul politic 
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul profesional tehnic din RM este 

reglementat prin documentele specificate la cadrul normativ, care poziționează educaţia drept o 
prioritate naţională, un factor de bază în crearea şi transmiterea de noi cunoştinţe şi valori general-
umane în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea 
aspiraţiilor de integrare europeană cu rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană 
durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Oportunităţile create de politica educaţională pentru instituţia noastră, în conformitate cu 
Cadrul Naţional al Calificărilor, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al 
specialităților, precum și punerea la dispoziție a unor instrumente legislative pentru autonomie 
decizională și financiară, încurajează instituția să aplice la proiecte, platforme educaționale 
internaționale și să-și elaboreze parcursul său în crearea unui sistem modern de formare și evaluare 
a competenţelor, diversificarea metodelor şi practicilor didactice, deplasarea accentului de la 
caracterul informativ la cel formativ al învățării etc. 

Contextul economic 
Republica Moldova este o țară importatoare netă de energie și materie primă pentru 

domeniul construcțiilor. Numai volumul de gaz consumat este de două ori mai mare, decât media 
țărilor europene, ceea ce confirmă că acest domeniu necesită abordări substanțiale de infrastructură, 
tehnologii și capital uman calificat, capabil să realizeze reformele care se impun. La nivel naţional 
însă, conform datelor statistice și observațiilor noastre, pe piața internă a muncii se atestă o creștere 
și chiar un deficit de forță de muncă calificată de profil. Rapoartele anuale ale ANOFM 
demonstrează că o bună parte din locurile de muncă vacante rămân neacoperite. Întrebarea este 
totuși de ce absolvenții sunt tentați mai mult de un loc de muncă necalificat în afara țării, decât unul 
calificat acasă. Presupunem, totuși, că sistemul de valori al instituției, eficientizarea parteneriatelor 
cu agenții economici, familiarizarea elevilor cu programele suport pentru tineri, ar putea să asigure 
schimbarea optică a deciziilor absolvenților noștri și o autodeterminare în favoarea oportunităților 
din țară.  

Contextul social  

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen 
lung asupra întregului sistem de învăţământ.  Fenomenul migraţiei, generat de politica inadecvată 
şi lipsa unei Strategii Naţionale de stopare si prevenire, condiţionează ruperea legăturii părinţilor de 
şcoală, ceea ce afectează calitatea acestui parteneriat. Înrădăcinarea viciilor sociale precum 
protecţionismul și corupţia afectează grav încrederea cetăţenilor în instituţiile de stat şi în sfera 
producerii. Faptul că sunt sprijinite principiile şi valorile intereselor de grup, o bună parte din 
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absolvenţi nu doresc angajare internă, astfel investiţiile făcute în educaţie sunt absorbite de alţi 
beneficiari din afară.  

Contextul tehnologic 

Tehnologia nu are limite. Dezvoltarea ei este continuă. În plin secol XXI tehnologia a devenit 
parte din viața de zi cu zi și s-a impus accelerat, mai ales în contextul COVID 19. Nu mai putem 
concepe educația fără a ține cont că toate industriile lumii operează cu tehnologii ultramoderne. 
Influența tehnologiei pe piața muncii a făcut să apară noi meserii (specializări) care impun un profil 
de pregătire al angajatului continuu actualizat. Pentru a obține o forță de muncă de înaltă calificare 
este necesar ca și pregătirea să se facă în baza și cu suportul acestora. Noile tehnologii înfruntă 
reticența unor profesori, dar formările centralizate și eșalonate în instituție i-au ajutat să le descopere 
eficiența. Utilizarea conținuturilor media, a instrumentelor, platformelor și produselor educaționale 
on-line au demonstrat că tehnologia a evoluat într-atât, încât permit extinderi și abordări fabuloase 
atât pentru profesor, cât și pentru elev. Acest fapt apropie procesul educațional de cel industrial și 
de producere, în care tehnologiile sunt utilizate pe larg. Ne simțim obligați să recunoaștem că 
contextul tehnologic ne constrânge să reflectăm asupra structurii Planului de învățământ în general 
și a programelor de studii, calitatea procesului de învăţământ şi implicit calitatea profesională a 
absolvenţilor noștri.  

Dezvoltarea continuă pe plan mondial şi apariţia tehnologiilor digitale în învăţământ şi în 
sfera construcţiilor, implica schimbare de mentalitate la nivel de management şi oferire de servicii 
pentru a putea fi atractivi şi a ne menţine în topul învăţământului profesional din Moldova. Fără 
dotare înalt tehnologizată şi fără instruirea permanentă a cadrelor didactice, care să poată opera în 
sisteme informaţionale de ultimă generaţie, pregătirea absolventului nu va corespunde exigenţelor 
actuale. Formarea profesională poate fi realizată cu strunguri şi echipament identic sau similar cu 
cel din sfera de producere. Zilnic constatăm înnoirea echipamentelor şi a tehnologiilor care obligă 
instituția să se echipeze corespunzător și să dezvolte servicii, forme de instruire, programe de 
formare și orice alte servicii justificate de context. 

Contextul ecologic 
La nivel naţional, printre domeniile prioritare se numără programul de protecţie a mediului 

şi creşterea calităţii vieţii. Această direcţie se referă la modul în care proiectele şcolare pot afecta 
mediul (şcoala afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile produse în urma activităţii propriu-
zise).Trăim într-o ţară în care, datorită urbanizării intense, nivelul de poluare este în creştere. De 
asemenea, se alocă foarte puţini bani pentru programele de protecţie a mediului şi de conservare a 
florei şi faunei. Astfel, educaţia ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă activă în 
educarea tinerei generaţii.  

     Tot mai mult se pune accentul pe realizarea şi implementarea proiectelor ecologiste şi pe 
producerea materialelor de construcţii naturale, care să fie compatibile cu ritmurile biologice și 
vitale ale Planetei şi omului în general. Recunoaşterea la nivel mondial a indicilor nocivi în 
materialele de construcţii moderne, solicită formarea de atitudine protectoare din partea 
proiectanţilor şi prestatorilor de servicii din sfera imobiliarelor, în scopul protejării mediului 
înconjurător şi a sănătăţii beneficiarului. Producerea şi utilizarea materialelor de construcţii de 
proastă calitate, edificarea cladirilor cu încălcarea indicilor de poluare trebuie să fie combătută în 
proiecte de cercetare individuale şi în grup în cadrul evaluărilor sumative şi finale la disciplinele de 
specialitate. Accentul trebuie poziţionat de pe profitul financiar, pe beneficiile sociale şi globale. 
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8. PROBLEME IDENTIFICATE ŞI PRIORITIZATE 

Din problemele identificate cel mai des se constată: 

Management educaţional 
1. Deficit general de cadre didactice și manageriale calificate, bine pregătite și motivate 
2. O parte din angajaţi nu sunt motivaţi să manifeste spirit cooperant. 
3. Nu toţi angajaţii CEC sunt informaţi despre strategia de dezvoltare a instituţiei  
4. Suprapunerea obligaţiilor şi gradul scăzut de implicare şi angajament al unor lucrători,  

generează organizarea ineficientă a muncii. 
5. Progresul lent în promovarea noilor medii, resurse deschise și tehnologii în educație 
6. Nivelul scăzut al culturii calității. 

Procesul educaţiona 

1. Racordarea insuficientă a procesului educațional la cerințele pieței muncii 
2. Prezenţa eşecului şcolar. 
3. Relaţiile profesor-elev nu acoperă necesităţile de vârstă şi necesităţile de adaptare şi integrare. 
4. Cultură civico–morală insuficientă pentru edificarea unei societăţi civilizate. 
5. Comportament defectuos din cauza schimbării mediului şi a condiţiilor de trai. 
6. Insuficiența corelării curriculumului cu Cadrul Național al Calificărilor și cerințele pieței 

muncii. 
7. Eficiența limitată a sistemului de evaluare a rezultatelor învățării din perspectiva finalităților 

formulate în termeni de competențe. 

Baza tehnico-materială  
1. Dotarea insuficientă cu echipament modern a unor specialități creează discrepanţe între 

competențele dobândite de către absolvenţii CEC şi aşteptările agenţilor economici. 
2.  Sursele financiare alocate şi acumulate din extrabuget nu acoperă necesităţile instituţiei. 
3.  Dotare insuficientă a căminelor cu mobilierul necesar. 
4. În sala de sport nu sunt finisate lucrările de amenajare și ore de educație fizică nu se desfășoară 

în conformitate cu programele de studii. 

5.  Intrarea principală în instituție necesită lucrări de reparație capitală și amenajare a teritoriului 
aferent. 

6.  Asigurarea insuficientă cu manuale în limba română la disciplinele de specialitate tergiversează 
utilizarea rațională a timpului. 

7. Sala de împrumut a bibliotecii necesită reparație capitală și dotarea cu mobilier corespunzător. 
8. Atelierul de producere necesită reparație capitală. 
9.  Laboratorul de chimie și fizică nu sunt pe deplin funcționale. 
10. Anexa la laboratorul de materiale de construcții necesită asigurare cu sistem de ventilare și 

lucrări de reparație. 
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11. Utilizarea ineficientă a mașinilor de spălat din căminele studențești și lipsa unui mecanism 
organizat în prestarea acestui tip de servicii, generează costuri exagerate și dificultăți de 
gestionare.    

 

Parteneriat 

1. Parteneriat incomplet și parțial ineficient elev-profesor-părinte. 
2. Colaborare moderată cu agenţii economici şi cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare. 
3. Cooperare între CEC, partenerii economici şi comunitate neaxată pe calitate. 

4. Implicare sporadică a unor ONG-uri în cadrul instituţiei şi promovarea nedirecționată a 
voluntariatului în rândurile elevilor. 

5. Implicare parțială a unor proiecte de intervenţie, în contextul socializării cu diferite organizaţii 
naţionale şi internaţionale. 
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9. SCOP GENERAL ŞI OBIECTIVE GENERALE 

Transformarea CEC într-o instituţie modernă, competitivă pe piaţa educaţională şi a formării 
profesionale iniţiale, continue și validarea competențelor profesionale a specialiştilor de verigă 
medie în construcții, capabili să opereze cu tehnologii avansate din domeniu, cetăţeni apţi de a se 
integra în viaţa socială. 

Întru atingerea scopului dat, am proiectat direcții strategice de dezvoltare după cum urmeză: 

 

Direcţia strategică 1. Sporirea continuă a calității educației               
Obiective general strategice: 

1.1  Asigurarea calităţii procesului educaţional prin valorificarea oportunităţilor instituţionale, 
naţionale şi internaţionale de formare continuă a minimum 25% 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 extracurriculare de diferit gen. 

1.3 Asigurarea calităţii managementului educaţional specific CEC. 

Direcţia strategică 2. Diversificarea serviciilor prestate în funcție de provocări  

Obiective general strategice: 

2.1 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă prin consultarea periodică 
a agenţilor economici şi a reprezentanţilor ANOFM  

2.2 Oferirea de servicii de formare continuă pentru cadrele didactice și adulți din domeniul 
construcțiilor  
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2.3 Validarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală în 
domeniul construcțiilor 

2.4 Dezvoltarea activităților generatoare de venit în cadrul procesului de studii 

Direcţia strategică 3. Asigurarea/crearea mediului de învățare sigur, prietenos și incluziv  

Obiective general strategice: 

3.1 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  

3.2 Asigurarea unui mediu prietenos cu șanse egale pentru toți elevii instituției, prin formarea 
cadrelor didactice în scopul realizării principiilor educaţiei de calitate, promovate prin 
documentele de politici naţionale şi internaţionale; promovarea  comunicării persuasive și 
empatice în cadrul tuturor grupelor de elevi. 

Direcţia strategică 4. Dezvoltarea parteneriatelor economice și sociale 

Obiective general strategice: 

4.1 Îmbunătățirea parteneriatului educațional  cu părinții prin intermediul platformelor și 
instrumentelor TIC 

4.2 Încheierea unor acorduri socio-culturale cu bibliotecile municipale, teatre și centre de tineret 
în scopul promovării tinerilor în activități de sensibilizare și responsabilizare  a comunității 
față de problemele cu care se confruntă tinerii 

4.3 Crearea unei platforme de comunicare cu agenții economici privind stabilirea relațiilor de 
parteneriat și dezvoltare 

4.4 Intensificarea procedurilor de orientare profesională și încadrare în câmpul muncii 

4.5 Dezvoltarea unui centru de comunicare cu partenerii sociali din țară și peste hotare 

Direcţia strategică 5. Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne 

din perspectiva asigurării calității educației                                         

Obiective general strategice: 

5.1. Valorificarea tehnologiilor informaționale în procesul de instruire 

5.2. Crearea unui sistem unic de comunicare informațională: administrație, cadre didactice, 
angajați, elevi și părinți   

5.3.  Optimizarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii IPCEC 

 Direcţia strategică 6. Dezvoltarea competențelor verzi  prin modernizarea curricula 

specialităților și proiecte de intervenție 

Obiective general strategice: 

6.1 Dezvoltarea competențelor verzi  în procesul de formare profesională inițială 

6.2 Gestionarea deșeurilor de producție generate  în cadrul activităților practice de instruire.             
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10. CADRUL NORMATIV 

Centrul de Excelență în Construcţii din Chişinău activează în baza următoarelor documente 
normative: 

1. Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 

2. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003 

3. Statutul IP Centrul de Excelenţă în Construcţii înregistrat la Ministerul Justiţiei nr.7321 din 
09.09.2015 

4. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional / tehnic pentru anii 2021-2030 

5. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru 

6. pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

7. postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015 

8. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015 

9. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă, aprobat prin 
OME nr. 1158 din 04.12.2015 

10. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional 
Tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015 

11. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional 
tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015 

12. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, aprobat prin 
OME nr.1128 din 26.11.2015 

13. Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
in baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 
16.12.2015 

14. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin 
OME nr. 234 din 25.03.2016 

15. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.1086 din 
29.12.2016 

16. Regulamentul privind stagiile de practică în producţie în învăţământul profesional tehnic 
secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2016 

17. Regulamentul Intern de Activitate al IP Centrul de Excelenţă în Construcţii 

18. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de 
formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară aprobat prin OME 
nr.423 din 29 mai 2017 
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19. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare Ordinul MECC 
nr. 1127 din 23.07.2018 

20. REGULAMENTUL - CADRU de organizare a învățământului profesional tehnic în 
perioada pandemiei COVID-19  

21. REGLEMENTĂRILE privind organizarea procesului educațional în învățământul 
profesional tehnic, anul de studii 2020-2021 aprobate prin Ordinul MECC nr. 843 din 
19.08.2020 

22. REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional 
aprobat prin Ordinul MECC nr. 602 din 25.05.2021 

23. Ordinul MECC nr. 818 din 05.07.2021 cu privire la aprobarea suplimentului actelor de studii 
în ÎPT 

24. Ordinul MECC nr.795 din 24.06.2019 cu privire la aprobarea domeniilor de specializare a 
centrelor de excelență 

25. REGULAMENTUL privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și 
absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin Ordinul MECC nr. 70 din 
30.01.2020 
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11. PLANUL DE ACTIVITĂŢI 2021-2026 

Obiectiv specific Acţiuni majore Termeni Responsabili Indicatori 

Direcţia strategică 1.  Direcţia strategică 1. Sporirea continuă a calității educației  

Obiectiv general strategic: 1.1 Asigurarea calităţii procesului educaţional prin valorificarea oportunităţilor instituţionale, naţionale şi internaţionale de formare continuă a 
minimum 25% din cadre didactice şi manageriale anual 

Obiectiv specific 1.1.1 
Formarea a cel puțin 25 cadre 
didactice şi cel puțin 3 cadre 
manageriale  în scopul 
asigurării calităţii şi relevanţei 
serviciilor educaţionale 
 

Identificarea necesităților de formare continuă 
a cadrelor didactice prin aplicarea 
chestionarului 

La începutul  
de an și în 
funcție de 
necesități 

Șef secție FC Nr. de respondenți 

Semnarea contractelor cu instituţiile de stat şi 
ONG-uri abilitate în formare continuă 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Șef secție FC Nr.de contracte semnate 
 

Orientarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare continuă în funcție de necesități 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Șef secție FC Nr cadrelor didactice ce au beneficiat de 
cursuri de formare continuă 

Elaborarea programelor de formare a cadrelor 
didactice prin intermediul Secţiei de formare 
continuă 

Septembrie- 
decembrie 

anual 

Șef secție FC Nr. de programe şi cadre didactice 
formate 
Gradul de satisfacţie privind programele 
de formare 

Acreditarea Programelor de formare continuă 
(cca 2 programe anual) 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Șef secție FC Nr. de programe de formare continuă 
acreditate 

Elaborarea și aprobarea planului de   atestare 
pentru cadre didactice și manageriale în 
conformitate cu Regulamentul în vigoare 

La început de 
an, 

pe parcursul 
anului 

Șef secție AC Minim 85% din cadre didactice - 
deținători de grad didactic 

Monitorizarea procesului de atestare  Pe parcursul 
anului 

Șef secție AC Nr. activități publice 
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Evaluarea cadrelor didactice și manageriale în 
cadrul comisiei de atestare  

Februarie GD I, 
S, manageriale 
Aprilie GD II 

Șef secție AC 
Comisia de atestare 

Proces verbal al ședinței Comisiei de 
atestare 

Raportarea rezultatelor procesului de atestare 
(Consiliu profesoral) 

Iunie Șef secție AC Nr. cadre didactice atestate 

Planificarea activităților de inserție 
profesională a tinerilor specialiști/ mentorat 

Septembrie 
anual 

Metodist Planul activităților de mentorat 
 

Identificarea formatorilor mentori Septembrie 
anual 

Metodist Nr de formatori mentori 
Nr de cadre didactice mentorate 

Desfășurarea activităților tematice pentru 
cadrele didactice debutante   

Octombrie- 
noiembrie 

anual 

Metodist Nr. de activități tematice 
Nr. de cadre didactice antrenate 

Colaborarea cu catedrele de profil de la UTM, 
Universitatea Agrară,etc 
 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şefii de catedra 
specialitate 

Nr. de excursii tematice 
Nr. de note de curs, indicaţii metodice 
coordonate 
Ponderea profesorilor universitari, în 
numărul total de profesori 
Nr. de şedinţe comune între catedrele de 
specialitate din CEC şi UTM 
Nr. ghidurilor  aprobate pentru 
realizarea P.C. şi P.D. 

Obiectiv specific 1.1.2 

Sporirea calităţii serviciilor 
educaţionale prin valorificarea 
a minimum 15  experiențe 
avansate anual, a cadrelor 
didactice, elaborarea/revizuirea 
materialelor didactice, 
curriculare şi metodologice 
minim 2-4 unități pentru 
fiecare specialitate 

Elaborarea cercetărilor acţiune şi promovarea 
experienţei descrise în cadrul consiliilor 
profesorale, metodice, şedinţelor catedrei etc. 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Șef secție AC Nr. de teme de psihopedagogie discutate 
la CP, CMȘ, şedinţe de catedră 
Nr. de profesori implicați 
Gradul de aplicare a experienței în 
cadrul orelor 

Împărtăşirea experienţei profesorilor formaţi 
în cadrul diferitor cursuri la nivel instituțional, 
național, internațional 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef secţie FC Nr. de lecţii publice; 
Prezentări a experienţei la: şedinţele 
catedrei, consiliul metodic 

Asigurarea metodologică a unităților de curs 
de specialitate cu componenta Proiect de 
curs/Lucrare de curs 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist Nr. de produse educaționale 
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Asigurarea metodologică a procesului de 
susținere a Examenului de calificare 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist Nr. de produse educaționale 

Revizuirea periodică a curricula în funcție de 
necesitățile angajatorilor și tendințele actuale 
în domeniul construcțiilor 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Șef secție AC 
Metodist 

Nr. de curricula revizuite 
 

Crearea resurselor digitale pentru disciplinele 
de cultură generală și unităților de curs de 
specialitate 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist 
Șef secție FC 

Nr. de produse educaționale digitale 

Obiectiv specific 1.1.3  

Promovarea anuală a minimum 
2-3 experienţe de succes şi 
schimb de experienţă, inclusiv 
cu instituţiile de profil din 
România, Rusia, Letonia, 
Austria 

Organizarea anuală a Conferinţelor tematice Martie - aprilie 
anual 

Metodist Nr. de conferinţe organizate 
Nr. de participanţi 
Nr de publicaţii 

Organizarea anuală a Conferinţei Inginerie 
Civilă și Educație și publicarea culegerii de 
articole 

Anual Șef secție AC Nr. de participanţi 
Nr. de articole 

Desfăşurarea vizitelor de studiu în ţările cu 
experienţă în domeniu 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Director CEC Nr de vizite 
Nr. de participanţi încadraţi în schimb de 
experienţă 

Obiectiv general strategic 1.2  Sporirea anuală a performanţelor şcolare cu minimum 3-5 % prin diversificarea metodelor de motivare, activităţi curriculare 
şi extracurriculare de diferit gen 

Obiectiv specific 1.2.1 
Revizuirea sistemului de 
evaluare a rezultatelor învățării 
din perspectiva finalităților 
(rezultatelor învățării) 
formulate în termeni de 
competențe pentru asigurarea 
obiectivității acestora 

Aplicarea metodologiei de realizare a evaluării 
iniţiale 

La început de 
semestru, 

anual 

Şef catedra, metodist Nr. de evaluării iniţiale realizate 
Rezultatele comparării evaluării inițiale 
cu evaluarea finală 

Evaluarea rezultatelor învățării în baza 
situațiilor de integrare autentice sau simulate 

La finele 
fiecărui 
semestru 

Metodist Nr. de teste de evaluare realizate în baza 
situațiilor de integrare 

Elaborarea programelor individualizate de 
recuperare şi dezvoltarea performanţelor 

Pe parcursul 
semestrului, 

anual 

Şef catedra, profesorii Procentul reuşitei 
Procentul calității 
Nr. programe de recuperare şi 
dezvoltarea performanţelor 
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Implicarea elevilor în activităţi de cercetare Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef catedra, profesorii Numărul de lucrări, comunicări, 
conferinţe ştiinţifice 

Consultaţii de pregătire suplimentară a 
elevilor dotaţi 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef catedra, profesorii Numărul performanţelor la concursuri, 
olimpiade şcolare, rezultate în creştere la 
examenele de BAC 

Selectarea elevilor cu aptitudini şi implicarea 
lor în parteneriat  cu profesorii în procesul de 
organizare a învăţării 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef catedra, profesorii Nr. de elevi implicaţi în procesul de 
organizare a învăţării 
Numărul de diplome, premii, burse de 
merit şi ponderea elevilor dotaţi deschişi 
spre parteneriat 

Includerea celor mai buni elevi în stagii şi 
schimb de elevi 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef catedra, profesorii Numărul de stagii şi studenţi antrenaţi  

Includerea în comisii de evaluare şi apreciere 
a calităţii managementului educaţional 

Sfârșitul 
semestrului, 

anual 

Consiliul elevilor, 
CIEAC, Director 
adjunct educaţie 

Numărul de comisii în care au fost 
incluşi 

Dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliul 
Elevilor şi alte structuri de management 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Consiliul elevilor, 
CIEAC, Director 
adjunct educaţie  

Numărul de probleme soluţionate şi 
decizii comune  

Aplicarea metodei umbrei şi instituirea zilelor 
autoconducerii în şcoală 

Martie - aprilie, 
anual 

Consiliul elevilor, 
CEIAC, Director 
adjunct educaţie 

Numărul de elevi implicaţi în roluri de 
conducere 

Îmbunătățirea sistemului de recompensă 
pentru performanţe 

Anual Consiliul de 
Administraţie 

Regulamentul de stimulare 
Nr. de laureaţi 

Obiectiv specific 1.2.2  Crearea 
unui sistem de educaţie ce ar 
asigura învăţarea în ritm propriu 
 

Organizarea învățării centrate pe elev Anual Șefii de catedre, metodist, 
director adj.studii 

85% profesori au adaptat activitatea de 
predare-învățare la nevoile elevilor. 
Portofoliile elevilor conțin asemenea 
activități 

Aplicarea evaluărilor inițiale și racordarea 
rezultatelor la standardele de învățare 

Anual șefii de catedre, metodist, 
director adj.studii 

Rapoartele șefilor de catedre 
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Diseminarea experiențelor pedagogice în acest 
sens în cadrul consiliilor metodice, 
conferințelor științifice, publicații de 
specialitate etc. 

Anual șefii de catedre, metodist, 
director adj.studii 

Nr. de experiențe împărtășite 

Elaborarea suporturilor produselor,  
platformelor de învățare la toate disciplinele 
de studiu 

Sistematic șefii de catedre, metodist, 
director adj.studii 

Nr. de produse aprobate la Consiliul 
Metodic 

Obiectiv specific 1.2.3 
Reducerea, timp de 5 ani, cu 30 
% a eşecului şcolar înregistrat 
ca şi tendinţă prin oferirea 
oportunităţilor de instruire 
diferenţiată 

Adaptarea proiectării  anuale la nevoile 
educaţionale ale tuturor elevilor în vederea 
prevenirii şi combaterii eşecului şcolar 

Începutul 
semestrului, 

anual 

Director adjunct studii, 
şef catedra, profesorii 

Efectuarea testării iniţiale de diagnoză şi 
analiză 
Proiectarea anuală adaptată la nevoile 
educaţionale a celui ce învaţă 

Elaborarea planurilor de activităţi pe catedre 
în vederea reducerii eşecului şcolar 

Începutul 
semestrului, 

anual 

Şefii de catedră Numărul de acţiuni şi activităţi concrete 
la fiecare disciplină 

Aplicarea sarcinilor de lucru diferențiat Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist Numărul de teste, fişe diferenţiate 

Realizarea consultaţiilor de pregătire 
suplimentară pentru elevii cu ritm diferit de 
învăţare 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist 40-50% din elevi vor frecventa orele de 
consultaţii 

Ridicarea procentului de promovare la fiecare 
disciplină separat 

Pe parcursul 
anului, 

conform 
graficului 

anual 

Metodist Nr. de fişe individuale pentru elevii cu 
ritm lent de învăţare 

Revizuirea cerinţelor şi criteriilor unice de 
evaluare 

Anual Director adjunct studii Sistem de cerinţe unice pentru toate 
disciplinele, aprobat şi afişat la vedere 

Diversificarea procesului educaţional din 
perspectiva unui învățământ interactiv, axat pe 
cel care învaţă 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Metodist Nr. de experimente didactice 
Nr. de elevi implicaţi 

Proiectarea activităţii de predare-învăţare în 
baza cadrului ERRE. 

Pe parcursul 
anului 

Metodist,  
Şefii de catedra 

Nr de profesori care aplică Cadrul ERRE 
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anual Gradul de satisfacţie al elevilor din 
utilizarea metodelor interactive 

Asistenţa reciprocă la lecții la nivel de 
profesori şi catedre 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Administraţia CEC Nr. de asistenţe 

Diversificarea evaluării procesului educaţional Pe parcursul 
anului 
anual 

Directorul adj. studii, 
Şefii de secţie 

Metode şi instrumente de evaluare 
Discutarea la Consiliul Profesoral a 
rezultatelor evaluării în baza 
Regulamentului instituţional de evaluare 

Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 
instrumentelor de evaluare 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Şef secţie FC,  
metodist 

Nr. de cadre didactice formate 

Implicarea elevilor în evaluarea progresului 
şcolar 

Pe parcursul 
anului 
anual 

Directorul adj. studii, 
Şefii de secţie 

Diminuarea numărului de restanţieri 

Implementarea sistemului de monitorizare a 
rezultatelor academice ale elevilor 

Pe parcursul 
anului 
anual 

 Director adj. studii 
Şefii de secţie, 

Coordonatori ECVET 

Nr. instrumentelor de monitorizare a 
rezultatelor 
Contracte individuale de studii 

Monitorizarea lunară a reuşitei şcolare Lunar 
anual 

Şefii de secţie, 
Diriginţii de grupa 

Rapoarte semestriale pe secţii de studii 
Reducerea cu 5-10% a numărului de 
note negative la disciplină faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Informarea părinţilor/elevilor despre 
condiţiile Regulamentului şi rezultate 

Monitorizarea lunară a frecvenţei elevilor Lunar 
  

Şefii de secţie, 
Diriginţi de grupa 

Fişa absenţelor cumulative 

Şedinţe cu părinţii elevilor care au multe 
absenţe şi note   negative 

Pe parcursul 
anului la 
necesitate 

anual 

Şefii de secţie, 
Diriginţi de grupa 

Reducerea cu 10% a numărului de 
absenţe 
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Monitorizarea şi consilierea elevilor şi 
părinţilor 

Pe parcursul 
anului la 
necesitate 

anual 

Psihologul Fişă individuală de monitorizare 
Nr. elevilor şi părinţilor consiliaţi 
O bază de date funcţională 

Obiectiv general strategic 1.3 Asigurarea calităţii managementului educaţional specific CEC 

Obiectiv specific 1.3.1 

Asigurarea unui management 
eficient al calității în instituție 

Elaborarea Strategiei de evaluare a calității 
pentru anii 2022- 2026  

pe parcursul 
anului de studii  

Director, 
Directori-adjuncți 

 Șef secție AC 

Strategia elaborată și implementată 

Actualizarea componenţei comisiei de 
evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul 
instituției  

 La fiecare doi 
ani 

Director, 
  Șef secție AC 

CEIAC constituită conform legislaţiei în 
vigoare 

Prezentarea rapoartelor de evaluare a secției 
AC în cadrul consiliilor de administrație, 
consiliilor profesorale, subdiviziunilor 
evaluate 

Pe parcursul 
anului de 

învăţământ 

Șef secție AC,  
CEIAC  

Rapoarte analizate, discutate. Măsuri de 
îmbunătățire propuse 

Obiectiv specific 1.3.2 

Asigurarea excelenței în 
educație prin consolidarea 
culturii calității 

Analiza acțiunilor de îmbunătățire a orientării 
profesionale și competitivitatea absolvenților 
pe piața muncii  

Semestrul I Șef secție AC 
Șefii de catedră,  

Diriginții 

Rapoarte de autoevaluare elaborate, 
examinat 

Analiza recomandărilor ANACEC privind 
dezvoltarea programelor de formare 
profesională după evaluarea externă 

Pe parcursul 
anului de 

învăţământ 

Șef secție AC 
Șefii de catedră 

Raport elaborat și prezentat  

Activități de aplicare a instrumentelor de feed-
back constant -fiecare angajat sugerează o 
îmbunătățire a calității instituției.  
 
 
 
 
 

Pe parcursul 
anului de 

învăţământ 

Șef secție AC Raport cu rezultatele aplicării 
instrumentelor de feed-back 
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Direcţia strategică 2.Diversificarea serviciilor prestate în funcție de provocări 

Obiectiv general strategic 2.1 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă prin consultarea periodică a agenţilor economici şi a 
reprezentanţilor ANOFM 

Obiectiv specific 2.1.1 
Formarea profesională iniţială a 
specialiştilor la nivelurile 3,4,5 
– ISCED la cel puţin 1-2 
meserii/specialităţi  noi în 5 ani 

Elaborarea planurilor de învăţământ pentru 
nivelul 5 ISCED, secţia zi  

Martie-aprilie 
2024  

Director adj. studii 
Şefii de catedră 

Plan de învăţământ: 1 specialitate  secţia 
zi, învățământ dual 

Elaborarea planului de învăţământ pentru 
nivelul 4 ISCED, secţia zi  

Martie-
aprilie 2024  

Director adj. studii 
Şefii de catedră 

Plan de învăţămînt: 1 specialitate  secţia 
zi 

Elaborarea planului de învăţămînt pentru 
nivelul 4 ISCED, secţia frecvenţă redusă  

Martie-
aprilie 2023  

Director adj. studii 
Şefii de catedră 

Planuri de învăţămînt la  specialitate 
CECE –  frecvenţă redusă 

Elaborarea planului de învăţămînt pentru 
nivelul 3 ISCED  

Martie-
aprilie 2023  

Director adj. studii 
Şefii de catedră 

Planuri de învăţămînt şi curriculum 
modular: 
1 meserie o dată la 4-5 ani 

Elaborarea  curriculum la specialităţile noi 
nivelul V 

Septembrie-
octombrie 

2023 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

1  curriculum  la   specialitate 

Elaborarea  curriculum la specialităţile noi 
nivelul IV 

Septembrie-
octombrie 

2024 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

 1 curriculum  la   specialitate 

Elaborarea  curriculum la specialităţile noi 
nivelul IV, secția cu frecvență redusă 

Septembrie-
octombrie 

2023 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

 1 curriculum  la   specialitate 

Elaborarea  curriculum la meserie August - 
septembrie, 

2023  

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

  Nr. curriculum  la   meserii 

Obiectiv specific 2.1.2 

Corelarea curricula unităților de 
curs/modulelor cu cerinţele 
actuale ale societăţii în 
schimbare 

Revizuirea planurilor de învățământ la 9 
specialități 

Aprilie-mai 
2022 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

Nr. de planuri la specialităţi 

Revizuirea curricula la  diferite specialităţi August- 
septembrie 

2022 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

Nr. de curriculum la specialităţi 
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Revizuirea planului de învățământ la meserie Aprilie-mai 
2022 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

Plan de învățământ la meserie 

Revizuirea curricula la  meserie August- 
septembrie 

2022 

Director adj. studii 
Coordonatorii grupului 

de lucru 

Curricula revizuită 

Obiectiv general strategic 2.2 Oferirea de servicii de formare continuă pentru cadrele didactice și adulți din domeniul construcțiilor și validarea 
competențelor profesionale (de actualizat și sus) 

Obiectiv specific 2.2.1 

Elaborarea și acreditarea 
programelor de formare 
continuă în dependență de 
necesitățile de formare 

Elaborarea programelor de formare continuă în 
dependență de cerințele pieței muncii  

2021-2026 Șef secție FC Nr. de programe  elaborate 

Actualizarea continuă a programelor de 
formare  

2021-2026 Șef secție FC Nr. de programe actualizate 

Autoevaluarea programelor de formare 
continuă 

2021-2026 Șef secție FC 
Șef secție AC 

Raport de autoevaluare 

Acreditarea programelor de formare continuă 2021-2026  Șef secție FC 
  

Nr. de programe de formare continuă 
acreditate 

Obiectiv specific 2.2.2 Inițierea 
programului ,,Școala de 
weekend” pentru dezvoltarea 
competențelor profesionale   

 

Elaborarea programelor de formare 
profesională la diverse meserii în domeniul 
construcției 

2021-2026 Șef secție FC 
Șefii de catedră 

Nr. de programe elaborate 

Dezvoltarea activităților de marketing privind 
atragerea clienților 

2021-2026 Șef secție FC 
Șefii de catedră 

Nr. de activități 
Nr. de clienți 

Identificarea partenerilor 2021-2026 Șef secție FC 
Șefii de catedră 

Nr. de parteneri 

Implementarea programelor 
de formare profesională la diverse meserii în 
domeniul construcției 

2021-2026 Șef secție FC 
Șefii de catedră 

Cadrele didactice 

Nr. de absolvenți  

Obiectiv specific 2.2.3 

Diversificarea ofertei de 
programe de evaluare și 
certificare a competențelor 

Cercetarea cererii pieței muncii 2021-2026 Șef secție FC Nr. de rapoarte 

Elaborarea și aprobarea programelor  de 
evaluare 

2021-2026 Șef secție FC 
Șefii de catedră 

Nr. de programe elaborate 
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Obiectiv general strategic 2.3 Dezvoltarea activităților generatoare de venit în cadrul procesului de studii 

Obiectiv specific  2.3.1 
Acumularea veniturilor prin 
prestarea serviciilor şi 
comercializarea produselor de 
mobilier  

Studierea necesităților pieței 2021-2026 Coordonatorii grupului 
de lucru 

Nr. de solicitări din partea 
cumpărătorilor/ clienților 

Proiectarea mobilierului pentru căminele  
elevilor și blocului de studii din IP CEC la 
practicile de sudare, tâmplărie și mobilier cu 
grupele de CECE, SACGV, I ,DI și TPL. 

2021-2026 Coordonatorii grupului 
de lucru 

 

Nr. de confectii proiectate 

Confecționarea mobilierului pentru căminele  
elevilor și blocului de studii din IP CEC la 
practicile de sudare, tâmplărie și mobilier cu 
grupele de CECE, SACGV, I ,DI și TPL. 

2021-2026 Dir.adj. practică 
Șef atelier 
Maistru 

Elevi 
 

Nr. de confecții realizate 

Acumularea veniturilor prin prestarea   
serviciilor și comercializare de produse 

2022-2026 Dir.adj.inst. practică 
Șef atelier 

 

Conform planului de afaceri a activității 
antreprenoriale 

Obiectiv specific 2.3.2 

Obţinerea veniturilor prin 
oferirea serviciilor de formare 
continuă la solicitare 

Organizarea cursurilor de formare continuă 
după necesitate 

2021-2026 Șef secție FC Conform solicitării grupului de lucru 

Acumularea veniturilor în urma prestării 
serviciilor de formare continuă la solicitare 

2021-2026 Șef secție FC Conform planului de acțiuni efectuate 

Direcţia strategică 3. Asigurarea/crearea mediului de învățare sigur, prietenos și incluziv 

Obiectiv general strategic 3.1 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 

Obiectiv specific 3.1.1 Dotarea 
laboratorului de materiale de 
construcții  cu echipamente 
moderne conform standardelor 
actuale 

Reparația capitală a laboratorului LTS 4 2021-2022 Dir. adj. gospodărie Raport în cadrul consiliului de 
administrație 

Organizarea laboratorului Green Skills Lab 
destinat dezvoltării competențelor verzi în 
construcții 

2021-2022 Şef secţie FC Nr. de  echipamente din dotarea 
laboratorului 



PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2021-2026 AL IPCEC 

 

63 

 

Reparația capitală a laboratorului Sala de 

mașini 
2022-2023 Dir. adj. gospodărie Act de primire a lucrărilor 

Alocarea anuală a cca 100 000 lei,  inclusiv din 
proiecte, și procurarea echipamentului de 
testare a materialelor de construcții conform 
standardelor în  vigoare 

2021-2026 Dir. adj. gospodărie 
Șef catedră (laborator) 

Nomenclatorul echipamentelor 
procurate 

Actualizarea  materialelor didactice pentru 
realizarea lucrărilor de laborator în 
conformitate cu standardele în vigoare 

2021-2026 Şefii de catedră 
Metodist 

Portofoliul materialelor elaborate 

Dotarea încăperilor laboratorului cu mobilier 
conform destinației încăperii; 

2021 LTS 4 
2022-2023 SM 

2022-2023 
cancelaria 

Director adjunct practică 
 Șef atelier 

Raport în cadrul Consiliului de 
administrație 
Nomenclatorul  mobilierului 
achiziționat 

Proiectarea și montarea sistemei de ventilare a 
sălilor laboratorului; 

2022-2023 Director adj. gospodărie Sistem de ventilare funcțional 

Proiectarea și realizarea pandusului pentru 
persoanele cu dizabilități 

2022-2023 Director adj. gospodărie 
Dir.adj.instruire practică 

Corespunderea construcției produsului 
conform prevederilor normativelor în 
construcții  

Alocarea  spațiului de odihnă pentru persoanele 
cu dizabilități 

2022-2023 Director adj.gospodărie 
Dir.adj.instruire practică 

Amenajarea  spațiului în conformitate cu  
cerințele prevăzute în normative 
 

Proiectarea și construcția unui bloc sanitar 
specializat pentru  persoane cu dizabilități 

2023-2024 Director adj. gospodărie 
Dir.adj.instruire practică 

Corespunderea  blocului sanitar 
cerințelor prevăzute în normative 

Obiectiv specific 3.1.2 

Finalizarea reparației capitale a 
blocului de studii și reparația 

Repararea și amenajarea unei spălătorii  2021-2022 Director adj. gospodărie 
 

Act de primire a lucrărilor 

Finisarea reparației capitale a blocului de studii 
conform proiectului 

2021-2022 Director IPCEC 
Dir. adj. gospodărie 

Act de recepție a lucrărilor 
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capitală a atelierului de 
producere 

Modernizarea și reconstrucția atelierului de 
instruire și producere conform proiectului 
elaborat de instituția de proiectare 

2022-2023 Șef atelier Act de dare în exploatare a atelierului  

Reconstrucția și amenajarea a două ateliere  
pentru practica de  tencuială, placare și 
finisare, cu acces pentru elevii cu CES 

2022-2023 Dir. adj. gospodărie 
Șef atelier 

Act de primire a lucrărilor de construcție 

Organizarea unui atelier în aer liber, tip șantier,  
pentru simularea lucrărilor de construcții  

2023-2024 Dir. adj. gospodărie 
Dir.adj.instruire practică 

Proiect aprobat 

Obiectiv general strategic 3.2  Asigurarea unui mediu prietenos și șanse egale pentru toți elevii instituției prin formarea cadrelor didactice în vederea aplicării principiilor 

educaţiei de calitate promovate prin documentele de politici naţionale şi internaţionale. 

Obiectiv specific 3.2.1  
Promovarea  comunicării 
persuasive și empatice la nivel de 
management instituțional și cel al 
clasei  
 
 

Chestionarea periodică a angajaților și elevilor 
pe diverse aspecte și ajustarea politicilor 
instituției la rezultatele obținute 

Periodic Dir.adj.educație Nr. de chestionare realizate 

Abordarea în cadrul Catedrei Diriginților, 
Consiliului profesoral și Consiliului metodic a 
temelor de cercetare psihopedagogica bazate 
pe rezultatele psihodiagnozei elevilor. 

Anual Dir.adj.educație Nr. de temelor de cercetare 
Nr. cercetărilor prezentate 
Nr. de bune practici împărtășite 

Crearea unui sistem de acțiuni și activități de 
mediere și consiliere psihologică a elevilor și 
cadrelor didactice 

2022-2023 Dir.adj.educație; psiholog Nr.activități 
Nr. persoane consiliate 

Promovarea activităților extracurriculare în 
funcție de preferințele, necesitățile și 
inițiativele generate de Consiliul Elevilor 
instituției 

Anual Dir.adj.educație Rapoartele semestriale ale Președinților 
CE 

Implicarea elevilor în procesul de luare a 
deciziilor.   

Anual Dir.adj.educație Nr. activități, inițiative școlare realizate 
cu succes 

Pedagogizarea părinților prin organizarea 
lectoratelor tematice, axate pe extinderea 

Anual Dir.adj.educație Două ședințe anual 
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implicării părinților în creșterea performanțelor 
școlare ale elevilor și instituției. 

Combaterea discriminării, violenței și altor 
forme de segregare socială a elevilor  

Anual Dir.adj.educație Program de activități  

Crearea  cluburilor de interese în toate 
căminele studențești ale instituției 

Anual Dir.adj.educație Nr. de activități și nr de participanți 

Asigurarea mediului educaţional şcolar din 
perspectiva managementului clasei, a spațiului fizic 
și a climatului relational.   

Permanent Dir.adj.educație Nr. de activități 

Obiectiv specific 3.2.2 Crearea 
contextelor pentru participarea 
elevilor cu CES în activitățile 
educaționale din instituție  

Crearea condițiilor de studii, trai și agrement 
conform nevoilor educaționale ale elevilor 

2022-2023 Dir.ad.educație,  psiholog 
școlar 

Raport CA 

Realizarea activităților de sprijin 
psihologic.Crearea prin Catedra Dirigintilor a 
serviciilor de suport pentru incluziunea socială și 
educațională a elevilor din grupele de risc, CES și 
dizabilități 

Anual Dir.ad.educație,  psiholog 
școlar 

Nr.de activități, nr.de elevi beneficiar 

Facilitarea implicării elevilor cu CES în  
activități curriculare și extracurriculare la nivel 
de instituție și comunitate 

Permanent Dir.adj.educație, psiholog 
școlar 

Nr. de activități 

Consolidarea capacităţii instituţionale la toate 
nivelurile decizionale pentru asigurarea 
accesului, relevanţei și însușirii profesiei alese 

Odată cu 
înmatricularea 

elevilor cu CES 

Factorii de decizie Elevi absolvenți cu CES 

Integrarea dozată a elevilor cu CES în 
activitățile de instruire practică 

Permanent Dir.adj.instruire practică/ 
Maistru 

Plan educațional individualizat  

Asigurarea mediului educaţional şcolar din 
perspectiva managementului clasei, a spațiului 
fizic și a  climatului relational 
 
 

Permanent Dir.adj.educație,dir.adj.go
spodărie/psiholog/diriginț

i 

Nr.de activități 
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Obiectiv specific 3.2.3 Crearea 
unui sistem de ghidare în 
carieră a elevilor și angajaților 
instituției 

Plan anual de acțiuni cu referire la informare și 
ghidare în carieră  

2022-2023 Membrii administrației Minim 75% din activitățile planificate 

Colectarea informațiilor  privind integrarea 
absolvenților angajați la agenții economici 
parteneri 

Anual Șefii de catedră Baza de date actualizată anual 

Consilierea și ghidarea în carieră a cât mai 
mulți elevi și angajați 

Anual Dir.adj.educație Nr. de activități realizate; 
Nr. persoanelor implicate 

Determinarea nivelului de satisfacție 
profesională 

O dată la doi 
ani 

Psiholog, 
Director adj. studii 

Director adj.educație 

Nr. de activități și instrumente de 
psihodiagnoză, 

Psihoprofilaxia în vederea formării stării de 
bine la locul de muncă 

Anual Psiholog, 
Director adj. studii 

Director adj.educație 

Nr. de chestiinare/chestionați 

Obiectiv specific 3.2.4 

Dezvoltarea conștiinței sociale 
și a solidarității civice  prin 
activități de voluntariat  
instituțional 

Inițierea și implementarea unor proiecte de 
voluntariat naționale și internaționale în 
contextul Direcțiilor Strategice ale instituției 

Anual Coordonatori interni de 
proiecte 

Minim 1 proiect anual 
Nr. de voluntari participanți  

Organizarea campaniilor tematice de 
sensibilizare a comunității elevilor pentru 
conștientizarea nevoii de adeziune la valorile 
general-umane 

Anual Coordonatorii Consiliului 
elevilor 

Nr. de beneficiar ai proiectelor de 
voluntariat 

Identificarea oportunităților de afirmare a 
voluntarilor în educație. 
 
 
 
 
 

Anual Coordonator  Nr. de activități socio-educative la nivel 
de instituție și comunitar 
Clubul voluntarilor 
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Direcţia strategică 4. Dezvoltarea relațiilor de cooperare,  parteneriate economice și sociale  

Obiectiv general strategic 4.1 Îmbunătățirea parteneriatului educațional cu părinții prin intermediul platformelor și instrumentelor TIC 

Obiectiv specific 4.1.1 
Sporirea motivației părinților 
pentru creșterea performanțelor 
școlare ale elevilor 

Elaborarea planului temelor ședințelor cu 
părinții în bază de necesități de 
informare/formare 

Anual Director adj.educație 
Diriginții 

Nr. de teme 

Realizarea ședințelor cu părinții, cu abordarea  
temelor psihopedagogice unice  

Semestrial Director adj.educație 
Diriginții 

2 ședințe tematice anual 

Informarea sistematică a părinților despre 
performanțele școlare ale elevilor 

Semestrial Șef secție studii 
Diriginții 

Raport semestrial al diriginților 

Inițierea catalogului electronic. Cursuri de 
formare 

2022-2023 Șef secție studii, Diriginții Nr. de personal instruit 

Implementarea catalogului electronic 2023-2024 Șef secție studii, Diriginții Nr. de utilizatori 

Obiectiv specific 4.1.2 

Parteneriate socio-culturale cu 
bibliotecile municipale, teatre și 
centre de tineret în scopul 
promovării tinerilor în activități 
de sensibilizare și 
responsabilizare  a comunității 
față de problemele cu care se 
confruntă tinerii 
 

Încheierea unor acorduri de parteneriat cu  
bibliotecile municipale, teatre și centre de 
tineret 

2021-2026 Director adj. educație 
Bibliotecar principal 

Nr. de acorduri încheiate 
 

Organizarea activităților în parteneriat cu  
bibliotecile municipale, teatre și centre de 
tineret 

2021-2026 Director adj. educație 
Bibliotecar principal 

Nr. de activități 
Nr. de elevi implicați 

Promovarea unor inițiative de sensibilizare și 
responsabilizare în cadrul comunității elevilor 

2021-2026 Director adj. educație 
Diriginți 

 

Nr. de inițiative promovate/realizate 
Nr. de participanți 

Obiectiv general strategic 4.2  Crearea unei platforme de comunicare cu agenții economici privind stabilirea relațiilor de parteneriat și dezvoltare 

Obiectiv specific 4.2.1 
Dezvoltarea parteneriatelor cu 
agenții economici  
 

Elaborarea regulamentului privind relațiile de 
colaborare cu agenții economici 
 

2021-2022 Director adj.instruire 
practică 

Regulament aprobat 

Încheierea contractelor cu agenții economici 
pentru realizarea practicii tehnologice 

2021-2026 Dir.adj.instruire practică Nr. de contracte încheiate 
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Întocmirea  contractelor cu întreprinderi 
individuale, SA. SRL-urile pentru realizarea 
practicii la întreprinderi 

2021-2026 Dir.adj.instruire practică Nr. de contracte încheiate 

Organizarea master-class-urilor cu implicarea 
agenților economici  

2021-2026 Dir.adj.instruire practică Nr. de master-class-uri organizate 

Crearea pe pagina web a instituției a rubricii 
„parteneri” 

2021-2022 Administrator web Pagina web 

Obiectiv specific 4.2.2  

Orientarea elevilor pentru 
încadrarea în câmpul muncii 

Stabilirea rubricii pe pagina web a instituției 
pentru anunțuri de angajare 

2021-2022 Metodist 
Director adj.educație 

Conceptul 

Amplasarea informației, pe pagina web a 
instituției,   ce ține de angajarea absolvenților 
în câmpul muncii   

2021-2026 Dir.adj.instruire practică 
Șefii de catedră 

 
Nr de anunțuri 

Evidența și statistica  numărului de elevi 
angajați 

Anual Metodist 
Dir.adj.educație 

Nr. de rapoarte 

Obiectiv general strategic 4.3 Intensificarea procedurilor de orientare profesională 

Obiectiv specific 4.3.1 

Orientarea în carieră a 
abiturienților 

Elaborarea planului de acțiuni privind 
orientarea profesională a elevilor din instituțiile 
din țară 

Februarie-
martie 
anual 

Șef secție FC 
CD de specialitate 

Plan de acțiuni aprobat 

Efectuarea vizitelor de informare a elevilor din 
gimnazii 

aprilie -mai 
anual 

Șef secție FC 
CD de specialitate 

Nr. de gimnazii în care s-a diseminat 
informația cu referire la admitere 

Organizarea Zilei ușilor deschise la IPCEC Mai (anual) Director adj. educație 
Responsabili prin ordin 

Programul activității 
Nr. de vizitatori 

Obiectiv general strategic 4.5  Dezvoltarea unui centru de comunicare cu partenerii sociali din țară și peste hotare 

Obiectiv specific 4.5.1   

Încheierea contractelor de 
parteneriat cu partenerii sociali 
din țară și peste hotare 

Atragerea și implicarea partenerilor din țară și 
peste hotare, prin încheierea contractelor de 
parteneriat, întru desfășurarea stagiilor de 
practică a elevilor 

2021-2026 Dir.adj.instruire practică 
Șef secție FC 

Contracte 
 de parteneriat 

Realizarea activităților comune cu partenerii 
sociali 

2021-2026 Dir.adj.instruire practică 
Șef secție FC 

Nr.  de activități 



PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2021-2026 AL IPCEC 

 

69 

 

Obiectiv specific 4.5.2  

Realizarea mobilității 
academice a elevilor și cadrelor 
didactice 

Analiza diferențelor la discipline, în dependență 
de unitățile de curs prevăzute în planurile de 
învățămînt, întru  mobilitatea academică a 
elevilor  

2021-2026 Director.adj.studii  
Șef secție frecvență 

redusă 

Certificat academic 

Colaborarea cu alte instituții din ÎPT privind 
mobilitatea academică 

2021-2026 Dir.adj.instruire practică 
Șef secție FC 

Nr.  de elevi și cadre didactice implicate  

Obiectiv specific 4.5.3 

Participarea în proiecte comune 
cu alte instituții partenere 
 

Atragerea și implicarea partenerilor din țară în 
proiecte comune 

2021-2026 Șef secție FC Contracte 
 de parteneriat 

Realizarea activităților comune în diferite 
proiecte 

2021-2026 Șef secție FC Nr. de activități  
Nr. de persoane implicate 

Direcţia strategică 5. Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne din perspectiva asigurării calității educației 

Obiectiv general strategic 5.1 Valorificarea tehnologiilor informaționale în procesul de instruire 

Obiectiv specific 5.1.1 

Asigurarea programelor de 
formare profesională cu 
echipament și  produse de 
program/soft-uri licențiate la 
disciplinele de specialitate 

Asigurarea accesului liber a elevilor și 
angajaților la internet, echipament, programe 
etc. 

Anual Responsabil  IT Minim 80 % din programe și softuri etc 

Crearea condițiilor de diminuare a efectelor 
nocive de utilizare a gadgeturilor  

Anual Responsabil  IT Minim 50% diminuare a efectelor 
nocive 

Identificarea necesităților de programe/softuri 
necesare în procesul de instruire 

Anual Șef catedră Nr de programe/softuri necesare 

Achiziționarea programe/softuri necesare în 
procesul de instruire; 

Anual Director, contabil șef Nr de programe/softuri achiziționate 

Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea 
programelor/softurilor procurate 

La necesitate, 
anual, 

semestrial 

Șef secție FC Nr de formări 
Nr. de profesori instruiți 

Punerea în aplicare a programelor/softuri în 
procesul de instruire 

Anual Șef catedră Nr de programe /softuri puse în 
funcțiune 
Nr de beneficiari(elevi, profesori) 

Întreținerea/actualizarea programelor/softurilor. Anual Responsabil  IT Nr. de programe 
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Obiectiv specific 5.1.2 

Asigurarea programelor de 
formare profesională inițială cu  
materiale didactice digitale 

 

Formarea cadrelor didactice cu referire la 
elaborarea materialelor RED (Resurse 
Educaționale Deschise) 

2021-2026 Șef secție FC Nr de formări 
Nr. de profesori instruiți 

Asigurarea  programelor de formare 
profesională inițială cu materiale didactice 
digitale  

2021-2026 Șef catedră Minim 80 % anual  din unitățile de curs 
pentru fiecare specialitate 

Crearea unei platforme online de stocare a 
materialelor didactice digitale cu acces liber 
pentru cadrele didactice și elevi. 

2021-2026 Responsabil  IT  
Șef catedră 

Platformă de stocare a materialelor 
digitale 
Nr de beneficiari(elevi, profesori) 

Obiectiv general strategic 5.2 Crearea unui sistem unic de comunicare informațională: administrație, cadre didactice, angajați, elevi și părinți 

Obiectiv specific 5.2.1  

Elaborarea și dezvoltarea unei 
platforme informaționale unice 
(G-suite/moodle) 

Identificarea administratorilor/formatorilor  și 
delegarea responsabilităților și atribuțiilor 

2022-2023 Șef secție FC Nr. de administratori, 
Nr. de formatori, 
Nr.  fișe de post actualizate 

Instruirea utilizatorilor privind utilizarea 
platformei 

2022-2023 Șef secție FC Nr. de utilizatori 
 

Înregistrarea elevilor și a altor utilizatori în 
platforma 

2023-2024 Diriginte/cadrele 
didactice 

Nr. de elevi înregistrați 

Gestionarea platformei 2023-2024 Administratorul 
platformei 

Nr. chestionare 
Raport de evaluare 

Mentenanța platformei informaționale 2024-2026 Administratorul 
platformei 

Probleme identificate și rezolvate 

Obiectiv specific 5.2.2 

Promovarea instituției prin 
intermediul paginilor web 

Crearea și administrarea paginilor web ale 
instituției/specialităților din cadrul IP CEC 

2021-2022 Administratorul paginii 
web 

Nr. de pagini web 
Nr. de instrucțiuni 

Identificarea și aplicarea unor strategii online  
creșterea numărului de urmăritori 
 
 

2021-2022 Șef secție FC Nr. de strategii  
Nr. de urmăritori 
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Obiectiv general strategic 5.3 Optimizarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii IPCEC 

Obiectiv specific 5.3.1 

Asigurarea bibliotecii cu un 
soft specializat pentru crearea 
catalogului electronic 

Identificarea unui specialist IT (programist) 
pentru asigurarea asistenței tehnice în vederea 
digitalizării bibliotecii IPCEC 

2021 Director IPCEC Responsabil IT 

Identificarea unui soft compatibil cu necesitățile 
instituției 

2021-2022 Specialist IT 
Bibliotecar principal 

Denumirea softului identificat 

Achiziționarea softului 2022-2023 Comisia achiziții publice Soft procurat 

Instalarea și adaptarea softului la necesitățile 
instituției 
 
 

2022-2023 Specialist IT Soft instalat funcțional 

Obiectiv specific 5.3.2  

Crearea catalogului electronic 
al bibliotecii 

Instruirea personalului bibliotecii în utilizarea 
softului 

2022-2023 Șef secție FC Nr. de bibliotecari instruiți 

Crearea  catalogului electronic al bibliotecii 2022-2026 Bibliotecar principal Catalogul electronic funcțional 

Obiectiv specific 5.3.3 

Asigurarea accesului deschis la 
catalogul electronic al 
bibliotecii IPCEC 

Inițierea campaniei de informare și instruire în 
utilizarea catalogului electronic al bibliotecii 

2023-2024 Bibliotecar principal Nr de elevi instruiți 

Asigurarea asistenței în utilizarea catalogului 
electronic de către bibliotecari pentru utilizatori 

2023-2026 Bibliotecar principal Nr. de utilizatori 

Direcţia strategică 6.  Dezvoltarea competențelor verzi  

Obiectiv general strategic 6.1 Dezvoltarea competențelor verzi  în procesul de formare profesională inițială 

Obiectiv specific 6.1.1 
Revizuirea programelor de 
formare profesională inițială 
din perspectiva dezvoltării 
competențelor verzi 

 

Identificarea şi implicarea agenţilor economici 
în procesul de revizuire a curriculum la 
specialitățile din domeniul Construcții prin 
dezvoltarea competențelor verzi 

2021-2022 Metodist 
Șef catedră 

Nr. agenților economici, 
nr. de ședințe 
nr.curriculelor revizuite 

Revizuirea și actualizarea curriculum la 
disciplinele/modulele de specialitate din 
perspectiva tehnologiilor verzi 

2021-2022 Metodist 
Șef catedră 

Nr. de curriculum revizuite 
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Obiectiv specific 6.1.2 

Dotarea unui laborator pentru 
materiale de construcții cu 
echipamente de testarea a 
materialelor de construcții în 
vederea reutilizării materialelor 
de construcții 

Achiziționarea echipamentelor de laborator 
pentru testări privind reutilizarea materialelor 
de construcții 

2021-2022 Director adj. gospodărie Nomenclatorul echipamentului 
achiziționat 

Elaborarea instrucțiunilor de lucru cu 
echipamentul dat 

2021-2022 Metodist 
Șef catedră 

Nr. instrucțiunilor elaborate 

Elaborarea indicațiilor metodice pentru lucrările 
de laborator de testare a materialelor în vederea 
reutilizării materialelor de construcții 

2021-2022 Metodist 
Șef catedră 

Portofoliul indicațiilor metodice  

Obiectiv specific 6.1.3 

Implicarea elevilor și cadrelor 
didactice în campanii de 
sensibilizare a opiniei publice 
cu privire la  sortarea și 
reciclarea deșeurilor de 
construcții și promovarea 
tehnologiilor verzi de 
construcții 

Organizarea săptămânii ecologice Anual Director adjunct educație Raport activitate, nr participanților 
implicați 

Organizarea conferințelor tematice cu referire la 
dezvoltarea competențelor verzi  

Anual Șef secție FC Raport activitate, nr participanților 
implicați 

Elaborarea produselor media (spoturi, pliante, 
socializare) cu privire la impactul deșeurilor de 
construcții asupra mediului 

Anual Șef secție FC Raport activitate 

Implicarea elevilor în activități de sortare a 
deșeurilor 

Anual Șef secție FC Raport activitate 

Obiectiv general strategic 6.2 Gestionarea deșeurilor de producție generate  în cadrul activităților practice de instruire 

Obiectiv specific 6.2.1 

Stocarea sortată a deșeurilor 
generate  în cadrul activităților 
practice de instruire 

Confecționarea /procurarea containerelor de 
colectare a deșeurilor generate  în cadrul 
activităților practice de instruire 

2021-2022 Director. adj. gospodărie 
Șef de atelier 

Nr. containerelor de colectare a 
deșeurilor generate   

Organizarea punctelor de colectare a deșeurilor 
generate  în cadrul activităților practice de 
instruire 

2021-2022 Director. adj. gospodărie 
Șef de atelier 

Nr. punctelor de colectare a deșeurilor 

Identificarea agenților economici pentru 
preluarea deșeurilor  

2022-2023 Director. adj. gospodărie 
Șef de atelier 

Nr. agenților economici  

Obiectiv specific 6.2.2 

Gestionarea rațională a 
deșeurilor colectate 

Identificarea oportunităților de 
reciclare/reutilizare a deșeurilor 

2022-2023 Director. adj. gospodărie 
Șef de atelier 

Raport activitate 

Reutilizarea deșeurilor rezultate din activitatea 
practică a procesului educațional 

2022-2026 Director. adj. gospodărie 
Șef de atelier 

Raport activitate 

 


