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I. Date generale cu referire la instituţia de învăţământ profesional tehnic. 

1. Profilul instituţiei: Centrul de excelență în construcții este o instituție publică, subordonată MEC, fondată în anul 1932, reorganizată în 

anul 2015, HG 444 din 20.07.2015. Realizează formare inițială la 11 programe, toate sunt acreditate. 

2. Structura instituţiei de învăţământ profesional tehnic.  



 

Consiliul Metodico-

Științific 
Director 

V. Pelivan 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Secția cadre 

Rusu V. 

Director 

adjunct 

gospodărie  

Negru M. 

Contabilit

atea 

Lozovan A. 

Director 

adjunct istruire 

practică 

Grosu V. 

Director 

adjunct 

instruire 

Ţurcan L. 

Biblioteca 

 

Ambroci T. 

Director 

adjunct 

educaţie 

Goncear C. 

Formare 

continuă 

 

Zestrea L. 

Administratorii 

căminelor 

nr. 1, 2, 3, 4, 5 

Latu V., A.Brai, 

Badea C., 

L.Furculiţă, Golea R. 

 

Administratorul 

blocului de studii, 

atelier, laborator 

M. Căpăţînă, 

P. Golovatenco 

Catedra 

diriginţilor de 

grupă. 

Pedagogii 

sociali 

Goncear C. 

Secţia  

nr. 1 

 

Gutium S. 

 

Secţia  

nr. 2 

 

Popovici A. 

 

Secţia  

nr. 3 

 

Furculiţă V. 

 
Personalul de execuţie 

Catedra 

Ştiinţelor reale 

Turculeț Ax. 

Catedra 

Științelor 

sociale 

Raileanu A. 

Catedra 

Construcţii 

civile  

 Popa R. 

Catedra 

Limbă și 

comunicare 

Renchez N. 

Catedra 

Design 

interior 

Gheorghița C 

Catedra 

 TUII 

 

Rotaru M. 

Grupele studenţeşti 

Consiliul Profesoral 

Catedra 

CEIȘE 

Timoftică 

Gh. 

Secția 

Asigurarea 

calității  

Nicolaev E. 



3. Caracteristica programelor de formare profesională ale instituţiei de învățământ, inclusiv de scurtă durată 

                                                                                                                              

 

Nr. 

d/o 

 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională 

Domeniul de 

formare 

profesională 

 

Codul 

specialităţii/

meseriei 

 

Specialitatea/meseria 

 

Nr. de 

credite 

de 

studii 

 

Durata 

program

ului 

 

Acreditarea instituţiei de învățământ 

(nr. hotărârii / data) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Formare iniţială      

1 IV 
212. Modă, design interior şi design 

industrial 
21210 Designul interiorului 120 4 ani 

Decizia nr.24 din 23.12.2020 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 21210 

Desing interior, forma de 

învățământ cu frecvență, pentru o 

perioadă de 5 ani  

2 IV 
722. Materiale(sticlă, hârtie, plastic, 

lemn) 
72220 Tehnologia prelucrării lemnului 120 4 ani 

Decizia nr.74 din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 72220 

Tehnologia prelucrării lemnului, 

forma de învățământ cu frecvență, 

pentru o perioadă de 5 ani    

3 IV 

731.Arhitectură şi urbanism 

73110 Arhitectura 120 4 ani 

Decizia nr.34 din 25.06.2021 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73110 

Arhitectura, forma de învățământ cu 

frecvență, pentru o perioadă de 5 ani   

4 IV 73120 Cadastru şi organizarea teritoriului 120 4 ani Decizia nr.75din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 



profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73120  

Cadastru și organizarea teritoriului, 

forma de învățământ cu frecvență, 

pentru o perioadă de 5 ani   

5 IV 

732. Construcţii şi inginerie civilă 

73220 
Construcţia şi exploatarea clădirilor 

şi edificiilor 

120 4 ani 

Decizia nr.76 din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73220 

Construcția și exploatarea clădirilor 

și edificiilor, forma de învățământ 

cu frecvență, pentru o perioadă de 5 

ani  

 2 ani  

6 IV 73230 
Construcţia şi exploatarea 

drumurilor 
120 4 ani 

Decizia nr.23 din 23.12.2020 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73230 

Construcția și exploatarea 

drumurilor, forma de învățământ cu 

frecvență, pentru o perioadă de 5 ani  

7 IV 73250 Evaluarea imobilului 120 4 ani 

Decizia nr.78 din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73250 

Evaluarea imobilului, forma de 

învățământ cu frecvență, pentru o 

perioadă de 5 ani  

8 IV 73260 
Sisteme de alimentare cu căldură şi 

gaze, ventilare 
120 

4 ani 

 

Decizia nr.77 din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73260 

Sisteme de alimentare cu căldură și 

gaze, ventilație, forma de 



învățământ cu frecvență, pentru o 

perioadă de 5 ani    

9  
Sisteme de alimentare cu căldură şi 

gaze, ventilare 
120 3 ani f/r 

 Decizia nr.25 din 23.12.2020 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73260 

Sisteme de alimentare cu căldură și 

gaze, ventilație, forma de 

învățământ cu frecvență redusă,  

pentru o perioadă de 5 ani 

10 IV 73270 
Tehnologia materialelor şi 

articolelor de construcţii 
120 4 ani 

Decizia nr.79 din 09.07.2019 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 4 ISCED, 73270 

Tehnologia materialelor și 

articolelor de construcții, forma de 

învățământ cu frecvență, pentru o 

perioadă de 5 ani    

11 III  
732040/ 

732041 

Instalator instalaţii de încălzire şi 

echipamente solare/instalator 

instalaţii, aparate şi echipamente de 

ventilare şi condiţionare 

- 3 ani 

Decizia nr.26 din 23.12.2020 de 

acreditare a programului de formare 

profesionlă, nivelul 3 ISCED, 

732040-732041 Instalator instalații 

de încălzire și echipamente solare-

Instalator instalații, aparate și 

echipamente de ventilare și 

climatizare, forma de învățământ cu 

frecvență, pentru o perioadă de 5 ani   

  Formare continuă      

1  Training  

Implementarea curricula 

disciplinare în Învățământ gimnazial 

și liceal. MATEMATICA 

 16 h  



2   Managementul Carierei  30 h  

3   Activități generatoare de venit  60 h  

4   Dezvoltare personală  30 h  

5   

Dezvoltarea Competențelor 

antreprenoriale și a Spiritului de 

inițiativă la disciplinele generale și 

tehnice 

 16 h  

6   
Facilitarea trecerii la învățământul 

la distanță a instituțiilor ÎPT 
 30 h  

   
Facilitarea procesului de evaluare 

cu utilizarea TIC 
 30 h  

7   

COMPETENȚE DIGITALE ALE 

CADRELOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL TEHNIC 

 120h  

8   Alfabetizarea digitală  16 h  

9  

 

732. Construcţii şi inginerie civilă 

 
Operator în centralele termice pe 

biocombustibili solizi 
 40 h  

10   

CONSTRUCȚII, INGINERIE 

CIVILĂ ȘI TEHNOLOGIA 

MATERIALELOR, 10 CREDITE 

(PERFECȚIONARE) 

10 300 h  

  Validarea competențelor      

1 III 732. Construcţii şi inginerie civilă 732030 Pietrar-Zidar    



2 III 732040 
Instalator instalații de încălzire și 

echipamente solare 
   

3 III 732011 Fierar-betonist    

4 III 712307 Tencuitor    

5 III 18894 Zugrav    

6 III 732031 Placator cu plăci    

7 III 732024 
Montator pereți și plafoane din 

ghips-carton 
   

8 III 732002 Asfalto-betonist    

9 III 732006 Constructor de acoperișuri    

10 III 732041 

 Instalator instalații, aparate și 

echipamente de ventilare și 

climatizare 

   

11 III 732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară    

12 III 732038 Tâmplar în construcții    

13 III 721202 ElectroGazoSudor-montator    

14 III 12831 Dulgher    

 

4. Cadrul juridic al instituţiei de învăţământ profesional tehnic 

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 2020-2030. 

5 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional 

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

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

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

8 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 

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

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

11 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 

12 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 

13 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 

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

15 Regulamentul Intern de Activitate al IP Centrul de Excelenţă în Construcţii 

16 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi 

postsecundară nonterţiară  



17  REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare Ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018 

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

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

20 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 

21 PLANUL-CADRU pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021–2022 

 

II. Date statistice cu referire la elevii Centrului de Excelenţă în Construcţii 

 

1. Informaţie cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii: numărul total de grupe: 52, inclusiv nivelul III- 3, nivelul IV – 49 de 

grupe, din ele 3 studiază la frecvență redusă. 

2. Informaţie cu privire la contingentul de elevi ai instituţiei de învăţământ profesional tehnic in anul de studii: la data de 01.10.2021 în 

instituție studiau 1406 elevi, din ei 776 la buget și 630 la contract. Repartizarea numărului de elevi pe specialități, buget-contract-total este 

prezentată în diagrama nr.1. Alte detalii cu referire la contingent (vârstă, ani de studii, etc.) pot fi vizualizate în raportul statistic al 

instituției și SIME. 

Diagrama nr.1 



 
3. Informaţie cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituţiei: Pe parcursul anului de studii 2021-2022 au fost exmatriculați din 

diferite motive 95 elevi (circa 6,7%), au fost  transferați în alte instituții 2 persoane, au venit în instituție 6 persoane. 

4. Informaţia cu privire la nr. de elevi înmatriculaţi în anul curent este prezentat în diagrama nr.2 
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Diagrama nr.2  

5. Informaţie cu privire la nr. de elevi absolvenţi. Numărul total al absolvenților, sesiunea 2022 este de 298. Repartizarea absolvenților pe 

specialități este prezentată în diagrama nr.3 

Diagrama nr.3 
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Alte date cu referire la absolvirea-2022 pot fi vizualizate în Raportul privind organizarea și desfășurarea Examenului de calificare în anul 

de studii 2021-2022. 

6. Informaţiea cu privire la frecvenţa elevilor în anul de studii nu este prezentată din motivul particularității anului de studii 2021-2022 legat 

de pandemia COVID-19. 

7. Evidenţa elevilor rămaşi fără ocrotire părintească. În anul 2021-2022 au fost luați la evidență 14 copii orfani, din ei 4 elevi sub tutelă. 

8. Informaţie privind elevii cu dizabilităţi: În instituție își fac studiile 17 persoane cu diferite dezabilități – afectiuni ale sistemului  locomotor, 

ORL, endocrin, neurologic, dermatologic, cardiovascular, etc.. 

9. Contingentul de elevi din raioanele de est. În anul de studii 2021-2022 în instituție studiau 19 elevi din raionele de EST, din ei 16 la buget 

și 3 la contract. 

10. Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional 

Tehnic este circa 30% 

11. Informaţie cu privire la numărul de bursieri. Conform Regulamentului de numire a bursei, numărul elevilor bursieri constituie 70% din 

numărul de locuri la buget, stabilite pe specialități. În anul de studii 2021-2022 numărul mediu al bursierilor a constituit circa 543. 
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MISIUNEA IP CEC 

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.  

 

 

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.  

DIRECŢII STRATEGICE: 

1. Sporirea continuă a calității educației 

2. Diversificarea serviciilor prestate în funcție de provocări  

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

4. Îmbunătățirea parteneriatului educațional  cu părinții prin intermediul platformelor și instrumentelor TIC 

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

6. Dezvoltarea competențelor verzi  prin modernizarea curricula specialităților și proiecte de intervenție 

 

 



Activităţi realizate în a.s 2021-2022 

 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 
 

Acţiuni majore Responsabili Indicatori/Realizare/descriere succintă 

Identificarea necesităților de 

formare continuă a cadrelor 

didactice prin aplicarea 
chestionarului 

Șef secție 

Formare 

continuă 

25 profesori 

Semnarea contractelor cu 

instituţiile de stat şi ONG-

uri abilitate în formare 
continuă 

Şef secţie 

formare 

continuă 

USM, Secția FC 

CEDA 

 

Orientarea cadrelor didactice 
la cursuri de formare 

continuă în funcție de 

necesități 

Şef secţie 
formare 

continuă 

56 profesori/maiștri 

Elaborarea programelor de 

formare a cadrelor didactice 

prin intermediul Secţiei de 
formare continuă 

Şef secţie 

formare 

continuă 

Programe de FC: Utilizarea materialelor ecologice, a deșeurilor și metodelor sustenabile în domeniul 

construcțiilor și eficienței energetice. 

Construcții, inginerie civilă și Tehnologia materialelor 
Conform chestionarelor, programele au corespuns necesităților formabililor. Sunt formate în baza cerințelor 
actuale atât ale pieții cât și a activității educaționale 



Acreditarea Programelor de 
formare continuă (cca 2 

programe anual) 

Şef secţie 
formare 

continuă 

5 programe depuse spre acreditare 

Elaborarea și aprobarea 

planului de   atestare pentru 
cadre didactice și manageriale 

în conformitate cu 

Regulamentul în vigoare 

Șef secție 

Asigurarea 

calității 

Minim 85% din cadre didactice - deținători de grad didactic 

Monitorizarea procesului de 

atestare 
Șef secție 

Asigurarea 

calității 

57  activități publice:38 lecții publice, 19 activități extracurriculare 

Evaluarea cadrelor didactice 

și manageriale în cadrul 

comisiei de atestare  

Șef secție 

Asigurarea 

calității 

Comisia 

Proces verbal nr.1 din 04.03.2022 al ședinței Comisiei de atestare pentru conferirea/confirmarea GDI și GDS GDD 

Proces verbal nr 2. din 27.04.2022 al ședinței Comisiei de atestare pentru conferirea/confirmarea GDD 

Raportarea rezultatelor 

procesului de atestare 

(Consiliu profesoral) 

Șef secție 

Asigurarea 

calității 

21 cadre didactice atestate: 

Conferire GDD - 7 cadre didactice 
Confirmare GDD - 3  cadre didactice 

Conferire GDI - 6  cadre didactice 

Confirmare GDI - 2  cadre didactice 
Conferire GDS - 1  cadru didactic 

Confirmare GDS - 2  cadre didactice 



Planificarea activităților de 
inserție profesională a 

tinerilor specialiști/ mentorat 

Metodist Planul activităților de mentorat 
- Ședința organizatorică cu mentii și mentorii - 14.09.2021 

- Întrunirei tematice cu tinerii specialiști: 

- Întrunire metodică Gestionarea classroomului - 21.09.2021 

- Întrunire metodică Proiectarea de lungă durată - 06.10.2021 

- Întrunire metodică Proiectul lecției ERRE - 12.10.2021 

- Întrunire metodică Elaborarea testelor de evaluare - 02.11.2021 

- Întrunire metodică Elaborarea testelor de evaluare online - 09.11.2021 

- Acordarea asistenței metodice cadrelor debutante - pe parcursul anului 

- Analiza raportului mentorului. Succese și dificultăți - aprilie 2022 

Identificarea formatorilor 

mentori 
Metodist 12 cadre didactice mentorate 

11  formatori- mentori 

Desfășurarea activităților 
tematice pentru cadrele 

didactice debutante   

Metodist 5 activități tematice desfășurate 
cca 20 cadre didactice antrenate ( la întrunirile tematice au aplicat nu doar cadrele didactice debutante, dar și alși 

profesori interesați de subiect. 

Colaborarea cu catedrele 
de profil de la UTM, 

Universitatea Agrară,etc 
 

Şefii de 
catedra 

specialitate 

Nr. de excursii tematice 
Nr. de note de curs, indicaţii metodice coordonate 

Catedra CEIȘE: 3 indicații metodice 

Ponderea profesorilor universitari, în numărul total de profesori 

Catedra CEIȘE:  

● 14 profesori 

● 1 profesor prin cumul 

● nu sunt profesori universitari 
Nr. de şedinţe comune între catedrele de specialitate din CEC şi UTM 
Nr. ghidurilor  aprobate pentru realizarea P.C. şi L.D. 

Catedra CEIȘE: 3 indicații metodice 

 

Catedra CCI: 6 excursii tematice 

Indicații metodice, ghid s-au lucrat, implimentat însă nu s-a aprobat 
Profesori: 

18 profesori 



3 profesori prin cumul 
1 proesor universitar  

Catedra TUII: 3 excursii tematice 

La moment se lucrează la 4 Indicații metodice  

Profesori: 
22 profesori 

4 profesori prin cumul 

4 profesori universitari 
Catedra ADI: 3 excursii tematice 

Indicații metodice - 1, în proces de finalizare 

Profesori: 15 
prin cumul - 3 

lectori universitari - 3 

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. 

Șef secție 
asigurarea 

calității 

8  de teme de psihopedagogie discutate la consiliul profesoral, consiliul metodic,  
43 de profesori implicați in activitatea de cercetare cu prezentare la şedinţele catedrei 
 

Împărtăşirea experienţei 
profesorilor formaţi în 

cadrul diferitor cursuri la 

nivel instituțional, național, 
internațional 

Şef secţie 
formare 

continuă 

20  lecţii publice; 
10 prezentări a experienţei la: şedinţele catedrei, consiliul metodic 

Asigurarea metodologică a 

unităților de curs de 
specialitate cu componenta 

Proiect de curs/Lucrare de 

curs 

Metodist Pe parcursul anului a fost inițiat procesul de elaborare a 6 indicații metodice pentru realizarea proiectul de curs la 

disciplinele de specialitate. 
O indicație metodică la specialitatea COT, disciplina POT a fost aprobată la Consiliul metodico-științific, iar restul 

rămân a fi puse în pilotare, după care se vor înainta spre aprobare. 



Asigurarea metodologică a 
procesului de susținere a 

Examenului de calificare 

Metodist În acest sens s-au elaborat  două produse educaționale: 
1. Rregulamentul intern de  organizare și desfășurare a Examnului de calificare. 

2. Procedura operațională: Organizarea și desfășurare a Examnului de calificare - Proba teoretică 

Revizuirea periodică a 

curricula în funcție de 
necesitățile angajatorilor și 

tendințele actuale în 

domeniul construcțiilor 

Șef secție 

asigurarea 
calității 

Metodist 

6 curricula  revizuite pentru unitățile de curs după cum urmează: 

- Materiale de construcții, pentru specialitatea Tehnologia materialelor și articolelor de construcții; 
- Bazele tehnologie betonului, pentru specialitatea Tehnologia materialelor și articolelor de construcții; 

- Bazele legislației în domeniu, pentru specialitatea Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor; 

- Instalații de încălzire și rețele termice, pentru specialitatea Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, 

ventilare; 
- Tehnologia proceselor de suprastructură, pentru specialitatea Construcția și exploatarea clădirilor și 

edificiilor; 

- Tehnologia sistemelor rutiere, pentru specialitatea Construcția și exploatarea drumurilor. 

Crearea resurselor digitale 

pentru disciplinele de cultură 

generală și unităților de curs 

de specialitate 

Metodist 
Șef secție 

formare 

continuă 

Toate cursurile sunt acoperite cu platforma digitală Classroom  

Obiectiv specific 1.1.3  Promovarea anuală a minimum 2-3 experienţe de succes şi schimb de experienţă, inclusiv cu instituţiile de profil din 

Organizarea anuală a 

Conferinţelor tematice 
Metodist Nr. de conferinţe organizate - 1 - Conferința națională la matematică a elevilor din învățământul profesional 

tehnic MATEMATICA REFLECTATĂ  ÎN PROFESIE ( 04.11.2021) 
 

Nr. de participanţi -  2100 
Nr de prezentări - 20 
Nr. instituțiilor din învățământul profesional tehnic implicate: - 8. 

Organizarea anuală a 

Conferinţei Inginerie 
Civilă și Educație și 

publicarea culegerii de 

articole 

Șef secție 

asigurarea 
calității 

Nr. de participanți  - 67   
Nr. de articole -  26   

Desfăşurarea vizitelor de 

studiu în ţările cu 

experienţă în domeniu 

Director 

CEC 
4 vizite 
Circa 80 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 
Şef 

catedra, 

metodist 

Nr. de evaluării iniţiale realizate 
Rezultatele comparării evaluării inițiale cu evaluarea finală 

Catedra Stiinte Sociale-10-15 teste per disciplina. 
Catedra Stiinte Sociale.Din nr.total de teste % reusitei 98;% calitatii55-60%(Ev.Initiala)-%reusitei 99%-calitatii 

70%(ev.sumativa) 

Catedra CEIȘE: reușita calității 68 % 

Catedra CCI: reușita calității 65 %, la evaluarea finală rezultatele sunt în creștere comparativ cu cea inițială 
Catedra TUII: reușita calității 62 %,  

Catedra ȘR: reușita calității 72% 

Evaluarea rezultatelor 
învățării în baza situațiilor de 

integrare autentice sau 

simulate 

Metodist Nr. de teste de evaluare realizate în baza situațiilor de integrare 
Catedra CEIȘE: 40 de teste anul la fiecare disciplină. 

Catedra CCI: 44 de teste pentru anul de studiu 2021-22 

Catedra TUII: 62 de teste pentru anul de studii 2021-2022 

Elaborarea programelor 
individualizate de 

recuperare şi dezvoltarea 

performanţelor 

Şef 
catedra, 

profesorii 

Procentul reuşitei 
Procentul calității 
Nr. programe de recuperare şi dezvoltarea performanţelor 

Implicarea elevilor în 

activităţi de cercetare 
Şef 

catedra, 

profesorii 

 

Catedra Stiinte sociale:  

Conferința/concurs, trasfrontalieră ,,Personalități locale care au marcat istoria națională". Manifestarea a fost 
dedicată Zilei Naționale a României.Numarul de lucrari-7; 

Activitatea cultural-științifică ,, 104 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Basarabia în cadrul României 

Mari", organizată de C.Jud.de Exc. Brăila.Numarul de lucrari-2; 
Conferința republicană,, Personalități notorii ale Basarabiei care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în 

secolul XX-XXI” Ed. A VII-a, Liceul Teoretic,, Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău, 18.03.22 Numarul de 

lucrari-3; 

 Concursului republican de eseuri „Rolul personalităților în realizarea Unirii Basarabiei cu România (27 martie 
1918)”, organizat de Asociația Istoricilor din Republica Moldova. 9.04.22.Numarul de lucrari-3; 



Concurs național ,,Făuritorii Unirii Basarabiei cu România.  Universitatea de Stat ,,Aleco Russo" din Bălți; 
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei; Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași. 24.03.22 

Numarul de lucrari-3; 

    Concursului național de eseuri ,,LECŢIA DE ISTORIE. 27 martie 1918: Basarabia - prima dintre provinciile  

istorice care s-a unit cu Patria-mamă, România". Organizator - ARS ADOLESCENTINA, Radio Moldova. 
22.03.22..Numarul de lucrari-3; 

    Concurs național,, 1 decembrie 1918”.  Universitatea de Stat ,,Aleco Russo" din Bălți; Episcopia de Bălți a 

Mitropoliei Basarabiei; Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași. 1.12.21Numarul de lucrari-3;Concursul 
international de Istorie “Vasile Pârvan” organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. 

19.04.22 Numarul de lucrari-4; 

    Concursul national „Monumente din localitatea natală: Istorie și memorie”. 16.05.22. Organizat: UPS ,,Ion 
Creangă.Numarul de lucrari-1; 

    Concurs național,,Dialog între generații. 30 de ani de la independență”. Organizat:  Ministerului German de 

Externe,”DVV International Moldova”, ANTIM. 18.06.22.Numarul de lucrari-2; 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ „PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCEPE CU MINE” cu suportul proiectului GIZ ”Promovarea 

Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”.Numarul de lucrari-3; 

 

Catedra CEIȘE 2022: Concursul național „Cel mai bun plan de afaceri” 

Catedra CCI: 2 conferințe cu tematice specifice domeniului CED și CECE 
Catedra ȘR: Conferința națională la matematică „MATEMATICA REFLECTATĂ ÎN PROFESIE”. Numărul de 

lucrări- 9. Conferința la Biblioteca CEC „ÎN LUMEA ELEMENTELOR CHIMICE”. Numărul de lucrări- 12. 

Conferința națională „PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCEPE CU MINE”. Numarul de lucrări-3. 
Catedra TUII: 2 conferințe: Conferința națională Surse regenerabile de energie IPCEE, Conferința tehnico-

științifică Inginerie civilă și educație IPCEC. Numărul de lucrări - 3 

Consultaţii de pregătire 
suplimentară a elevilor 

dotaţi 

Şef 
catedra, 

profesorii 

Numărul performanţelor la concursuri, olimpiade şcolare, rezultate în creştere la examenele de BAC 
Catedra Stiinte sociale: 32 

Catedra CEIȘE: 8 elevi pregătiți pentru concursul național „Cel mai bun plan de afaceri” 

Catedra CCI: 30 de elevi care s-au clasat pe locuri de frunte la Olimpiadele organizate la nivel de instituție 
Catedra ȘR: 10 elevi au fost pregătiți pentru olimpiada zonală la obiecte, 2 elevi au obținut locuri. 

Catedra TUII: 0 elevi  

Catedra ADI: 5 elevi cu diplome de locul I la olimpiade republicane, 4 elevi - locul II, 7 elevi - locul III, 8 elevi 

- mențiuni 



Selectarea elevilor cu 
aptitudini şi implicarea lor 

în parteneriat  cu 

profesorii în procesul de 

organizare a învăţării 

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 

Catedra Stiinte sociale: 55 

Catedra CEIȘE: 5 elevi 

Catedra CCI: 10 elevi 
Catedra TUII: 4 elevi 

Includerea celor mai buni 
elevi în stagii şi schimb de 

elevi 

Şef 
catedra, 

profesorii 

Numărul de stagii şi studenţi antrenaţi  
Catedra CEIȘE: 0 elevi, în perspectivă (anul 2022-2023) este o solicitare de realizare a mobilității academice la 

practica topografică cu elevii Colegiului de ecologie din Chișinău, pe o perioadă de 2 săptămâni. Perioada de 

realizare a practicii, luna mai-iunie. 

Catedra CCI: 0 elevi pentru anul 2021-22 (din cauza și pandemiei) 
Catedra TUII: 0 elevi 

Catedra ADI: 5 elevi - Tabăra pentru elevi Acces direct la studenți, Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, 

Iași, aprilie, 2022 

Includerea în comisii de 

evaluare şi apreciere a 

calităţii managementului 

educaţional 

Consiliul 

elevilor, 

CIEAC, 
Director 

adjunct 

educaţie 

Numărul de comisii în care au fost incluşi  

 

2 elevi Consiliul de Administrație 

5 elevi în comisia de cazare 

3 elevi Comisia disciplinară 

  

Dezvoltarea parteneriatului 

dintre Consiliul Elevilor şi 

alte structuri de 
management 

Consiliul 

elevilor, 

CIEAC, 
Director 

adjunct 

educaţie  

Numărul de probleme soluţionate şi decizii comune 

1. 7 ședințe ale Consiliului căminelor - aspecte organizatorice și comunicare 

2. 2 ședințe comune ale membrilor Consiliului Elevilor IP CEC - abordări unice ale prevederilor 
Regulemantului de cazare. 

3. Aprobarea în comun a graficelor de acces la  utilități (apă caldă, dușuri, mașini de spălat etc) 

4. Delegarea a 11 elevi la seminare organizate de Direcția Municipală de Tineret( școala liderilor pentru 

implicare în proiecte comunitare - 2 activități) 



5. 2 întrevederi cu directorul instituției pe aspectul taxei pentru cazare cămin 
6. Elaborarea instrumentului de informare pentru părinți cu referire ța formula de calcul - Adresarea 

directorului instituției 

  

Aplicarea metodei umbrei 

şi instituirea zilelor 
autoconducerii în şcoală 

Consiliul 

elevilor, 
CEIAC, 

Director 

adjunct 

educaţie 

Numărul de elevi implicaţi în roluri de conducere 

3 consilii ale elevilor în cele trei cămine (de la 7-12 membri fiecare), cu atribuții și roluri exercitate prin rotație 
  Departament Consiliul Elevilor instituției cu 21 de membri, cu doi profesori coordonatori ( Ghidora Silvia, 

Zgardan Victoria) 

Îmbunătățirea sistemului de 

recompensă pentru 

performanţe 

Consiliul de 

Administraţ

ie 

Regulamentul de stimulare 
Nr. de laureaţi 

Performanțe pentru dirigenție: 
* spor lunar unic pentru toți diriginții în valoare de 250 lei 

* spor 2-4 % pentru diriginți, în baza coeficientului valorificat în Fișa de Performanță : 

- ⅕ diriginți au obținut în 2021-2022- spor de performsnță - 4 % 
- ⅗ diriginți au obținut spor de performanță - 2 % 

- ⅕ diriginți n-au acumulat performanță 

Performanțe elevi:  
- au fost oferite diplome de Excelență și de merit pentru performanțe obținute la diverse concursuri, 

activități competiții sportive peste 100 de elevi 

- Diplome de excelență pentru reușită și frecvență exemplară - 37 elevi absolvenți 

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

Organizarea învățării 

centrate pe elev 
 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 

șefii de 
catedre, 

metodist, 

dir.adj.studii 

Rapoartele șefilor de catedre 

Diseminarea experiențelor 
pedagogice în acest sens în 

cadrul consiliilor metodice, 

șefii de 

catedre, 

metodist, 

În cadrul consiliului metodico-științific au fost diseminate opt experiențe pedagogice pe următoarele tematici: 
- Elaborarea mijloacelor didactice în format video la disciplinele de specialitate; 

- Organizarea conferinței naționale Matematică reflectată în profesie; 

- Diverse instrumente web ce pot fi utilizate cu succes în procesul de predare învățare evaluare; 



conferințelor științifice, 
publicații de specialitate etc. 

- Proiectul - metoda de cercetare a istoriei orale și locale; 
- Utilizarea instrumentelor digitale pentru evaluarea online a elevilor; 

- Ghid de performanță digital; 

- Portofoliu- metoda alternativa de evaluare; 

- Tehnici și instrumente de evaluare orală. 

 
Elaborarea suporturilor 

produselor,  platformelor de 
învățare la toate disciplinele 

de studiu 

șefii de 

catedre, 

metodist, 

Nr. de produse aprobate la Consiliul Metodic - 2:  

- Manual la disciplina Geometria descriptivă; 

- Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de curs la unitatea de curs Proiectarea și organizarea 

teritoriului. 

- Îndrumar metodic la disciplina Cadastru II, specialitatea Cadastru și organizarea teritoriului 

- Îndrumar metodic la disciplina Geodezie, specialitatea Cadastru și organizarea teritoriului. 

 

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 

Director 

adjunct 
studii, şef 

catedra, 

profesorii 

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

Catedra Stiinte sociale:Proces verbal № 1 din 02.09.2021 

Catedra CEIȘE: Proces-verbal № 2 din 14.09.2022 

Efectuarea testării iniţiale de diagnoză şi analiză 
Proiectarea de lungă durată anuală adaptată la nevoile educaţionale a celui ce învaţă, conform competențelor 

transversale și cele profesionale. 

Elaborarea planurilor de 

activităţi pe catedre în 

vederea reducerii eşecului 

şcolar 

Şefii de 

catedră- 
Numărul de acţiuni şi activităţi concrete la fiecare disciplină 

Reexaminarea planului pentru reducerea eşecului şcolar la catedră. Propuneri de îmbunătățire.Sedinta 

catedrei Stiinte Sociale din 07.10.22 

18.11.21. Lecție publică, online, cu tema:, ,,Toleranța-premisă a democrației", cu ocazia Zilei Internaționale a 
Toleranței, (16 noiembrie 1995).La activitate au participat atât membrii Laboratorului Democratiei, cât și 

profesori, elevi din cadrul instituției. (50 persoane). 

 23.11.21.Activitatea(lecție publică) online, cu tema:, ,, Să ne cunoaștem drepturile..." cu ocazia Zilei 
Internaționale a Drepturilor Copiilor, (20 noiembrie 1989).    

 26.11.21. expoziția virtuală de desen, poster, poezie, cu tematica ,, Eu am drepturi...".Prin aceste lucrări elevii 

au redat viziunea lor asupra drepturilor copiilor, subliniind importanța acestora într-o societate democratică. 
Activitatea este desfășurată în cadrul proiectului „Engleza - catalizator al democrației în școli”, realizat de 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral(CICDE), susținut financiar de Ambasada SUA în 

Republica Moldova.  



17.12.21.,, Abordăm critic informația media: știrile, filmele, publicitatea etc.", Profesorii de Ed. pentru 
Societate,Viorica Zaharia, președintă a Consiliului de Presă din Republica Moldova. IP Centrului de Excelență 

în Construcții din Chișinău, în format online.(80 elevi, părinți, cadre didactice). 

16.03- 11.04. Concurs de desen, poster, caricaturi cu tematica ,,Sunt un om informat, gândesc, nu mă las 

manipulat".. în cadrul proiectului ,,Educație pentru media-proritate în școala mea, realizat de Centrul pentru Jurnalism 

Independent în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor de educație media”, cu susținerea Deutsche Welle 

Akademie și cu suportul financiar al M. F.pentru Co.E și D. din Germania (BMZ), în parteneriat cu M. E. şi C. al R.M. 

 Prezentare de carte „Țipă cât poți”. Întâlnire cu autoarea Moni Stănilă, biblioteca „Ovidius”; 

Campionatul IP.CEC la fotbal .Campionatul la Tenis de masa. Campionatul la Joc de dame; 
Simpozion Internațional „Descoperim neamul prin neam și pentru neam” prin elaborarea de pliante postere de 

descriere a unor obiective turistice în colaborare cu IP CEI; 

Planul de activități la catedra CEIȘE pentru diminuarea eşecului şcolar 2022-2023 sunt: 

● Efectuarea obligatorie a evocării în cadrul fiecărei ore cu diferite tehnici de predare 

● Munca în grup şi dozarea muncii pentru fiecare elev; 
● Evaluarea corectă printr-un feed-back pozitiv şi obiectiv pentru fiecare elev; 

● Implementarea TIC la discipline în procesul de predare-învățare-evaluare; 

● Folosirea materialelor video, mai ales pentru disciplinele ce țin de soft-uri, ce permit exersarea individuală a 

sarcinilor de către elev; 
● Dozarea raţională a temei pentru acasă, pentru o eficientizare a timpului și motivarea elevului; 

● Completarea sarcinilor pentru recuperarea evaluărilor formative, studiilor individuale, absențelor; 

● Evaluarea elevilor constant la fiecare oră pentru o apreciere finală adecvată. Evaluarea sistematică a 
cunoștințelor; 

● Pregatirea profesorului de oră în dependență de tematică cu informații reale actuale sau învechite pentru a 

compara și a face concluzii proprii; 
● Conlucrarea cu dirigintele restanțierilor şi a părinţilor în vederea monitorizării elevului. 

● Motivarea elevilor prin implicare la diferite sarcini de grup planificate de profesori la stagiile de practică, 

inclusiv practica de inițiere; 

● Prezentarea studiilor de caz relevante pieții munci, care vor crește motivația pentru dezvoltarea competențelor 
profesionale; 

● Utilizarea platformelor educaționale interactive pentru predare la ore; 

● Motivarea elevilor în procesul de studii prin dezvoltarea competențelor profesionale cu tangențe relevante în 
piața muncii; 

● Utilizarea situaţiilor de integrare simulate şi autentice în tot procesul de studiu; 

● Adoptarea planului de activitate în conformitate cu capacităţile elevilor din grupă. 

Planul de activități la catedra CCI pentru diminuarea eşecului şcolar 2021-2022: 



● Utilizarea sarcinilor diferențiate; 
● Utilizarea diverselor metode de lucru interactive în cadrul lecției; 

● Conlucrarea dintre profesor-elev-diriginte-părinte; 

● Acordarea timpului și a ajutorului de care au nevoie elevii, stimulandu-i totodata să se dedice activității 

școlare; 
● La Proiecte de curs, s-a decis că pentru note de până la 6 să se micoreze volumul părții grafice; 

● Utilizarea situațiilor de integrare în cadrul lecțiilor, temelor pentru acasa etc. 

Planul de activități la catedra ȘR pentru diminuarea eşecului şcolar 2021-2022: 

● Explicarea temei noi mai mult practic decât teoretic, utilizarea sarcinilor diferențiate pe parcursul lecțiilor; 

● Utilizarea lecțiilor predate online de pe platforma educație online; 

● Folosirea tehnicilor interactive de predare-evaluare; 
● Stabilirea unor relații de parteneriat între instituție și familie; 

● Alcătuirea testelor de exersare la obiectele de BAC, pentru elevii anului trei. 

● Motivarea elevilor de a participa la activitățile extracurriculare organizate în cadrul instituției și în afară. 

Planul de activități la catedra TUII pentru diminuarea eşecului şcolar 2021-2022: 

● Diversificarea activităților utilizate la lecții; 

● Elaborarea și aplicarea sarcinilor de integrare; 
● Implicarea elevilor în diferite proiecte; 

● Utilizarea sarcinilor diferențiate și a itemilor de diferite nivele; 

● Utilizarea situațiilor de integrare în cadrul lecțiilor, temelor pentru acasa; 

● Utilizarea instrumentelor TIC la disciplinele predate; 
● Evaluarea elevilor la fiecare oră; 

● Implicarea elevilor la Ziua ușilor deschise; 

● Realizarea sarcinilor centrate pe elev. 

Aplicarea sarcinilor de 

lucru diferențiat 
Metodist Fiecare profesor a elaborat minim 4 teste, fişe diferenţiate 

Realizarea consultaţiilor 
de pregătire suplimentară 

pentru elevii cu ritm 

diferit de învăţare 

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



Ridicarea procentului de 
promovare la fiecare 

disciplină separat 

Metodist 1-3 fişe individuale per grupă pentru elevii cu ritm lent de învăţare 

Revizuirea cerinţelor şi 
criteriilor unice de 

evaluare 

Director 
adjunct 

studii 

Sistem de cerinţe unice de evaluare pentru toate disciplinele, aprobat şi afişat la vedere 

Diversificarea procesului 
educaţional din 

perspectiva unui 

învățământ interactiv, axat 
pe cel care învaţă 

Metodist 2 experimente didactice 
Peste 50 de elevi implicaţi 

Proiectarea activităţii de 

predare-învăţare în baza 
cadrului ERRE. 

Metodist, 

Şefii de 
catedra 

Nr de profesori care aplică Cadrul ERRE-20(catedra TUII) 
Gradul de satisfacţie al elevilor din utilizarea metodelor interactive-95%(catedra TUII) 
Nr de profesori care aplică Cadrul ERRE-12(catedra Stiinte Sociale) 

Gradul de satisfacţie al elevilor din utilizarea metodelor interactive-94%(rezultatele chestionarului .Catedra 

Stiinte Sociale) 
Nr de profesori care aplică Cadrul ERRE-15 (catedra CCI) 

Gradul de satisfacţie al elevilor din utilizarea metodelor interactive-95% (rezultatele chestionarului .Catedra 

CCI) 

Nr de profesori care aplică Cadrul ERRE-15 (catedra ȘR) 

Asistenţe reciproce la 

nivel de profesori şi 

catedre 

Administra

ţia CEC 
Nr. de asistenţe 

Catedra Stiinte Sociale -10 asistente profesori;4-catedrele :CCI;CEISE;Stiinte Reale ;Arhitectura si Design. 

Catedra CCI: - 15 de asistente între colegi și administrație 
Catedra TUII: - 7 asistențe 

Diversificarea evaluării 
procesului educaţional 

Directorul 
adjunct 

studii, Şefii 

de secţie 

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



Formarea cadrelor didactice 
pentru aplicarea 

instrumentelor de evaluare 

Şef secţie 
formare 

continuă, 

metodist 

20 de cadre didactice formate 

Implicarea elevilor în 

evaluarea progresului şcolar 
Directorul 

adjunct 

studii, Şefii 
de secţie 

Diminuarea numărului de restanţieri 

Implementarea sistemului 

de monitorizare a 
rezultatelor academice ale 

elevilor 

  Directorul 

adjunct 
studii, Şefii 

de secţie, 

coordonato

ri ECVET 

2 instrumente de monitorizare a rezultatelor 
Contracte individuale de studii pentru toți elevii 

Monitorizarea lunară a 

reuşitei şcolare 
Şefii de 

secţie, 
diriginţi 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 

Şefii de 
secţie, 

diriginţi de 

grupa 

Fişa absenţelor cumulative 

Şedinţe cu părinţii elevilor 

care au multe absenţe şi 

note   negative 

Şefii de 

secţie, 

diriginţi de 
grupa 

Reducerea cu 10% a numărului de absenţe 

Monitorizarea şi consilierea 

elevilor şi părinţilor 
Psihologul Fişă individuală de monitorizare - Chestionar MMPI - 349 elevi 

Nr. elevilor şi părinţilor consiliaţi -191 elevi; 11 părinți, 9 profesori 
O bază de date funcţională - Registru de evidență a ședințelor de consiliere, Fișa de monitorizare pentru fiecare 

elevi aflat în monitorizare. 



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  

Director, 
directori-

adjuncți 
 șef secție AC 

Strategia elaborată și implementată 

Includerea componentei Asigurarea calității în planul operațional al segmentului Educație  

Actualizarea componenţei 

comisiei de evaluare şi 

asigurare a calităţii de la 
nivelul instituției  

Director, 
  șef secție AC 

CEIAC constituită conform legislaţiei în vigoare 

Prezentarea rapoartelor de 

evaluare a SAC în cadrul 
consiliilor de administrație, 

consiliilor profesorale, 

subdiviziunilor evaluate 

Șef SAC, 

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  

  șef secție AC 
sefii de 
catedră,  
diriginții 

Rapoarte de autoevaluare elaborate, examinat 

Pentru toate 11 grupe absolvente în cadrul orei de Dezvoltare personală s-a abordat extind modulul: managementul 
carierei 

*- 1 seminar republican pentru elevii grupelor absolvente - “Elaborarea CV competitiv și inteviul de angajare” 

*- organizarea 1 curs de formare pentru 14  diriginți la Modulul IV  - Managementul cariei - Timoftică 

Gh noiembrie, 2021 

* - elaborarea a 4 Resurse educaționale suport pentru diriginți la Managementul carierei și prezentarea în 

cadrul Catedrei diriginților din 24.11.2021 

* - Includerea subiectului Managementul carierei în cadrul ședințelor cu părinții 

* - Invitarea a 6 personalități de succes în domeniu, inclusiv absolvenți, pentru participarea la diverse 

activități tematice 

* Organizarea anuală a evenimentului Ziua Ușilor Deschise, cu master class Managementul Carierei 

* vizită de studii TU Iași, 3 zile,  pentru 40 elevi și 10 profesori - aprilie 2022 

*Întâlnire cu reprezentanții specialității Design interior, UTM, în vederea orientării profesionale a elevilor 

anului IV, DI 18.09 



Analiza recomandărilor 
ANACEC privind 

dezvoltarea programelor de 

formare profesională după 

evaluarea externă 

  șef secție AC 
sefii de 

catedră 

Raport elaborat și prezentat  

Activități de aplicare a 

instrumentelor de feed-back 

constant -fiecare angajat 

sugerează o îmbunătățire a 
calității instituției.  

  șef secție AC Raport cu rezultatele aplicării instrumentelor de feed-back 

Chestionar profesional de determinare a Stilului de predare (Rezapchina, 2005) la 53 profesori, în cadrul ședințelor 

CD şi CP prin platforme online. 

Chestionar de opinie(elevi) Profesorul Ideal din 18 întrebări, răspuns - 569 elevi din anii de studii 

I,II,III,IV(26.01-27.01.22). 

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

Revizuirea planurilor de 

învățământ la 9 specialități 
Director 

adjunct 
studii 
Coordonat

orii 
grupului de 

lucru 

10 planuri revizuite și aprobate de MEC 

 Revizuirea curricula 
la  diferite specialităţi 

Director 
adjunct 

studii 
Coordonat
orii 

grupului de 

lucru 

6 curricula înverzite la specialităţi 

Revizuirea planului de 

învățământ la meserie 
Director 

adjunct 

studii 

Plan de învățământ la meserie-1(catedra TUII) 



Coordonat
orii 

grupului de 

lucru 

 Revizuirea curricula 

la  meserie 
Director 

adjunct 

studii 

Coordonat

orii 

grupului de 

lucru 

Curricula revizuită-1(catedra TUII) 

Obiectiv general strategic 2.2 Oferirea de servicii de formare continuă pentru cadrele didactice și adulți din domeniul construcțiilor și validarea 

competențelor profesionale 

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  

Șef secție 

formare 
continuă 

Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri 

 

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare 

Actualizarea continuă a 

programelor de formare  
Șef secție 

formare 

continuă 

Nr. de programe actualizate - nu sunt 

Autoevaluarea programelor 

de formare continuă 
Șef secție 

formare 

continuă 
Șef secție 

asigurarea 

calității 

la data de 15 iunie au fost transmise la ANACEC cererea și Rapoarte de autoevaluare pentru 5 cursuri de formare 

profesională continuă 

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

Elaborarea programelor de 

formare profesională la 

Șef secție FC 
Șefii de 

catedră 

Programa de FC pentru calificarea 711932Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri. 

 

Programul de FC pentru calificarea 732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare 



diverse meserii în domeniul 
construcției 

 

Identificarea partenerilor Șef secție FC 
Șefii de 

catedră 

ANOFM  

MCF ENGROS 

Implementarea programelor 
de formare profesională la 

diverse meserii în domeniul 

construcției 

Șef secție FC 
Șefii de 

catedră 
Cadrele 

didactice 

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare -7 

Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri - 18 

Obiectiv specific 2.2.3 Diversificarea ofertei de programe de evaluare și certificare a competențelor 

Cercetarea cererii pieței 

muncii 
Șef secție 

formare 
continuă 

4 rapoarte 

Elaborarea și aprobarea 

programelor  de evaluare 
Șef secție 

formare 

continuă 
Șefii de 

catedră 

14 programe  

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 Coordonat

orii 

grupului de 
lucru 

Nr. de solicitări din partea cumpărătorilor/ clienților, se va identifica anul de studii 2022-2023 

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. 

Coordonat

orii 
grupului de 

lucru 

 

În procesul stagiilor de practică maiștrii împreună cu elevii au proiectat următoarele confecții de mobilier necesare: 

-Set de dulapuri cu 2 uși; 
-Noptiere pentru cămine; 

-Bănci pentru blocul de studii; 

-Masa profesorului; 

-Masă rotundă; 
-Mobilier pentru laboratorul competențe verzi; 

-Suporturi pentru utilajul din laboratorul competențe verzi. 



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. 

Dir.adj. 
practică 

Sef atelier 
Maistu 
Elevi 

 

În cadrul practicii de mobilier și tîmplărie cu grupele specialității TPL, I și SACGV au fost confecționate: 
-33 de seturi  de dulapuri cu 2 uși pentru căm.1; 2 și 3; 

-50 de noptiere pentru căminul 1; 

-30 de complete de bănci pentru blocul de studii; 

-1 masă a profesorului; 
-1 masă rotundă în auditoriu 201; 

-3 mese pentru lucrări de laborator, 1 masă a profesorului, 2 dulapuri și 5 bănci pentru laboratorul competențe verzi; 

-4 suporturi metalice pentru utilajul din laboratorul competențe verzi. 

- s-au montat brîe în blocul de studii. 

În cadrul practicii de finisare, placare, betonare și tencuială cu grupele specialității CECE și CED  s-au efectuat 

următoarele lucrări:  
-Finisarea suprafețelor casei scării nr.2 din căm. 3;  

-Finisarea cu pavaj a intrării in ospătărie; 

-Executarea trotuarelor la căm. 1; 

-Placarea suprafețelor la intrarea în căm. 2. 
-Tencuirea suprafețelor pereților în subsolul cantinei. 

Obiectiv specific 2.3.2 Obţinerea veniturilor prin oferirea serviciilor de formare continuă la solicitare 

Organizarea cursurilor de 
formare continuă după 

necesitate 

Șef secție 
formare 

continua 

Conform solicitării grupului de lucru 

Acumularea veniturilor în 

urma prestării serviciilor de 
formare continuă la solicitare 

Șef secție 

formare 
continua 

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 

Dir. adj. 
gospodărie 

Raport în cadrul consiliului de administrație 

Organizarea laboratorului 
GreenSkillsLab destinat 

Şef secţie 
formare 

continuă 

Nr. de  echipamente din dotarea laboratorului - 5 



dezvoltării competențelor 
verzi în construcții 

Alocarea anuală a cca 100 
000 lei,  inclusiv din 

proiecte, și procurarea 

echipamentului de testare a 

materialelor de construcții 
conform standardelor 

în  vigoare 

Dir. adj. 
gospodărie 
Șef catedră 

(laborator) 

Nomenclatorul echipamentelor procurate: 
7. Aparat de sitare  

8. Concasor cu fălci 

9. Moara cu bile 

10. Malaxor de laborator pentru amestecuri uscate 
11. Mocrocoring 

Actualizarea  materialelor 
didactice pentru realizarea 

lucrărilor de laborator în 

conformitate cu standardele 
în vigoare 

Şefii de 
catedră 

Metodist 
 

Portofoliul materialelor elaborate 
Este inițiat procesul de actualizare indicațiilor de laborator la disciplina ”Analiza tehnică”. 

Dotarea încăperilor 

laboratorului cu mobilier 

conform destinației încăperii; 
LTS 4 

Director 

adjunct 

practică 
 Șef atelier 

Raport în cadrul Consiliului de administrație. 
Nomenclatorul  mobilierului achiziționat pentru laboratorul competențe verzi: 

-3 mese pentru lucrări de laborator; 
- 1 masă a profesorului; 

- 2 dulapuri; 

- 5 bănci pentru elevi;; 
-4 suporturi metalice. 

Obiectiv specific 3.1.2 
Finalizarea reparației capitale a blocului de studii și reparația capitală a atelierului de producere 

Reparația și amenajarea unei 
spălătorii 

Dir. adj. 
gospodărie 

Spălătorie amenajată, Act de primire a lucrărilor 

Finisarea reparației capitale a 

blocului de studii conform 

proiectului 

Director 

IPCEC 
Dir. adj. 

gospodărie 

Act de recepție a lucrărilor. Nu s-a realizat din motivul tergiversării procedurii de achiziții 

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 

Dir.adj.educaț
ie 

Nr. de chestionare realizate 
Chestionar profesional MMPI - contingentul anului I - 349 elevi \ 

Chestionar diriginți - Evaluarea calității managementului Catedrei Diriginților- 46 diriginți 

Chestionar - necesități de formare diriginți - 26 diriginți 

Chestionar părinți - evaluarea calității studiilor și condițiilor în cămine - 232 părinți 
 

Abordarea în cadrul Catedrei 

Diriginților, Consiliului 

profesoral și Consiliului 
metodic a temelor de 

cercetare psihopedagogica 

bazate pe rezultatele 
psihodiagnozei elevilor. 

Dir.adj.educaț

ie 
Nr. de temelor de cercetare - anul 2021-2022- : Profilul psihocomportamental al prefesorului modern. Tipuri și 

însușiri de personalitate.   
 

Cercetări prezentate - 2021-2022 -  0 
Bune practici împărtășite:  
2021-2022 

 Guseinov E - Întegrarea conținuturilor curriculare de la disciplina ”Dezvoltarea Personală” în activitățile 

extracurriculare ale clasei de elevi 

Zgardan V - *Nearpod* instrument pentru realizarea unei ore la Dezvoltarea personală – 16.02.2022 

Zestrea Lilia - Implicarea elevilor anului IV în diverse activități specifice managementului carierei în 

contextul învățământului online- 16.02.2022 

Zgardan V/ Railean G – Valorificarea experienței vizitei TU Iași în contextul Managementului carierei 

și promovarea imaginii instituției în comunitate – 04.05.2022 

Bilețchi Violeta - Managementul carierei prin prisma ședinței tematice cu părinții.  Experiența 

dirigintelui de grupă – 22.06.2022 

Promovarea activităților 

extracurriculare în funcție de 

preferințele, necesitățile și 
inițiativele generate de 

Consiliul Elevilor instituției 

Dir.adj.educaț

ie 
Rapoartele semestriale ale Președinților CE  

1.Activități extracurriculare- peste 30 

2. Conferințe/Mese rotunde/Master-classuri/Ateliere - 4 activități 

3. Caritate/Voluntariat - 5 situații 

4. Conferințe - 2 

5. Concursuri - 1 

6.   Excursii/Expoziții - 8 tematici diferite 

7.  Vizite de studiu - 1  

8. Spectacole - 3 piese 

9. Proiecte educaționale - 5 (1 - transfrontalier) 



Implicarea elevilor în 
procesul de luare a 

deciziilor.   

Dir.adj.educ 2021-2022 

Programul Transfrontalier „Pro lectura” inițiat de AgiroMd pentru elevi și profesori.  

Administrare și monitorizare coordonată, în cadrul Consiliului Elevilor din cămine, pe comisii, etaje și 

departamente. Toate problemele și sugestiile de îmbunătățire discutate și documentate prin procese 

verbale/rapoarte și înaintate Administrației. Rezultate activitate: obținerea mobilierului, a reparațiilor 

capitale și curente, utilități. 
Pedagogizarea părinților prin 

organizarea lectoratelor 
tematice, axate pe extinderea 

implicării părinților în 

creșterea performanțelor 

școlare ale elevilor și 
instituției. 

Dir.adj.educaț

ie 
2021-2022: 

1. 27.11.2021 : Personalitatea elevului. Psihologia vârstei adolescentine. Comportamentul în 

contextul învățământului online. 

2.  21.05.22: Temă la discreția dirigintelui, în funcție de problemele și dificultățile atestate(post-

pandemie) 

Combaterea discriminării, 

violenței și altor forme de 
segregare socială a elevilor  

Dir.adj.educaț

ie 
16.11.2021- Ziua Internațională pentru Toleranță. - Expoziție de carte 

18.11.2021-Conferința centralizată Toleranța - parte componentă a statului democrat. 
22.11.2021- 28.11.2021 - Săptămâna Drepturilor Omului  - Eliminarea violenței împotriva femeii - plan tematic pe 

subdivizuiuni(diriginți, bibliotecă, pedagogi sociali, psiholog) 

 

Crearea  cluburilor de 

interese în toate căminele 

studențești ale instituției 
 

Dir.adj.educaț

ie 
1. Clubul de lectură 
2. Clubul pasionaților de fotbal 

3. Clubul liderului în devenire 
4. Clubul tinerilor naturaliști și ecologiști 

5. Clubul cineaștilor 

6. Clubul voluntarilor pro-umanitate 

Asigurarea mediului 

educaţional şcolar din 

perspectiva 

managementului clasei, a 

spațiului fizic și a 

climatului relational.   

Dir.adj.educaț
ie 

Organizarea: 
● Excursii - 8 

● Vizionarea centralizată a filmelor preferate - 3 

● Participare lansări de carte - 3( 1 - Biblioteca de Arte (cu Biblioteca de Arte nu mai colaboram) și 2- 
Biblioteca Ovidius 

● Activități de divertisment - 1 semestrială( în baza cererii diriginților) 

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 

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 

Dir.ad.educați
e, psiholog 

școlar 

Nr.de activități, nr.de elevi beneficiar 

2021-2022: 

- Participare la seminarul extins (3 zile) ,,Diferiți, dar simțim la fel", în cadrul proiectului - VET 

Împreună spre succesul incluziunii, organizat de OeAD.(18 .05.2022)- 6 profesori 

- 31de ședințe  pentru 14 elevi, psiholog 

Facilitarea implicării elevilor 
cu CES în  activități 

curriculare și extracurriculare 

la nivel de instituție și 
comunitate 

Dir.adj.educaț
ie, psiholog 

școlar 

Nr. de activități 
2021-2022: 

4 elevi din 17 au participat în activitățile organizate în cămin 

Consolidarea capacităţii 

instituţionale la toate 

nivelurile decizionale pentru 
asigurarea accesului, 

relevanţei și însușirii 

profesiei alese 

Factorii de 

decizie 
Elevi absolvenți cu CES 

Integrarea dozată a elevilor 

cu CES în activitățile de 

instruire practică 

Dir.adj.instrui

re 

practică/Maist

ru 

Integrarea elevilor cu CES în activitățile de instruire practică se realizează în baza Planului  educațional 

individualizat, ce cuprinde sarcini conform particularității individuale de dezvoltare a elevului. 

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

   
Colectarea 

informațiilor  privind 

integrarea absolvenților 

Șefii de 

catedră 
Baza de date actualizată anual 



angajați la agenții economici 
parteneri 
Consilierea și ghidarea în 

carieră a cât mai mulți elevi 

și angajați 

Dir.adj.educaț

ie 
Nr. de activități realizate; 

2021-2022: 

- Conferință națională  pentru absolvenții din ÎPT:  “Elaborarea CV competitiv și interviul de angajare” ( 
Timoftică Gh) 

- Masă rotundă:  Inviat special Miron Vasile antreprenor în domeniul cadastral. Perspective de viitor pentru 

un specialist competent în domeniul cadastral și topografic ( Timoftică Gh) 

- 2 conferințe la UTM; Facultatea Urbanism si Arhitectura la specialitatea CED - “Optează pentru o carieră 

acasă”.  Invitat, istorie de de succes, Valentin Begu ( Zestrea L) 
- Ședința de părinți 21.05.2022 pentru elevii anului IV - Managementul carierei prin prisma ședinței tematice 

cu părinții ( 11 grupe) 
-  Împărtășirea experienței dirigintelui de grupă ( Bilețchi Violeta): implicarea părinților în luarea deciziilor 

pentru carieră, prezentată în cadrul ședinței Catedrei Diriginților din 22.06.2022 ( 48 diriginți prezenți) 

Determinarea nivelului de 

satisfacție profesională 
Psiholog, Dir. 

adj. studii și 

educație 

Nr. de activități și instrumente de psihodiagnoză, 

2021-2022: 

1. În particular, profesorii au beneficiat de şedinţe psihocorecționale și de profilaxie a atitudinilor 

profesionale evidențiate în profilul psihologic generat din stilul de predare – 9 profesori. 

 

Psihoprofilaxia în vederea 

formării stării de bine la locul 

de muncă 

Psiholog,Dir. 

adj. studii și 

educație 

  

Nr. de chestiinare/chestionați 

2021-2022: 



1. Au fost testaţi elevii anului I de studii cu proba profesională MMPI prin platforma Classroom, în 

scop de creare a profilurilor psihocomportamentale ale elevilor  – 349 elevi, 41 au absentat. 

 

Obiectiv specific 3.2.4 Dezvoltarea conștiinței sociale și a solidarității civice  prin 

Inițierea și implementarea 

unor proiecte de voluntariat 
naționale și internaționale în 

contextul Direcțiilor 

Strategice ale instituției 

Coordonatori 

interni de 
proiecte 

Minim 1 proiect anual 

2021-2022: 

Renchez N, Gîncu M/Goncear C/ Guzun M- Programul Transfrontalier „Țara noastră poate” inițiat de 

AgiroMd. Acțiune de voluntariat caritabil și promovarea faptelor bune. 

Rusu V/Scobiola O/ Răilean G - Fii gospodar - sădește flori de Florii 

Organizarea campaniilor 

tematice de sensibilizare a 
comunității elevilor pentru 

conștientizarea nevoii de 

adeziune la valorile general-
umane 

Coordonatorii 

Consiliului 
Elevilor 

Nr. de beneficiar ai proiectelor de voluntariat 

2021-2022: 

1.Bolduma V - Activitate de voluntariat ,, Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin 

ceea ce dăruim!" 

2.Răilean G/Zgardan V/Rusu V - Voluntariat-refugiații din Ucraina ( 41 de grupe) 

3.Ghidora S/Rusu V/ Grati D- Misiunea socială DIACONIA( 3 elevi voluntari naționali) 

4.Ghidora S – suport caritabil pentru situația dificilă a doi elevi din grupă 

5. Ghidora S/Zgardan V( Goncear C, Rusu V)- informare/coordonare campanie internă - ,,Masa Bucuriei,, cu 27 

(!) elevi voluntari.  

6. Săptămâna comemorării Holocaustului – 24-01.2022- 30.01.2022 

7.Bolduma V - Educația pentru media – 19.03.2022 



Identificarea oportunităților 
de afirmare a voluntarilor în 

educație. 

Coordonator  Nr. de activități socio-educative la nivel de instituție și comunitar 
Clubul voluntarilor 

Au fost create cluburi în cele 3 cămine 

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 

Dir.adj.educaț

ie 
Diriginții 

Nr. de teme 

Două teme anual 

Realizarea ședințelor cu 

părinții, cu 

abordarea  temelor 
psihopedagogice unice  

Dir.adj.educaț

ie 
Diriginții 

2 ședințe tematice anual 

Tema gemerală: Profilul psihocomportamental al prefesorului modern. Tipuri și însușiri de personalitate.   

Direcții de perspectivă: 2021-2022 

1.   Cunoașterea trăsăturilor de personalitate, a formării caracterului și modelării caracterului uman. 

Tipuri de personalitate. 

2.   Climatul psiho-social favorabil și adecvat al grupului. Managementul eficient al clasei de elevi. 

3.   Promovarea atitudinilor armonioase, non-descriminatorii între elev-elev/elev-profesor. 

4. Profilaxia discriminării, violenței, abuzului și conflictelor. 

Informarea sistematică a 
părinților despre 

performanțele școlare ale 

elevilor 

Șef secție 
studii 

Diriginții 

Raport semestrial al diriginților 
1. Toți diriginții au creat pe Viber grupul Părinților informați 

2. Prezentarea săptămânală/lunară/semestrială a dărilor de seamă a reușitei și frecvenței 

3. Fișa individuală a  Reușitei și Frecvenței pentru fiecare ședință centralizată cu părinții 

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 

Dir. adj. 

educație 
Bibliotecar 

principal 

Nr. de acorduri încheiate 

2021-2022: 
Acord de colaborare a IP CEC cu Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM, data 03.12.2021. Termen: nelimitat 

 



Protocol de colaborare între IP Centrul de Excelență în Construcții și Biblioteca Națională a RM, Data: 2021. 
Termen: 3 ani 

 

Acordurile de parteneriat între IP CEC și Biblioteca Ovidius (2019, termen-3 ani), IP CEC și Biblioteca 

Republicană Tehnico-Științifică (2019, termen- nelimitat) sunt în vigoare. 

 

Organizarea activităților în 

parteneriat cu  bibliotecile 

municipale, teatre și centre 
de tineret 

Dir. adj. 

educație 
Bibliotecar 
principal 

Nr. de activități 

2021-2022: 

Au fost organizate activități în parteneriat: 

● Cu Biblioteca Ovidius- 5  

1. La o ceașcă de lectură cu Moni Stănilă. Prezentarea cărții ” Țipă cât poți” (online), gr. DI 20.09, DI 21.09, 

profesor și diriginte - Angela Țurcanu 
2. Ședința cenaclului LA STEAUA… la Biblioteca Ovidius ”DOR de EMINESCU”. Prtof. A. Țurcanu, gr. 

DI 20.09 

3. Conferința ”30 de ani de la războiul pentru apărarea Independenței și Integrității teritoriale a Republicii 
Moldova”. Moderatori: Liuba Ciobanu, Director Biblioteca Ovidius,  Viorel Bolduma, profesor de istorie 

IP CEC.  Invitați: Sergiu Caracai, Gh. Budeanu, Vlad Grecu - participanți la război. Prezentări de carte. 

Grupa DI 21.09.1 și A 20.09. 

4. Întâlnire la Biblioteca Ovidius cu Dr. în fizică și matematică Ion Holban, eveniment organizat în parteneiat 
în cadrul Decadei Catedrei de Științe Reale la Bibliotecă 

5. Prezentare de carte ” Fraierul ” de Claudia Partole la Biblioteca Ovidius în cadrul Programului de lectură ” 

Chișinăul citește” și a Decadei Catedrei de Design Interior și Arhitectură la Bibliotecă. Gr. DI 20.09, 
diriginte Angela Țurcanu. 

● Cu Biblioteca Națională - o activitate: 

1. Discuție publică online ” Accesul la informație- condiție prealabilă pentru reducerea inegalităților și 
promovarea drepturilor omului”. Formatori: Bea Terenci, Maia Bănărescu, Moderator: Tatiana Gheiceanu, 

Centrul ONU BNRM, Gr. A 19.09, dir. Alina Răileanu. 

 

● Cu Asociația Bibliotecarilor din R. Moldova  și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România - un eveniment. 

1.  Nocturna Bibliotecilor, ediția 2021 pe 30 septembrie. La eveniment a participat ca invitat de onoare 

cantautorul Igor Grosu. 
 

● Cu Biserica Veche de Lemn ” Adormirea Maicii Domnului” - un eveniment 



1. : Sărbători creștine de primăvară”. Ședința cenaclului ” La Steaua…”. Invitat: Parohul Bisericii 
Vechi de lemn” Adormirea Maicii Domnului” părintele Sergiu Curnic. Prezentarea proiectului de 

diplomă al elevilor de la specialitatea TPL ” Biserica de Lemn ” Adormirea Maicii Domnului”. 

 

● Concursuri: 
 

1. Organizarea participării elevilor la concursul Național ARS ADOLESCENTINA, dedicat In Memoriam 

Iurie Sadovnic. Laureat- Liviu Pașa.  (Parteneriat cu Biblioteca Ovidius) 
2. Organizarea  participării elevilor la Festivalul-Concurs Folc în  Chișinău, dedicat In Memoriam Iurie 

Sadovnic. Organizator: Viorel Burlacu, cantautor. Denis Șterban, locul III. 

● Proiectul ” Oameni de succes care inspiră” - 3 activități: 

1.  Întâlnirea elevilor de la specialitatea Arhitectură  cu Vladimir Pînzaru, arhitect, cofondator ARCHFORM-
birou de arhitectură și design 

2. Intalnirea elevilor de la specialitatea EI cu Veaceslav Revețchi- Președintele Societății Evaluatorilor 

Independenți din RM 
3. Întâlnire cu Artista Poporului Paulina Zavtony în cadrul Decadei Catedrei de Arhitectură și Design Interior 

la Bibliotecă. 

● Proiect ABRM și ERIM ” Nu plagiatului!”-3 activități:  
1. Sesiuni de informare ” Nu Plagiatului!”, organizate în cadrul Bibliotecii IP CEC - 1,  

2. Sesiuni de informare ” Nu Plagiatului!”, organizate în cadrul Bibliotecii CEEF- 1  

3. Sesiuni de informare ” Nu Plagiatului!”, organizate în cadrul Bibliotecii Colegiului Tehnologic - 1. 

Total-150 de participanți. Formator- T. Ambroci, bibliotecar principal IP CEC. 

● Împrumut interbibliotecar:  

Au fost împrumutate pe un termen limitat 7 volume beletristică de la Biblioteca Ovidius pentru pregătirea elevilor 

în cadrul prezentărilor de carte și întâlnirile cu autorii Claudia Partole și Mony Stănilă; 3 volume din domeniul 
Branding-ului de la Biblioteca Științifică ASEM pentru profesorul Gh. Timoftică, total- 10 volume împrumutate. 

 

 
Promovarea unor inițiative 

de sensibilizare și 

responsabilizare în cadrul 
comunității elevilor 

Dir. adj. 

educație 
Diriginți 

 

Nr. de inițiative promovate/realizate 

2021-2022:  

Participarea la campania municipală de salubrizare a rîului Bâc - Consiliul Elevilor și Coordonatorii - 32 
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 
 

Dir.adj.instrui
re practică 

Relațiile de colaborare cu agenții economici includ:  
Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea stagiilor de practică ale elevilor s-a realizat în conformitate cu 

planul de învățământ, în temeiul curriculumului. 

Partenerul de practică are misiunea de a asigură respectarea prevederilor contractului de parteneriat privind 

efectuarea stagiilor de practică ale elevilor. Elevii au dreptul să-și aleagă unităţile economice de profil, capabile să 
asigure condiții suficiente pentru organizarea și desfășurarea stagiului, inițiind procedura de încheiere a 

contractului. 

Încheierea contractelor cu 

agenții economici pentru 
realizarea practicii 

tehnologice 

Dir.adj.instrui

re practică 

Pe parcursul anului de  studii au fost încheiate contracte de colaborare de lungă durată cu următoarele întreprinderi: 

SRL ,,K 1Beton” , SA ,,Macon”,SRL ,,Polisteren-Construct”, SA ,,FEC”, SA ,,Termoelectrica”, SRL ,,Chisinau 
Gaz”, SRL ,,CONFORT”, SRL ,,MIH-GAB-MOB”, SCT Chișinău, SCT 1 Chișinău, SRL ,,Maestro în Mobilă”, 

SRL ,,CONFORT”. 

 

Întocmirea  contractelor cu 

întreprinderi individuale, SA. 

SRL-urile pentru realizarea 

practicii la întreprinderi 

Dir.adj.instrui

re practică 
Elevii realizează practica tehnologică la întreprinderile de profil din republică. În perioada  01.09.2021-01.07.2022 

au fost  încheiate 430 de contracte cu agenții economici.  

 

Organizarea master-class-

urilor cu implicarea agenților 

economici  

Dir.adj.instrui

re practică 
Pe parcursul anului de studii 2021-2022 au fost organizate două  master-class-uri: 

- Confecționarea acoperișului la foișor cu SRL „Acoperiș Perfect”; 

- Izolarea termică a unui sector de fațadă a laborator cu SRL „Baumit”. 
Crearea pe pagina web a 

instituției a rubricii 

„parteneri” 
 

Administrator 

web 
Pagina web În scopul relizării practicii tehnologice, 

Obiectiv specific 4.2.2 
Orientarea elevilor pentru încadrarea în câmpul muncii 

Stabilirea rubricii pe pagina 

web a instituției pentru 
anunțuri de angajare 

Metodist 
Dir.adj.educaț

ie 

La etapa actuală suntem la nivel de concept. Urmează să implementăm conceptul în ceea ce ține crearea  rubricii 

”Anunțuri de angajare pentru elevi”. 

Amplasarea informației, pe 

pagina web a instituției,   ce 

ține de angajarea 
absolvenților în câmpul 

muncii   

Dir.adj.instrui

re practică 
Șefii de 
catedră 

 

Nr de anunțuri  



Evidența și 
statistica  numărului de elevi 

angajați 

Metodist 
Dir.adj.educaț

ie 

Traseul ocupațional al absolventului 2021, %: 
56 % -  angajați în domeniul instruirii sau admiși la studii; 

11 % - angajați în alte domenii; 

19 % - plecați la muncă peste hotare; 

6% - neangajați; 
8 % - neidentificați. 

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 

 

Șef secție 

formare 

continuă 

CD de 

specialitate 

Aprobarea Proiectului ” Orientarea profesională și Consiliere în Carieră” 

Efectuarea vizitelor de 
informare a elevilor din 

gimnazii 

Șef secție 
formare 

continuă 

CD de 

specialitate 

40 de gimnazii în cadrul Orientării profesionale 

Organizarea Zilei ușilor 

deschise la IPCEC 
Dir. adj. 

educație 

Responsabili 

prin ordin 

Programul activității 

20 de elevi înregistrați din instituțiile din țară 

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 

Dir.adj.instrui

re practică 
Șef secție 
formare 

continuă 

Contracte  de parteneriat  

parteneri din țară: 

SRL ,,K 1Beton” , SA ,,Macon”,SRL ,,Polisteren-Construct”, SA ,,FEC”, SA ,,Termoelectrica”, SRL ,,Chisinau 
Gaz”, SRL ,,CONFORT”, SRL ,,MIH-GAB-MOB”, SCT Chișinău, SCT 1 Chișinău, SRL ,,Maestro în Mobilă”, 

SRL ,,CONFORT”. 

parteneri peste hotarea:  
UT Iași Gh.Asachi - 40 elevi și 10 cadre didactice. 

Realizarea activităților 

comune cu partenerii sociali 
Dir.adj.instrui

re practică 
Șef secție 
formare 

continuă 

Mese rotunde : 1)S.A.Termoelectrica - formarea continuă a angajaților din domeniu 

                         2)SRL Baumit - eficiența energetică a cladirilor prin izolare 

Master-class-uri - 2 activități; 
                         1) Confecționarea acoperișului la foișor cu SRL „Acoperiș Perfect”; 

                         2)Izolarea termică a unui sector de fațadă a laborator cu SRL „Baumit”. 

Vizite de studiu  la întreprinderi -5 activități: 
                         1)S.A.Termoelectrica ,,Centrale termice industriale” 

                         2)Casangeria USM ,,Exploatarea Cazanelor”. 

 
Obiectiv specific 4.5.2  Realizarea mobilității academice a elevilor și cadrelor didactice 

Analiza diferențelor la 

discipline, în dependență de 

unițățile de curs prevăzute în 
planurile de învățămînt, 

întru  mobilitatea academică 

a elevilor  

Dir.adj.instrui

re  

Metodist 
Șef secție 

frecvență 

redusă 
 

Certificat academic 

Colaborarea cu alte instituții 

din ÎPT privind mobilitatea 
academică 

Dir.adj.instrui

re practică 
Șef secție 

formare 

continuă 

Mobilitatea academică ca schimb de experiență cu instituțiile ȘP 3, ȘP  7; ȘP  9; Colegiul de Construcții din 

Chișinău. 

Obiectiv specific 4.5.3 Participarea în proiecte comune cu alte instituții partenere 

Atragerea și implicarea 

partenerilor din țară în 

proiecte comune 

Șef secție 

formare 

continuă 

Contracte 
 de parteneriat 



Realizarea activităților 
comune în diferite proiecte 

Șef secție 
formare 

continuă 

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. 

Responsabil  I

T 
Minim 80 % din programe și softuri etc 

Crearea condițiilor de 

diminuare a efectelor nocive 
de utilizare a gadgeturilor  

Responsabil  I

T 
Minim 50% diminuare a efectelor nocive 

Identificarea necesităților de 

programe/softuri necesare în 

procesul de instruire 

Șef catedră Nr de programe/soft-uri necesare 

Catedra CCI: din chestioanrea agenților economici, discuții absolvenților se solicită de studiat programa REVIT - 

CECE și ROBUR - CED 

Achiziționarea 

programe/softuri necesare în 

procesul de instruire; 

Director, 

contabilitatea 
Nr de programe/soft-uri achiziționate 

Instruirea cadrelor didactice 
privind utilizarea 

programelor/softurilor 

procurate 

Șef secție 
formare 

continuă 

Nr de formări 
Nr. de profesori instruiți 

Punerea în aplicare a 

programelor/softuri în 

procesul de instruire 

Șef catedră Nr de programe /softuri puse în funcțiune-2(catedra TUII) 
Nr de beneficiari(elevi, profesori)-aproximativ 300(catedra TUII) 

Nr de programe /softuri puse în funcțiune-3 (catedra CCI) 
Nr de beneficiari(elevi, profesori)-aproximativ 180 (catedra CCI) 

Întreținerea/actualizarea 

programelor/softurilor. 
Responsabil  I

T 
Nr. de programe 

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) 

Șef secție 

formare 

continuă 

Metode de predare a disciplinelor cu utilizarea TIC 

Pregătirea materialelor didactice 

15 profesori 



Asigurarea  programelor de 
formare profesională inițială 

cu materiale didactice 

digitale   

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. 

Responsabil  I

T       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 5.2.2 Promovarea instituției prin intermediul paginilor web 

Crearea și administrarea 

paginilor web ale 

instituției/specialităților din 
cadrul IP CEC 

Administrato

rul paginii 

web 

Nr. de pagini web 
Nr. de instrucțiuni 

Identificarea și aplicarea unor 

strategii online  creșterea 
numărului de urmăritori 

Șef secție FC Pagini pe rețelele de socializare actualizate cu informație relevantă 
 cca 4000 urmăritori unici 

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 

Director 

IPCEC 
Responsabil IT 

Identificarea unui soft 
compatibil cu necesitățile 

instituției 

Specialist IT 
Bibliotecar 

principal 

Denumirea softului identificat 
 

Koha (sursă online, gratuit), ce necesită adaptare 

 



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 

Metodist 
Șef catedră 

Nr. agenților economici-  8 (catedra TUII - 4, catedra CIC - 4) 
Nr. de ședințe - 2; 
Nr.curriculelor revizuite - 6 (catedra TUII -3, catedra CIC - 3) 

Revizuirea și actualizarea 
curriculum la 

disciplinele/modulele de 

specialitate din perspectiva 
tehnologiilor verzi 

Metodist 
Șef catedră 

Nr. de curriculum revizuite - 6 (catedra TUII - 3, catedra CIC - 3) 

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 

Dir adj. 

gospodărie 
Nomenclatorul echipamentelor procurate: 

1. Aparat de sitare  

2. Concasor cu fălci 
3. Moara cu bile 

4. Malaxor de laborator pentru amestecuri uscate 

5. Mocrocoring 

Elaborarea instrucțiunilor de 

lucru cu echipamentul dat 
Metodist 

Șef catedră 
Nr. instrucțiunilor elaborate - 2, după cum urmează: 

- pentru concasorul cu fălci; 

- pentru aparatul de sitare. 

Elaborarea indicațiilor 
metodice pentru lucrările de 

laborator de testare a 

materialelor în vederea 
reutilizării materialelor de 

construcții 

Metodist 
Șef catedră 

Portofoliul indicațiilor metodice  
 

Se planifică în anul 2022-2023 

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 
Director 

adjunct 

educație 

Raport activitate, nr participanților implicați 

2021-2022 

1. Participarea la salubrizarea teritoriului aferent căminelor, atelierului, laboratorulșui - 9 grupe de elevi 

Organizarea conferințelor 

tematice cu referire la 

dezvoltarea competențelor 

verzi  

Sef secție 

formare 

continuă 

CONFERINŢA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ „Inginerie civilă şi educaţie” 

 

nr participanților implicați 

Elaborarea produselor media 

(spoturi, pliante, socializare) 

cu privire la impactul 
deșeurilor de construcții 

asupra mediului 

Sef secție 

formare 

continuă 

Organizarea conferințelor cu tematică  

Implicarea elevilor în 

activități de sortare a 
deșeurilor 

Sef secție 

formare 
continuă 

Instalarea unei boxe de sortare a deșeurilor 

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 

dir. 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 

dir. adj. 

gospodărie 
șef de atelier 

În cadrul activităților practice de instruire avem următoarele punctelor de colectare a deșeurilor:  

-rugumișul de lemn se depozitează în buncărul montat în partea laterală a atelierului; 

-gunoiul de construcție se depozitează în buncărul metalic în formă de caroserie și containerul pentru deșeurile 
metalice. 

 

Concluzii: 

1. Activitatea educațională în cadrul IP CEC în anul de studii 2021-2022 poate fi calificată ca ”bună”,  

2. Obiectivele planificate fiind în mare parte realizate. 



3. S-a acordat o deosebită atenție dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru sporirea 

calității procesului educațional, în condițiile studiilor la distanță. 

4. Realizarea procesului de instruire practică și frecvență redusă,  poate fi apreciat cu calificativul–bine,  

chiar dacă în anul de studii 2021-2022 a fost pandemie. 

5. Monitorizarea activității procesului de instruire practică și frecvenșă redusă a avut loc  conform     

planului de activitate. 

6. Au fost încheiate 203 contracte de colaborare cu agenții economici, privind desfășurarea practicii  

la întreprindere.  

7. Implicarea cadrelor didactice în procesul decizional sporeşte motivaţia lor pentru o activitate inovativă, de succes, fapt care s-a 

datorat și implementării cu succes a criteriilor de stabilire a sporului de performanță în baza autoevaluării activității.  

8. Realizarea unui proces de predare-învățare-evaluare stimulativ și interactiv necesită alegerea strategiei didactice optimale, care 

presupune stabilirea metodelor și tehnicilor didactice adecvate, a conexiunilor între diferite domenii ale cunoașterii, printre care 

și interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea. 

9. Mentoratul este o formă eficientă de colaborare şi sprijin la nivel de catedre care merită să fie instituţionalizată şi dezvoltată. 

10. Cercetarea psihopedagogică reprezintă un bun context pentru creşterea profesională a cadrelor didactice dar trebuie de 

monitorizat mai bine acest proces, deoarece se menţine riscul de a face acest lucru formal la nivel de catedre.  

11. Diversificarea procesului de învăţare este o precondiție pentru reducerea eşecului şcolar.  

12. Formarea continuă a cadrelor didactice la nivel de instituţie este o oportunitate de creştere profesională pentru toate cadrele 

didactice.  

13. Parteneriatul dintre cadrele didactice, administraţie, elevi, părinţi, catedre de profil de la alte instituţii, angajatori, ANOFM – 

temei pentru sporirea calităţii în educaţie. 

14. Discrepanţă în asigurarea metodologică a profesorilor care predau discipline de cultură generală şi a celor  

ce predau discipline de specialitate. Profesorii de specialitate sunt nevoiţi să elaboreze pe cont propriu 

 toate materialele didactice: curricula, suport de curs, indicaţii metodice, ceea ce necesită cheltuieli suplimentare de timp, emoţii şi nu în 

ultimul rând cheltuieli financiare. 

15. În legătură cu situația pandemică evaluarea calității serviciilor educaționale a fost realizată la nivel mediu.  

16. Monitorizarea activității instituției la aspectul asigurării calității a fost efectuată conform planului de activitate. 

17. Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității a fost realizată de membrii comisiei CEIAC. 



18. Circa 53% din absolvenții promoției 2022 fie că sunt angajați în domeniul instruirii (15%),  fie își continuă studiile în 

învățământul superior (38%), 20 % din absolvenți sunt plecați peste hotare, 3 absolvenți și-au lansat o afacere proprie. 

 

 

Propuneri/Recomandări: 

1. A intensifică colaborarea  catedrelor de specialitate cu agenții economici în vederea creșterii ratei de angajare a absolvenților  în 

câmpul muncii în domeniul instruirii. 

2. A organiza o platformă online (pe site-ul colegiului) cu oferte de angajare. 

3. Să proiectăm și confecționăm mobilier pentru căminele  elevilor din IP CEC: paturi cu două nivele, seturi de dulap și noptiere, la practicile 

de sudare, tîmplărie și mobilier cu grupele de CECE și TPL. 

4. Pentru realizarea evaluării calității serviciilor educaționale de implicat mai mulți actori: elevi, părinți, agenți economici. 

5. Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității să fie realizată semestrial și comunicată la nivel 

administrativ. 

6. Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității să fie realizată în continuare. 

7. Implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare a realizării cerințelor definite de standardele de referință la 

nivel de sistem; 

8. 76% din elevii înmatriculaţi la CEC obţin diploma de studii tehnice secundare și postsecundare, ceea ce este cu 2% mai puțin ca 

anul precedent. Cel mai mare procent al absolvirii este de 86,7% la specialitatea CED, cel mai mic 46% la specialitatea TMAC. Pe 

lîngă aceasta 3 elevi nu -au prezentat la Examenul de calificare și 3 elevi nu au susținut Examenul. Acest fapt ne impunesă realizăm 

o serie de acțiuni:  

             La nivel naţional 

-Orientarea profesională a elevilor de gimnaziu şi liceu; 

-Respectarea cerinţelor unice în evaluarea elevilor pentru a evita discrepanţa dintre note şi nivelul lor de pregătire. 

-Optimizarea raportului dintre numărul de ore planificate pentru teorie şi practică. 

-Asigurarea cadrelor didactice şi lucrătorilor din învăţământ cu salarii decente. 

-Diminuarea migratiei. 

              La nivel de instituţie 

-Iniţierea grupurilor pentru orientarea profesională 



-Planificarea activităţilor grupurilor pentru întreg an de studii 

-Informarea elevilor privind oportunităţile oferite de specialitatea aleasă; 

-Investiţii în formarea continuă a cadrelor didactice, în special a celor cu studii inginereşti;  

-Asigurarea unui climat favorabil învăţării; 

-Colaborarea mai eficientă cu potenţiali angajatori; 

-Monitorizarea permanentă a succesului şi eşecului şcolar etc. 

9. A implica profesorii și elevii în activitatea de cercetare și participare la conferințe cu articole ca oportunitate de creștere 

profesională și motivare. 

10. Asigurarea calității procesului educaţional prin elaborarea și aprobarea indicaţiilor metodice, conspectelor de lecţii și 

implementarea rezultatelor  activităţii de cercetare ştiinţifico-pedagogică; elaborarea criteriilor unice de evaluare la disciplinele de 

specialitate; 

11. Promovarea imaginii Centrului de Excelenţă în Construcţii şi a specialităţilor prin oganizarea expoziţiilor,  conferinţelor, master –

class; 

12. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale prin colaborarea cu firme de profil, schimbul de experienţă şi parteneriate cu alte instituţii de 

învăţământ în domeniul psihopedagogie şi specialitate; 

13. Orientarea spre realizarea personală şi dezvoltarea de-a lungul vieţii, spre potenţarea unei cetăţenii active şi incluzive, pentru 

angajabilitate  

14. Accent deosebit pe elevii ce prezinta dezinteres / demotivare fata de lectii, teme de acasă; 
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