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“Într-o perioadă de schimbări radicale, numai cei ce învaţă vor aparţine viitorului. Cei care se 
cred învăţaţi sunt doar înzestraţi să trăiască într-o lume ce nu mai există ” 

Jim Clemmer 
 

Argument 
În tendinţa de a realiza o educaţie de calitate, e nevoie să asigurăm contextul educaţional 

optim, care se constituie, în mare parte, din resursele implicate în proces. Calitatea educaţiei 

profesional/tehnice determină calitatea vieţii şi dezvoltarea economiei naţionale, bazată pe 

cunoaştere şi creează oportunităţi pentru realizarea deplină a capacităţilor fiecărui cetăţean. 

În sprijinul importanţei învăţământului profesional/tehnic, în structura sistemului 

educaţional din Republica Moldova, pot fi aduse cel puţin două argumente: 

- educaţia şi instruirea reprezintă instrumente ale politicii active în domeniul pieţei muncii, 

prin intermediul cărora aptitudinile vocaţionale sunt ajustate la nevoile cererii, acestea constituind, 

astfel, un element de bază în realizarea unei pieţe a muncii mai flexibile; 

- necesitatea investirii în resurse umane, în vederea creşterii competitivităţii şi, mai ales, 

asimilării de noi tehnologii. 

Lipsa unei strategii clare în ceea ce priveşte viitorul economiei Moldovei, şi anume 

dimensiunea ei regională şi cea locală, creează dificultăţi în realizarea unei prognoze pentru 

învăţământul care califică forţa de muncă necesară acesteia. 

Absolvenţii învăţământului profesional tehnic, care au obţinut o calificare la sfârşitul 

ciclului de pregătire, nu au mărit substanţial numărul şomerilor. Suntem convinşi că agenţii 

economici privaţi, care au o pondere din ce în ce mai mare în economia ţării, vor impulsiona 

dezvoltarea acesteia, ceea ce va duce la creşterea solicitărilor pentru specialişti calificaţi. 

Punctele tari şi oportunităţile învăţământului profesional/tehnic sunt: pregătirea calitativă 

şi eficientă a specialiştilor şi ajustarea la particularităţile economiei naţionale şi pieţei muncii; 

prezenţa unui număr mare de cadre didactice care urmează cursuri post universitare (masterat, 

doctorat); posibilitatea implicării în activitatea mai multor unităţi şcolare din învăţământul 

profesional/tehnic, în diverse programe şi proiecte, în realizarea unui curriculum adecvat cerinţelor 

economiei naţionale; în ţară nu există instituţii tehnice specializate în domeniul transporturilor, ceea 

ce facilitează adaptarea instituţiei la cerinţele pieţei muncii. 

Punctele slabe şi constrângerile existente: ineficienţa mecanismelor de interacţiune a 

instituţiei cu mediul de afaceri şi piaţa muncii; ineficienţa sistemului de elaborare şi de editare a 

materialelor didactice; situaţia financiară precară a multor familii, în special din mediul rural, care, 

din acest motiv, nu le pot oferi copiilor studii; instruirea practică şi de laborator cu un număr mare 

de elevi concomitent; situaţia economică instabilă, ceea ce diminuează încrederea cetăţenilor în 
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învăţământul profesional/tehnic; sprijin insuficient acordat de agenţii economici sistemului de 

învăţământ tehnic. 

Analizând cele menţionate mai sus, se impun mai multe întrebări legate de modul în care 

învăţământul profesional/tehnic, prin structura sa organizatorică, prin posibilităţile materiale şi 

umane de care dispune, poate răspunde necesităţilor asigurării eficienţei proceselor de pregătire a 

specialiştilor, indispensabili pieţei muncii. 
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I. SCURT ISTORIC AL INSTITUŢIEI 
 

Date generale despre instituţie 

Adresa:    Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi 

Republica Moldova, MD2032, or.Chişinău 

str. Sarmizegetusa 31 

tel:     (+37322) -523-512 

fax:     (+37322) -523-512 

e-mail:    ctcav@araxinfo.com 

web:     http://ctca.arax.md. 

 

 

Fondarea Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi a avut loc în anul 1946. 

Astfel, conform directivei Guvernului nr. 11989 din 12 august 1945, a fost emis ordinul 

Comisariatului norodnic pentru transport din RSS Moldovenească, nr.13 din 12 ianuarie 1946, de a 

organiza Tehnicumul de auto-drumuri, începând cu 01.02.1946 pe lângă respectivul comisariat.  

Iniţial, în instituţie, studiau doar o sută de elevi, în patru grupe, la  cele două specialităţi: 

Întreţinerea Tehnică şi Reparaţia Automobilelor, Construcţia şi Întreţinerea Drumurilor. Cu 

participarea activă a învăţătorilor, colaboratorilor şi elevilor a fost reparată clădirea instituţiei 

amplasată în centrul oraşului (str. Kievscaia 79). Astfel, au fost amenajate 25 de cabinete, sala de 

sport, laboratoare de specialitate, ateliere, cabinete pentru lăcătuşi, toate acestea contribuind la  

perfecţionarea nivelului de pregătire a specialiştilor.  

Anul 1959 se evidenţiază prin faptul că procesul de instruire a început să se realizeze şi la 

secţia fără frecvenţă. An de an, această instituţie obţine prestanţă prin promovarea altor specialităţi: 

Exploatarea Transportului Auto - anul 1963, Exploatarea şi Reparaţia Maşinilor şi Utilajului Rutier 

- anul 1968, Maşini Unelte şi Scule - anul 1986, (tabelul 1.1). 

 

Tabelul 1.1. Secţiile de învăţământ, specialităţile şi specializările de instruire 

Anul Codul şi 
denumirea 
profilurilor 

Codul şi 
denumirea 

specialităţilor 

Codul şi denumirea 
specializărilor Calificarea Forma de 

învăţământ 
Formării Primei 

promoţii 

Tehnician Fără 
frecvenţă 1959 1963 2050 

Transport 
2051 

Transport 
Auto 

01.Exploatarea 
tehnică a 

transportului auto Tehnician La zi 1946 1949 
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02.Diagnosticarea 
computerizată şi 

omologarea 
transportului auto 

Tehnician La zi 2001 2004 

03.Organizarea 
traficului de 

mărfuri şi pasageri 
Tehnician La zi 1964 1968 

2003 Maşini 
şi utilaje 
pentru 

construcţie 

 Tehnician La zi 1967 1971 
2000 

Mecanică 
2006 Maşini 

unelte şi 
scule 

 Tehnician La zi 1986 1990 

 

Din anul 2001 palmaresul instituţiei se îmbogăţeşte cu specialitatea Diagnosticarea 

Computerizată şi Omologarea Transportului Auto.  

În anul 1972, a fost dat în exploatare un complex de blocuri în sectorul Botanica, dotat cu 

utilaj modern, mijloace tehnice de instruire şi un bogat material didactic. În procesul de instruire a 

fost aplicată pe larg experienţa organizării procesului de studii al instituţiilor similare de învăţământ 

din Ucraina, Belorusia,  Azerbaidjan, Armenia, Rusia etc.  

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.431 din 23.06.1992, Tehnicumul de 

Autodrumuri a fost transformat în Colegiul de Transport din Chişinău al Ministerului de Transport 

al Republicii Moldova.  

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1551 de la 23 decembrie 2003, instituţiei 

de învăţământ i s-a confirmat numele de Colegiul de Transporturi din Chişinău, instituţie de 

învăţământ mediu de specialitate cu sediul în mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 31 (MD 2032, fax. 

523512, ctcav@araxinfo.com).  

Forma organizatorică a colegiului a fost instituţia de învăţământ, înregistrată la camera de 

înregistrare din cadrul Ministerului de Justiţie al Republicii Moldova, din 17 martie 1993 nr. 

1005600061553. 

În 2002, Colegiul de Transporturi din Chişinău a fost evaluat de către Consiliul Naţional de 

Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de învăţământ  din Republica Moldova. Prin 

Hotărârea 562 din 07.05.2003 a Guvernului Republicii Moldova, Colegiul de Transporturi din 

Chişinău a fost acreditat, obţinând Certificat de Acreditare nr.012 din 23.05.2002. În 2007 Colegiul 

de Transporturi din Chişinău, este reacreditat, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi 

Tineretului al Republicii Moldova nr.8.5.3 din 19.07.2007, la specialităţile şi specializările:  

2051.Transport Auto; 2051.01 Exploatarea Tehnică a Transportului Auto; 2051.02 Diagnosticarea 

Computerizată şi Omologarea Transportului Auto; 2051.04 Organizarea Traficului de Mărfuri şi 

Pasageri; 2003. Maşini şi Instalaţii pentru Construcţii, (tabelul 1.2). 
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Tabelul 1.2. Acreditarea instituţiei de învăţământ 

Codul şi 
denumirea 
profilurilor 

Codul şi denumirea 
specialităţii conform 

nomenclatorului 

Codul şi denumirea 
specializării Calificarea Admiterea în 

bază de studii Acreditat în baza 

2000 
Mecanică 

2003 Maşini şi 
instalaţii pentru 

construcţii 

2003.01 Maşini şi 
Instalaţii pentru 

Construcţie 
tehnician 

gimnaziale, 
medii 

complete, 
liceale 

Hotărârii 
Colegiului 

Ministerului 
Educaţiei şi  
Tineretului 

nr.8.5.3 din 19 
iulie 2007 

2051.01 
Exploatarea 
Tehnică a 

Transportului 
Aut" 

tehnician 

gimnaziale, 
medii 

complete, 
liceale 

Hotărârii 
Colegiului 

Ministerului 
Educaţiei şi  
Tineretului 

nr.8.5.3 din 19 
iulie 2007 

2051.02 
Diagnosticarea 

Computerizată şi 
Omologarea 
Transportului 

Auto 

tehnician 

gimnaziale, 
medii 

complete, 
liceale 

Hotărârii 
Colegiului 

Ministerului 
Educaţiei, 

Tineretului şi 
Sportului nr.671 

din 27 aprilie 
2006 

2050 
Transport 

2051 Transport 
Auto 

2051.04 
Organizarea 
Traficului de 

Mărfuri şi 
Pasageri 

tehnician 

gimnaziale, 
medii 

complete, 
liceale 

Hotărârii 
Colegiului 

Ministerului 
Educaţiei şi  
Tineretului 

nr.8.5.3 din 19 
iulie 2007 

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi. Date curente. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.444 de la 20 iulie 2015, cu privire la 

reorganizarea unor instituţii de învăţământ profesional tehnic, punctul 1, subpunctul 5 s-a creat 

Centrul de Excelenţă în Transporturi prin reorganizarea (contopirea) Colegiul de Transporturi din 

Chişinău şi a Şcolii de Meserii nr. 5, mun. Chişinău. 

În baza Deciziei nr. 11 din 11.09.2015, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, punctul 1, 

s-a înregistrat reorganizarea prin fuziune (contopire) a Instituţiei de Învăţământ Colegiul de 

Transporturi din Chişinău şi Şcoala de Meserii nr. 5, mun. Chişinău în Instituţia Publică Centrul de 

Excelenţă în Transporturi, cu sediul în mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 31 (MD 2032, fax. 

523512, ctcav@araxinfo.com). Certificat de înregistrare a organizaţiei necomerciale Instituţia 

Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi, numărul de identificare de stat – codul fiscal 

1015620005868, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, din 11 septembrie 2015, MD 037468. 
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Acte normative prin care s-a înfiinţat instituţia de învăţământ: 

- Conform directivei Guvernului nr. 11989 P din 12 august 1945, a fost emis ordinul 

Comisariatului norodnic pentru transport din RSS Moldova nr.13 din 12 ianuarie 1946, de 

organizat  de la 01.02.1946 pe lângă Comisariatul norodnic pentru transport din RSS 

Moldovenească, Tehnicumul de Auto - Drumuri. 

- Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.431 din 23.06.1992, Tehnicumul de Auto 

-Drumuri a fost transformat în Colegiul de Transport din Chişinău  al Ministerului de 

Transport al Republicii Moldova. 

- Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1551 de la 23 decembrie 2003, instituţiei 

de învăţământ i s-a confirmat numele de Colegiul de Transporturi din Chişinău. 

- Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.444 de la 20 iulie 2015, cu privire la 

reorganizarea unor instituţii de învăţământ profesional tehnic, s-a creat Centrul de Excelenţă 

în Transporturi. 
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II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN 

II.1 Diagnoza mediului extern (analiza PESTEL) 
 

Mediul politic 

Politicile educaţionale sunt în curs de redefinire şi restructurare. De-a lungul anilor au fost 

aprobate mai multe politici şi strategii în domeniul învăţământului profesional. Neclaritatea 

financiară a gestionării fondurilor băneşti, modificările parvenite în domeniul educaţiei profesionale 

(elaborarea de curricule, a traseelor educaţionale, etc.), influenţează negativ asupra calităţii 

procesului educaţional. În Republica Moldova nu există bază legislativă, ce ar motiva şi obliga 

agenţii economici să se încadreze mai activ în procesul de instruire a specialiştilor. 

 

Mediul economic 

Majorarea numărului de unităţi de transport în Republica Moldova a influenţat pozitiv 

asupra dezvoltării domeniului ce prestează servicii de întreţinere şi reparaţie a automobilelor. S-au 

realizat investiţii interne şi externe în acest domeniu, s-au deschis noi întreprinderi, a crescut 

numărul de locuri de muncă. În prezent peste 95% de întreprinderi din domeniu sunt private. 

În condiţiile crizei economice s-a stopat dezvoltarea domeniului, numărul de investiţii s-a 

redus, corespunzător s-au redus şi numărul de solicitări pentru angajare în serviciu. Absolvenţilor le 

este mai dificil de a se angaja în câmpul muncii. 

Majorarea preţurilor la combustibili şi servicii în condiţiile când taxa de studii este stabilă de 

mai mulţi ani influenţează negativ asupra condiţiilor şi calităţii instruirii. Evident că în aceste 

condiţii se reduc cheltuielile la compartimentul instruire. În acelaşi timp, din cauza reducerii 

posibilităţilor financiare a populaţiei, nu ne putem permite majorarea taxei de studii. Majorarea 

taxei de studii va aduce la reducerea numărului de solicitanţi pentru instruire şi creşterea numărului 

de abandonuri şcolare. 

 

Mediul social 

Migraţia populaţiei active din Republica Moldova în ultimii decenii împreună cu familiile a 

înrăutăţit esenţial situaţia demografică în ţară. S-a redus numărul de copii ce se vor încadra în 

învăţământ la toate nivele, corespunzător şi în învăţământul profesional tehnic. 

O parte mare din elevi, ce se încadrează la studii, sunt copii fără supraveghere din partea 

părinţilor, aceştia fiind abandonaţi temporar în responsabilitatea altor persoane. Aceasta formează 

dificultăţi suplimentare în procesul de instruire. Frecvent se constată la această categorie de elevi: 

lipsă de motivare pentru instruire; frecvenţă mai joasă a orelor; abateri de comportament; abandon 

şcolar. Cu aceşti elevi este necesar să se realizeze suplimentar activităţi educative. 
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Mediul tehnologic 

Concurenţa acerbă între producătorii de automobile favorizează progresul tehnico-ştiinţific 

şi implementarea noilor tehnologii în domeniu. Frecvenţa şi  intensitatea implementării 

tehnologiilor moderne la automobile creează dificultăţi în desfăşurarea procesului de instruire. 

Instituţia de învăţământ nu are capacitatea financiară de a realiza operativ modificările în procesul 

de instruire. Informaţiile despre tehnologiile moderne utilizate, mostrele acestora nu sunt accesibile, 

din cauza imposibilităţii de a divulga secretul secretul comercial al inovaţiei tehnice. Toate acestea 

nu permit de a forma un specialist pe măsura aşteptărilor agenţilor economici. 

În acelaşi timp, tehnologiile moderne multimedia, mijloacele tehnice moderne de instruire, 

accesibilitatea internetului influenţează pozitiv asupra procesului de predare-învăţare. Valorizarea la 

nivelul demersului educaţional, tehnologiile moderne facilitează receptarea informaţiei, iar elevii au 

posibilitatea de a se implica activ în procesul de dobândire a cunoştinţelor noi. 

 

Mediul ecologic 

Educarea la viitorii specialişti a atitudinii corecte faţă de natură, mediu ambiant este unul din 

obiectivele primordiale ale instituţiei de învăţământ, în contextul că transportul auto este principala 

sursă de poluare a mediului în Republica Moldova. În procesul de instruire accentul trebuie să fie 

pus pe tehnologiile verzi existente şi promovarea acestora în procesul de exploatare şi producere. 

Cunoştinţele şi abilităţile în domeniul ecologic va permite viitorilor specialişti să contribuie pozitiv 

în activitatea de reducere şi prevenire a factorilor ce poluează mediul ambiant.  

 

Mediul legal 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi activează în baza: 

1. Codul muncii al Republicii Moldova, COD Nr. 154 din 28.03.2003, publicat: 29.07.2003 în 

Monitorul Oficial Nr. 159-162, art. nr. 648; 

2. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, COD Nr. 152 din 17.07.2014, publicat: 24.10.2014 

în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. nr. 634; data intrării în vigoare: 23.11.2014; 

3. Statutul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi; 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 

Transporturi, aprobat la şedinţa Consiliului profesoral din 30.09.2015, proces-verbal nr. 1;  

5. Regulamentul intern al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, aprobat la 

şedinţa Consiliului profesoral din 30.09.2015, proces-verbal nr. 1;  

6. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ în baza Sistemului de 

Credite de Studiu în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi, aprobat la 

şedinţa Consiliului profesoral din 30.09.2015, proces-verbal nr. 1; 



Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  
 11 

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnică 

postsecundară şi postsecundară nonterţiară (niveluri IV şi V ISCED) în cadrul Instituţiei 

Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, aprobat la şedinţa Consiliului profesoral din 

30.09.2015, proces-verbal nr. 1; 

8. Codul deontologic al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, aprobat la 

şedinţa Consiliului profesoral din 30.09.2015, proces-verbal nr. 1. 

 

 

II.2 Diagnoza mediului intern  

 
Informaţii de tip cantitativ şi calitativ 

 

Elevii 

Actualmente, în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi îşi fac studiile circa 

2400 de elevi din întreaga ţară. În anul 2015, au fost depuse 893 de cereri, fiind înmatriculaţi 691 

elevi, inclusiv cu finanţare de la buget au fost admişi 170 din elevii. Circa 467 provin din localităţile 

rurale.  

Din numărul total de elevi 86% sunt moldoveni. 1990 (83%) dintre ei îşi fac studiile în 

limba română şi 327 (17%) – în limba rusă. Conform planurilor de învăţământ, în IPCET se 

studiază următoarele limbi străine: franceza şi engleza. Cea mai mare pondere o au elevii cu vârsta 

cuprinsă între 16-19 ani. Colectivul de elevi este format, în mare parte, de reprezentanţii genului 

masculin, ponderea fetelor fiind de 4,37%. De asemenea, în instituţie studiază şi 29 de elevi din 

raioanele de Est.  

 

Tabelul 1.3. Rezultatele admiterii 

Din numărul total în baza studiilor 
Indicatori Total 

Gimnaziale Liceale Medii de cultură 
generală 

Secundar-
profesională 

Cereri depuse 893 834 55 1 3 
Total admişi 691 635 52 1 3 
Locuri finanţate 
de buget 170 160 9 0 1 

Localităţi rurale 467 430 34 1 2 
Cea mai mare pondere de admitere o au absolvenţii din gimnaziu, 635 de elevi, circa 92%. 

În baza studiilor liceale au fost înmatriculaţi 52 de absolvenţi, circa 7,5%, în baza studiilor medii de 

cultură generală au fost înmatriculaţi 1 absolvent, iar în baza studiilor secundare profesionale au 

fost înmatriculaţi 3 absolvenţi ceea ce constituie 0,4%. 



Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  
 12 

Diagrama 1.1. Contingentul de elevi în perioada 2005 - 2015 

 
În perioada 2005-2015 numărul de elevi a fost în permanentă creştere, ajungând la numărul 

maxim de 2379 în anul 2008, iar în anul 2015 - 2403 de elevi, ceea ce permite o proiectare mai 

exactă a obiectivelor şi o monitorizare mai eficientă a dezvoltării instituţiei. 

Tabelul 1.4. Contingentul de elevi în anul de studii 2014-2015 (situaţia la 1.10.2015) 

Specialitatea/codul 
Transport 

Auto 
/2051 

Maşini şi 
instalaţii 
pentru 

construcţii 
/2003 

TOTAL 

I 654 65 719 
II 597 56 653 
III 481 54 535 

Anul de studii 

IV 429 45 474 
Total elevi 2161 220 2381 

Buget 549 143 692 Inclusiv 
Contract 1612 77 1689 

Băieţi 2056 220 2276 
Fete 105 0 105 

total absolvenţi 410 37 447 
Buget 131 32 163 Absolvenţi 

Contract 279 5 284 
% absolvenţi din nr. celor admişi 

iniţial 71 80 72 

 



Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  
 13 

Diagrama 1.2. Ponderea fete/băieţi care îşi fac studiile în instituţie 

 
La specialitatea Transport Auto actualmente studiază 105 de fete din numărul total de 2161 

de elevi, ceea ce constituie 4 %. 

Diagrama 1.3. Distribuirea absolvenţilor (profil / specialitate) pe ani 
 

 

 
Resursele umane 

Calitatea procesului educaţional şi de pregătire profesională depinde, în primul rând, de 

profesionalismul angajaţilor, în special, al cadrelor didactice. În instituţie activează 253 de angajaţi: 

118 de profesori, inclusiv: 10 profesori discipline socio-umane, 20 – filologie, 27 - discipline reale, 
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4 - educaţia fizică, 19 - discipline tehnice generale, 14 - discipline economice, 30 - discipline 

tehnice speciale şi 135 de angajaţi,inclusiv personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.   

În Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  calitatea procesului educaţional 

este asigurată de profesionalismul cadrelor didactice; 86 de profesori deţin grad didactic, ceea ce 

constituie 72 % din cadrele didactice angajate. 

Tabelul 1.5. Informaţie cu privire la numărul de cadre didactice în anul de studii 2015-
2016 

Numărul de cadre în state 

Sexul 
Nr. total 
de cadre 
angajate 

Grad 
didactic 
superior 

Grad 
didactic I 

Grad 
didactic 

II 

Cu grade 
ştiinţifice 

Fără grad 
didactic 

Feminin 63 1 14 34 1 13 
Masculin 55 2 5 30 - 18 

Total 118 3 19 64 1 31 
 

Diagrama 1.4. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Atestarea cadrelor didactice 

 
În Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi activează 5 secţii de învăţământ şi 

8 catedre de profil. 

Secţiile: 
1.Exploatarea tehnică auto 
2.Traficul auto 
3.Diagnosticare auto 
4.Învăţământ cu frecvenţă redusă 
5.Învăţământ profesional tehnic secundar 

Catedrele: 
1. Ştiinţe socio – umane; 
2. Discipline reale; 
3. Filologie; 
4. Educaţie fizică; 
5. Discipline tehnice generale; 
6. Discipline tehnice speciale; 
7. Economie şi management; 
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8. Instruire practică. 
 

Diagrama 1.5. Ponderea femei/bărbaţi în cadrul colectivului profesoral 

 

 
 

Tabelul 1.5. Rezultatele activităţii catedrelor 

Denumirea 
catedrei 

 
 
Indicii de 
evaluare 

Fi
lo

lo
gi

e 

D
is

ci
pl
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e 
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e 

So
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o-
um

an
e 

E
du
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ţia

 fi
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E
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ie
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m
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is

ci
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e 
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sp
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D
is

ci
pl

in
e 

te
hn

ic
e 

ge
ne

ra
le

 

In
st

ru
ir

ea
 p

ra
ct

ic
ă 

T
ot

al
 

Şedinţe 12 10 11 11 9 10 10 12 84 
Lecţii/ore 
demonstrative 11 38 12 6 7 16 13 13 116 

Activităţi 
extradidactice 
publice 

10 17 13 4 7 5 17 5 78 

Elaborări programe 19 26 1 2 20 15 4 7 94 
Cicluri de prelegeri 
(numărul de teme 
ale lecţiilor) 

- - - - - 128 1 - 129 

Elaborări metodice 15 23 6 1 3 10 8 2 68 
Recomandaţii, 
indicaţii metodice - - - - - 5 - - 5 

Generalizarea 
experienţei 
profesorilor 

- - - - - - - - - 

Cursuri în 
psihopedagogie - - - - 2 - 3 2 8 

Stagii 8 1 2 - 8 1 6 2 28 
Zile de creaţie (a 
profesorilor 
experimentaţi) 

- - - - - - - - - 
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Concursuri 1 - 1 6 1 - 4 2 15 
Olimpiade 1 5 2 - - - 1 - 9 
Conferinţe 2 5 8 2 2 5 2 1 27 
Publicaţii 2 - - - - - - - 2 

 
 

Sistemul de formare continuă a cadrelor didactice în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă 

în Transporturi se întemeiază pe decupajul realităţii, pe schimbările din învăţământ şi pe ideea, că 

esenţa educaţiei constă în acţiune, dezvoltare şi progres. Astfel, în perioada anului de studii 2014-

2015 au participat la programe de instruire 36 de persoane. Programele au vizat atât disciplinele 

generale, cât şi cele de specialitate. 

 

Baza tehnico-materială 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune de o bază materială ce 

include: două blocuri de studii; trei blocuri ale căminelor destinate pentru cazarea elevilor; cantină; 

sală de festivităţi; complex sportiv (sală de sport, teren la aer liber). Blocurile de studii dispun de 

săli de curs destinate pentru desfăşurarea orelor teoretice, de laboratoare şi ateliere dotate cu utilaj 

modern pentru desfăşurarea instruirii practice. Spaţiul mediu de instruire pentru un elev este de 6,58 

m2 din suprafaţa totală şi 3,71 m2 suprafaţa destinată pentru desfăşurarea procesului educaţional. 

Tabelul 1.6. Caracteristica bazei tehnico - materiale 

Numărul de locuri Nr. Denumirea construcţiei Numărul Suprafaţa, m2 
după proiect de facto 

1. 

Blocuri de studii 
inclusiv: 
- săli de studii 
- laboratoare 
- ateliere 
- săli de calculatoare 
- biblioteca 
- sală de lectură 

2 
 

80 
7 
8 
7 
1 
1 

11688,7 
 

5418,5 
1054 
962 
324 

200,7 
58,8 

2000 
 
 
 
 
 
 

40 

2180 
 
 
 
 
 
 

40 

2. Cămine 3 8241,8 637 766 
3. Sală festivă 1 611,8 675 800 

Complex sportiv:     
- sală de sport 1 650,1   
- sală de forţă 1 78,8   
- teren la aer 1 6600   

4. 

- bazin de înot 1 535   
5. Cantina 1 1223,9 220 220 
6. Bufet 1 84,5 30 30 
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Biblioteca Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi are o suprafaţă de 200,7 

m2, cu 2 secţii: abonament şi sală de lectură cu 40 de locuri cu aria de 58,8 m2. Biblioteca dispune 

de 3 cataloage: alfabetic, sistematic şi tematic. Fondul de carte al bibliotecii constituie în total 

88690 ex., inclusiv în limba română 38346 ex. Din fondul total, 38167 sunt manuale, dintre care 

22461 manuale în limba română. În anul de studii 2014-2015 s-au procurat 102 de cărţi, dintre care 

75 în limba română. 

Sala de lectură este completată cu: literatură necesară de specialitate, reviste - „Vama”, 

„Moto”, „За рулём”, „AutoBild”, „Авторевью”, „Клаксон”, „Automotosport”, publicaţii 

pedagogice „Făclia”, „Univers pedagogic”, „Didactica Pro…”, „Univers pedagogic Pro”; alte 

publicaţii: „Contabilitate şi audit”, „Dreptul muncii”, „Literatura şi arta”, „Moldova”, „Monitorul 

oficial”, „Timpul de dimineaţă”, „Vocea poporului”, „BNC”, „Noi”, „Jurnal de Chişinău”, 

„Biblioteca” ş.a. 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune de un punct medical dotat cu 

medicamentele necesare pentru primul ajutor medical, unde activează o asistentă medicală ce 

acordă consultaţii în măsura competenţelor şi posibilităţilor. În cazul maladiilor grave, elevii sunt 

îndreptaţi la Centrul medicilor de familie nr.1 sau se adresează la serviciul de urgenţă.  

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune de trei blocuri pentru cazarea 

elevilor. Fiecare bloc are câte 4 etaje ce includ: căminul nr.1 - 84 de odăi; căminul nr.2 - 84 de odăi; 

căminul nr.3 – 80 de odăi, cu 1; 2; 3; 4 locuri. Numărul total de locuri în cele trei cămine constituie 

637: inclusiv căminul nr.1 – 192 de locuri; căminul nr. 2 – 223 de locuri; căminul nr.3 – 222 de 

locuri. La fiecare etaj sunt plasate camere sanitare şi bucătării utilate cu aragaze.  

Pentru menţinerea căminelor într-o stare satisfăcătoare şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai al 

locatarilor în perioada vacanţei de vară 2015, în multe încăperi au fost efectuate lucrări de reparaţii 

capitale, curente şi cosmetice. 

În contractele de antrepriză aprobate de Agenţia Achiziţii Publice, în perioada iunie – august 

s-au efectuat reparaţii capitale: 
- căminul Nr. 1, au fost reparate: încăperile de serviciu, s-a schimbat uşa de la sala de odihnă 

şi s-au instalat podele din laminat – 12 m2; 

- căminul Nr. 2, a fost reparat blocul sanitar (etajul 1) şi s-au instalat podele din laminat - 134 

m2; 

- căminul Nr. 3, s-au instalat podele din laminat în 13 odăi - 229 m2. 

A fost reparat, spălat şi probat hidraulic sistemul de încălzire, cu obţinerea avizului de livrare a 

agentului termic eliberat de S.A. „Termoelectrica”. 

Au fost procurate şi repartizate: 

- paturi cu carcasă metalică – 47 de bucăţi; 
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- saltele – 116 de bucăţi; cearşafuri – 89 de bucăţi; perne –50 de bucăţi (suma totală – 

48000 lei). 

Fiecare cămin dispune de două săli de odihnă cu televizoare color. În incinta căminelor sunt 

desfăşurate serate de odihnă, concursuri organizate de tineri şi mentori. 

În fiecare cămin activează Consiliul de autoadministrare format din elevi, care organizează 

modul de trai al tinerilor. Consiliul de autoadministrare desfăşoară activităţi educative, 

supraveghează comportamentul elevilor în cămine şi menţinerea ordinii sanitaro-igienice. La 

dispoziţia elevilor este pus mobilierul necesar: paturi, scaune, dulapuri, mese, lenjerie de pat (3 

seturi pentru fiecare locatar), care sunt reînnoite periodic. 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune de 7 laboratoare şi 8 ateliere 

pentru instruirea practică a elevilor, dotate cu utilaje şi inventar tehnologic de profil, conform 

planului de studii şi programelor pe unităţi de curs. Laboratoarele destinate pentru pregătirea 

practică conform specialităţilor şi specializărilor corespund caracterului disciplinelor predate.  

Centrul de Excelenţă în Transporturi îşi concentrează eforturile în direcţia stabilirii 

demersurilor care îi vor asigura credibilitate şi siguranţă tânărului absolvent prin intermediul reţelei 

de parteneriat naţional cu agenţii economici.  

Atelierele şi laboratoarele destinate pentru formarea abilităţilor de specialitate corespund 

caracterului disciplinelor predate. În decursul anilor de studii acestea fiind dotate cu materiale 

didactice moderne achiziţionate, mostre şi machete confecţionate de elevi şi profesori.  

Laboratoarele disciplinelor reale şi generale au fost echipate cu materiale didactice în 

dependenţă de solicitările prezentate de şefii de catedre.  

Atelierele de instruire practică au fost completate cu materiale pentru executarea operaţiilor 

tehnologice de tinichigerie – sudură auto; instrument strict necesar proceselor de demontare - 

montare ale agregatelor de autovehicule, maşinile unelte manuale cu acţionări pneumatice şi 

electrice au fost supuse reviziilor tehnice, la necesitate piesele defectate au fost înlocuite. 

Echipamentul de protecţie individual a fost adus în ordine, s-a completat cu surse şi mijloace de 

prevenire a incendiilor, au fost procurate materiale şi accesorii auto.  

În atelierele şi laboratoarele de instruire practică ale instituţiei se organizează şi se 

desfăşoară diverse activităţi extraşcolare şi seminare practice cu elevii şi profesorii catedrelor de 

specialitate. 

În perioada vacanţelor de vară se efectuează lucrări de reparaţie curentă şi capitală a 

încăperilor de instruire practică a elevilor după cum urmează: 

1. Atelier de montare – demontare a agregatelor de autovehicule dotat şi echipat cu 

machete de automobile şi instrumente specializate lucrărilor efectuate, instrucţiuni şi 

fişe tehnologice; 
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2. Laboratorul pentru încercarea motoarelor cu ardere internă; 

3. Laboratorul de automobile; 

4. Holul dintre laboratoare al blocului doi de studii. 

Atelierele şi laboratoarele de instruire practică pentru fiecare an de studii se completează în 

măsura posibilităţilor financiare ale instituţiei cu materialele necesare procesului educaţional pentru 

efectuarea lucrărilor practice şi de laborator. 

Actualmente instituţia dispune de o bază materială sportivă care permite desfăşurarea 

eficientă a orelor de educaţie fizică şi a activităţii secţiilor sportive. Sala de sport сu suprafaţa de 

650,1 m2 este amenajată şi înzestrată cu inventar şi utilaj pentru sport care permite aplicarea 

diverselor metode de antrenare a elevilor. La moment, în instituţie activează 4 secţii sportive la care  

participă circa 200 de elevi. De asemenea, pe teritoriul instituţiei se află un teren de sport pentru 

organizarea orelor în aer liber şi a competiţiilor sportive. Suprafaţa terenului de sport constituie 

circa 6600 m2. 

Sala de sport a instituţiei este amenajată pentru practicarea voleiului, baschetului, 

minifotbalului şi a atletismului. 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi pune la dispoziţia elevilor serviciile 

cantinei cu 220 de locuri şi ale bufetului. Lucrătorii cantinei pregătesc bucate calde, calorice la un 

preţ accesibil, iar calitatea lor este verificată zilnic de către asistenta medicală. Cantina dispune de 

utilajul necesar, care asigură complet solicitările pentru dejun, prânz şi cină. 

Pentru activităţile culturale Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi dispune 

de o sală de festivităţi cu 675 de locuri cu suprafaţa de 611,8 m2 în care se desfăşoară diverse 

activităţi educative (concursuri, concerte, dezbateri, conferinţe, întâlniri cu personalităţi marcante 

ale culturii naţionale,  traininguri, serate muzical-literare etc). 

Sala de festivităţi este înzestrată cu aparataj tehnic modern conform cerinţelor actuale. 

 

Activitatea economico-financiară  

Finanţarea Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi se efectuează din 

mijloacele bugetului de stat. Fondurile din bugetul de stat, repartizate pe an financiar, se utilizează 

conform planului de implementare, cu venituri şi cheltuieli, aprobat de către Consiliul de 

administraţie al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, la începutul fiecărui an 

calendaristic.  

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi beneficiază de alte surse de venituri, 

provenite din prestarea serviciilor educaţionale: de la studiile pe bază de contract; de la activitatea 

de producţie a subdiviziunilor structurale (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor 

experimentale, atelierelor, cantinelor etc.); darea în arendă a încăperilor, construcţiilor, 
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echipamentelor, din donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internaţională, 

precum şi din donaţiile de la persoanele fizice şi juridice, mijloacele alocate de agenţii economici, 

precum şi din alte surse şi poate beneficia din surse de venituri, provenite din prestarea serviciilor 

de formare a cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile pe domeniul de profil; de la practica 

de producţie a elevilor, din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, 

manualelor, programelor de studii. 

Pentru desfăşurarea activităţii de bază, instituţia suportă următoarele cheltuieli: 

- pentru retribuirea muncii; 

- contribuţii la asigurările sociale de stat; 

- plata mărfurilor şi materialelor; 

- plata serviciilor comunale; 

- investiţii în reparaţie; 

- investiţii în mijloace didactice; 

- mijloace fixe; 

- bursă; 

- primele de asigurare medicală. 

În anul de studii 2015, a fost planificată şi valorizată integral suma de 25217300,0 lei, 

inclusiv 12362200 lei din surse bugetare, iar 12855100 lei din surse extrabugetare. 

Principalele investiţii capitale au fost efectuate în reparaţia capitală a edificiilor instituţiei de 

învăţământ în mărime de 893000 lei, reparaţia curentă a edificiilor instituţiei de învăţământ în 

mărime de 180863,89 lei, procurarea inventarului pentru instruire şi cămine în sumă de 858855,63 

lei, procurarea materialelor şi mijloacelor de instruire în sumă de 96467,0 lei. 

 

Tabelul 1.6. Metodologia de calcul a taxei de studii 

(la specialitatea Transport auto: codul specializărilor 2051.02, 2051.01, 2051.04 ; 

la specialitatea Maşini şi instalaţii pentru construcţii: codul specializării - 2003) 

 Art. Alin. Cheltuieli 
efective, mii lei 

Retribuirea muncii   111  5216,0 
Contribuţiile de asigur.sociale de stat  112  1199,7 
Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv 113  3440,5 
Energia electrica 154750 kwt x 1,596 lei  01 345,4 
Rechizite de birou,materiale   03 424,0 
Energia termică 1670 m3 x 838,80 lei  04 1200,0 
Manuale,materiale didactice  05 240,5 
Cărţile şi ediţiile periodice  06 20,3 
Serviciile de telecomunicaţie   11 55,8 
Arendarea mijloacelor de transport  13 185,0 
Inventarul moale  14 56,7 
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 Art. Alin. Cheltuieli 
efective, mii lei 

Reparaţiile curente ale clădirilor  17 368,4 
Reparaţiile curente ale utilajului  18 136,0 
Perfecţionarea cadrelor didactice  21 9,0 
Serviciilor editoriale  22 15,0 
Paza interdepartamentală  29 50,0 
Lucrări de informatică  30 10,4 
Apă şi canalizare  2540 m3 x 27,55 lei  34 96,6 
Salubritatea  35 50,0 
Mărfurile şi serviciile neatribuite  45 177,4 
Primele de asigurare obligatorie  116 182,6 
Procurarea mijloacelor fixe  242 150,0 
Investiţii capitale  243 500,0 
Cheltuieli total, mii lei   10688,8 

 

10688800 lei: 1549 pers = 6900.00 lei 

Promovarea parteneriatului educaţional 

Instituţia depune eforturi deosebite în stabilirea relaţiilor de parteneriat la diferit nivel: 

a) la nivel de instituţie 

- administraţie-profesori-elevi (Consiliul de administraţie, Consiliul elevilor); 

- profesor-elev-părinte (Consiliul părintesc la nivel de instituţie); 

- profesor-părinte (Consiliul părintesc la nivel de grupă). 

b) la nivel de ţară 

Pentru îmbunătăţirea calităţii stagiului de practică, se încheie contracte de muncă pentru o 

perioadă determinată cu unii angajaţi ai unităţilor economice de profil, implicându-i, astfel, în 

procesul educaţional. Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi colaborează cu agenţii 

economici de profil din municipiul Chişinău şi raioanele republicii, încheind, astfel, acorduri de 

colaborare: 

Tabelul 1.7. Agenţii economici de profil 

nr. 
d/o Parteneri Domeniul de activitate 

1 Î.M. „Parcul Urban de 
Autobuze”, mun. Chişinău Prestarea serviciilor de transportare a călătorilor 

2 S.A. „DAAC-Hermes”, mun. 
Chişinău 

Dealeri oficiali: Renault; Citroen; Ford; Mazda; Nissan; 
Land Rover; Jaguar; Skoda; Dacia. Realizarea 
mijloacelor de transport şi prestarea serviciilor auto.  

3 S.R.L. „TRUCK” , mun. 
Chişinău 

Prestarea serviciilor de întreţinere tehnică şi reparare a 
mijloacelor de transport. 

4 S.R.L. „REFTRANS” , mun. 
Chişinău 

Prestarea serviciilor de transport internaţional a 
bunurilor. 

5 
Centrul Ştiinţific de Securitate a 
Circulaţiei „WARŞITA-MS” 
S.R.L.,mun. Chişinău 

Instruirea, recalificarea conducătorilor auto, evidenţa 
mijloacelor de transport, prestarea serviciilor de testare 
tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcile 
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nr. 
d/o Parteneri Domeniul de activitate 

acestora. 

6 S.R.L. „CARGO-TEST”,mun. 
Chişinău 

Evidenţa mijloacelor de transport, prestarea serviciilor 
de testare tehnică obligatorie a autovehiculelor şi 
remorcile acestora. 

7 S.R.L. „AUTO MALL” , mun. 
Chişinău 

Realizarea de accesorii, piese de schimb şi prestarea 
serviciilor auto.  

8 S.R.L. „COJOCARU 
AUTOTRANS” , mun Chişinău 

Prestarea serviciilor de transport, întreţinere tehnică şi 
reparare a mijloacelor de transport. 

9 Asociaţia „Automobil Club din 
Moldova” 

Desfăşurarea acţiunilor de informare a participanţilor la 
trafic. 

10 S.A. „ LUSMECON”, mun. 
Chişinău 

Prestarea serviciilor de construcţie şi exploatare a 
podurilor şi drumurilor, întreţinere tehnică şi reparare a 
maşinilor şi instalaţiilor rutiere pentru construcţie. 

11 Î.M. „ Regia EXDRUPO”, mun. 
Chişinău 

Prestarea serviciilor de exploatare a podurilor şi 
drumurilor municipale, întreţinerea tehnică şi repararea 
maşinilor şi instalaţilor rutiere pentru construcţie. 

12 
Î.S. „ÎNTREPRINDEREA DE 
REPARARE ŞI 
EXPLOATARE AUTO”  

Prestarea serviciilor de întreţinere şi reparare a 
transportului auto. 

13 Î.C.S. „CONSTRUCT - 
ARABESQUE” S.R.L. 

Prestarea serviciilor de transport, întreţinere tehnică şi 
reparare a mijloacelor de transport. 

14 S.R.L. „TRANS ACTIV” Prestarea serviciilor de transport internaţional a 
bunurilor. 

15 Î.S. „GĂRILE ŞI STAŢIILE 
AUTO” Prestarea serviciilor de transportare a călătorilor. 

16 S.R.L. „AUTO - TYRES” Prestarea serviciilor de  întreţinere şi reparare a 
transportului auto. 

17 S.R.L. „REMAUTO GRUP” Prestarea serviciilor de  întreţinere şi reparare a 
transportului auto. 

 
c) la nivel internaţional: 
 

 Liceul tehnic privat Marcel Callo din oraşul Redon, Franţa (Licee Technique Privee 

Marcel Callo); 

 Colegiul tehnic „Gheorghe Asachi ” judeţul Iaşi, România; 

 Colegiul tehnic „Gheorghe Balş ”orăşelul Adjud, judeţul Vrancea, România; 

 Liceul tehnologic „Dimitrie Leonida” judeţul Constanţa, România; 

 Colegiul tehnic „Traian Vuia” judeţul Galaţi, România; 

 Organizaţia SES – Senior Experten Service, oraşul Bonn, Germania; 

 Colegiu de Autotransport din oraşul Kostroma, Federaţia Rusă (Костромской 

автотранспортный колледж); 

 Şcoala profesională-superioară de transport feroviar din oraşul Kozeatin (Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище); 
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 EcoNet - “Firma de Exerciţiu”, finanţat de către Agenţia Austriacă de Dezvoltare, 

Ministerul Federal al Educaţiei, Artă şi Cultură al Austriei şi implementat de către KulturKontakt 

Austria în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

În cadrul proiectelor de colaborare, instituţia beneficiază de schimb de experienţă 

profesională, de programe de formare oferite elevilor, profesorilor şi echipei manageriale. 

Cultura organizaţională 

Cultura organizaţională a Centrului de Excelenţă în Transporturi este axată pe ansamblul 

valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentele conturate în decursul timpului, 

care predomină în instituţie şi condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele. 

Cultura normativă (aspectul formal) se racordează la ansamblul de reguli şi norme cu 

caracter formal, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiei. 

Cultura expresivă (aspectul informal) se exprimă prin ansamblul trăirilor, sentimentelor, 

aspiraţiilor colectivului. 

Accentul activităţii manageriale se pune pe conducerea şi coordonarea oamenilor, pe 

dirijarea potenţialului acestora. Relaţionarea eficientă a managerului instituţiei de învăţământ este 

garantată de dezvoltarea şi capacitatea de a folosi în rezolvarea problemelor categoriile de 

competenţe manageriale: de comunicare şi relaţionare, psihosociale, de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale, de conducere/coordonare şi organizare, de gestionare şi administrare a resurselor şi 

competenţele de evaluare. 

Cerinţele etapei contemporane, marcate de dezvoltarea tehnologică şi de fluxul 

informaţional, impun o nouă tendinţă a sistemelor instituţionale şi sociale. Contextul actual impune 

un management eficient, care presupune integrarea, motivarea, coordonarea şi rezolvarea tuturor 

problemelor instituţiei de învăţământ. 

Relaţiile interpersonale au constituit dintotdeauna mediul optim de dezvoltare a oricărei 

fiinţe umane. Trăirea împreună a evenimentelor, joacă un rol important în dezvoltarea relaţiilor 

umane, având un caracter „contagios”, sistematic şi cultivat. 

În cadrul instituţiei de învăţământ, comunicarea reprezintă un proces esenţial prin care are 

loc schimbul de mesaje şi informaţii în vederea realizării scopului şi obiectivelor planificate. 

În colectivul instituţiei este foarte important să se sprijine şi să se dezvolte relaţia de 

comunicare, asigurarea libertăţii cuvântului, exprimării, ceea ce se reuşeşte prin comunicarea 

suportivă şi empatică de către personalul de conducere.  

Comunicarea suportivă contribuie la crearea şi dezvoltarea relaţiilor pozitive de comunicare 

cu subordonaţii, de care depinde foarte mult atât eficacitatea comunicării, cât şi productivitatea, 

calitatea muncii, rezolvarea eficientă a conflictelor şi nivelul de motivare a angajaţilor. Comunicând 

suportiv: „atacăm” problema, nu persoana, descriem, nu evaluăm, comunicăm concret şi specific, 
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nu general, validăm interlocutorul, asigurăm congruenţa comunicării, asigurăm continuitatea 

comunicării, ne asumăm responsabilitate pentru ceea ce comunicăm, ascultăm suportiv. 

Aceste reguli conturează o atitudine de consideraţie, respect şi înţelegere reciprocă, de 

dorinţa de a satisface nevoile psihosociale fundamentale etc. 

Comunicarea raţională poate convinge minţile oamenilor să se schimbe, iar pentru a schimba 

şi „inimile” oamenilor trebuie folosit şi limbajul emoţiilor. Fără o comunicare deschisă, 

permanentă, rezultată dintr-o gândire strategică, respectiva schimbare de atitudine este imposibil de 

realizat. 

În cadrul activităţii educaţionale se atestă că, comunicarea şi climatul corelează: o bună 

comunicare contribuie la menţinerea unui climat adecvat şi reciproc, un climat corespunzător 

facilitează o comunicare eficace.  

Funcţionarea în cadrul instituţiei şi desfăşurarea activităţilor subordonate rezolvării anumitor 

sarcini este puternic influenţată de un fenomen psihosocial complex - conflictul. 

Acest fenomen relaţional se manifestă ca o tensiune, frământare existentă atât în viaţa 

personală a angajaţilor, cât şi între membrii colectivului. Tensiunea ce se naşte în urma unei 

divergenţe reprezintă o sursă de influenţare şi schimbare şi are drept consecinţă o modificare 

productivă. 

Cunoscând faptul că conflictul este un proces de continuă transformare socială, el poate fi 

considerat şi o provocare la creativitate şi schimbare. Iar schimbarea nu se poate naşte decât din 

raportul dintre consens şi disens, integrare şi ruptură, din conflictul dintre atitudini, motivaţii, ceea 

ce oferă obţinerea diverselor beneficii: prevenirea stagnării, stimularea interesului şi a curiozităţii, 

generarea schimbărilor la nivelul persoanei şi a grupului, oferirea prilejului unor trăiri intense etc. 

Ideea de a înţelege conflictele ca dezastre pe care trebuie să le evităm este o eroare. 

Deoarece conflictele pot fi constructive dacă sunt abordate cu încredere în sine – fapt ce înseamnă 

că nu există nici învingători, nici învinşi şi că fiecare obţine un câştig în urma rezolvării 

conflictului.  

Reieşind din experienţa instituţiei, se conturează câteva efecte pozitive ale conflictului: 

 Stimulează apariţia de idei noi; 

 Conduce la îmbunătăţirea lucrului în echipă; 

 Furnizează cadrul pentru anumite discuţii, dezbateri; 

 Poate reprezenta o modalitate de exprimare a sentimentelor reprimate; 

 Stimulează oamenii în gândire şi acţiune; 

 Poate incita la implicare şi participare activă. 
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Adrian Neculau spunea: „Schimbarea înseamnă un proces de gândire, o stare de spirit, 

alegerea unui model, o decizie. Iar consecinţa poate fi adesea dizolvarea totală a unei coerenţe, 

spargerea identităţii, o ruptură, până la instalarea sistemului într-un nou echilibru”. 

Un rol important în menţinerea climatului organizaţional îl are cunoaşterea cauzelor şi 

caracteristicilor situaţiilor generatoare de conflict, a etapelor pe care le parcurge un conflict de la 

declanşare la rezolvare, a metodelor, tehnicilor şi strategiilor de control şi rezolvare a acestuia. 

Un prim pas în soluţionarea conflictelor cu scop de management îl constituie întocmirea 

hărţii conflictului. Aceasta oferă atât managerului, cât şi părţilor aflate în conflict, o mai clară 

înţelegere a originilor, naturii, dinamicii şi posibilităţilor de rezolvare a conflictului.  

Un foarte bun instrument analitic ce deschide o pluralitate de perspective asupra conflictului 

şi a căilor de soluţionare a acestuia, este modelul celor cinci elemente: problema, participanţii, 

trecutul, presiunile şi proiecţiile. 

Un număr însemnat de conflicte în instituţie îşi au originea şi în problemele personale, 

necazurile, nemulţumirile insatisfacţiile şi frustrările pe care individul le trăieşte în afara instituţiei 

şi care îşi pun amprenta asupra gândirii şi comportamentului său. Aceste probleme din sfera 

personală a angajaţilor vin în contact cu erori în funcţionarea activităţii în cadrul instituţiei, 

amplificându-le şi acţionând negativ randamentul şi eficienţa profesională. 

Astfel, este foarte important, să se cunoască cauzele problemelor profesionale şi 

extraprofesionale, pentru a putea controla conflictele şi a le aborda într-o manieră constructivă. 

Climatul organizaţional poate fi favorabil dacă fiecare membru al colectivului este interesat 

în crearea lui şi îşi asumă responsabilitatea pentru propria conduită. 

Viaţa unei instituţii de învăţământ poate fi înţeleasă ca un sistem complex de factori umani, 

materiali, financiari, spirituali, organizaţionali, culturali, estetici, etici, juridici etc. ce funcţionează 

într-o permanentă dinamică şi interacţiune, în interiorul acestei instituţii, a cărei menire este de a 

educa, de a forma tânăra generaţie în raport cu un ideal educaţional formulat în concordanţă cu 

cerinţele de perspectivă ale societăţii. 

Îmbunătăţirea climatului organizaţional presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă 

continuă din partea instituţiei de învăţământ şi se bazează pe selectarea şi adoptarea celor mai 

potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

Astfel, opiniile elevilor, profesorilor, servesc drept suport analitic de bază în planificarea 

activităţilor de dirijare a Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi. 
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Analiza SWOT 
1. Proces didactic 

Puncte tari Puncte slabe 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor 

de politică educaţională de către 
angajaţii instituţiei; 

 Realizarea integrală a planurilor şi 
programelor de studiu; 

 Climatul moral-psihologic favorizează 
buna funcţionare a instituţiei; 

 Instituţia Publică Centrul de Excelenţă 
în Transporturi este deschisă pentru 
colaborarea şi promovează parteneriatul 
cu instituţiile de profil în vederea 
eficientizării procesului educaţional; 

 Pe toată durata anului de studii se 
organizează activităţi extracurriculare 
atractive şi utile; 

 Aplicarea metodelor interactive şi a 
demersului de pregătire profesională 
centrat pe cel ce învaţă de către 
majoritatea cadrelor didactice; 

 Păstrarea unui plan de înmatriculare 
constant pe perioada anilor; 

 Realizarea planului de şcolarizare al 
instituţiei; 

 Identificarea, susţinerea şi stimularea 
elevilor capabili de performanţe 
superioare prin programe şi condiţii 
specifice. 

 Nu toate orele practice se desfăşoară în 
atelierele de specialitate; 

 Insuficienţa manualelor şi suporturilor de 
curs în domeniu, în limba română şi 
limba franceză, precum şi imposibilitatea 
editării acestora; 

 Imposibilitatea readresării unor ore 
opţionale la alte discipline;  

 Organizarea procesului educaţional nu 
oferă suficiente oportunităţi pentru luarea 
deciziilor vizavi de îmbunătăţirea 
acestora; 

 Aplicarea ocazională a tehnologiilor 
informaţionale nu asigură pe deplin 
formarea competenţelor necesare. 

Oportunităţi Ameninţări 
 Organizarea, la nivel republican şi 

municipal, de expoziţii şi concursuri pe 
specialităţi, de activităţi extracurriculare 
şi sportive; 

 Gama variată de cursuri oferite de 
diferite centre pentru formarea continuă 
a cadrelor didactice; 

 Unii agenţi economici sunt deschişi 
spre colaborare. 

 Curricula încărcate la disciplinele de 
cultură generală, în defavoarea 
disciplinelor de specialitate; 

 Elevi cu unul sau ambii părinţi plecaţi 
peste hotare; 

 Lipsa de interes în acordarea unor burse a 
agenţilor economici interesaţi; 

 Starea financiară precară a unor familii 
din care fac parte elevii instituţiei; 
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2.Resurse umane 

Puncte tari Puncte slabe 
 Număr mare de profesori titulari, cu 

pregătire bună, cu preocupări de 
perfecţionare şi formare continuă, având 
vârsta medie de 25-35 ani; 

 Personal didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic competent, calificat şi 
suficient; 

 Există o bună delimitare a 
responsabilităţilor personalului unităţii 

 Cultură organizaţională bazată pe valori 
autentice; 

 Elevi pregătiţi suficient pentru instruirea 
profesională în domeniu; 

 Echipa managerială este deschisă pentru 

schimbare şi manifestă interes; 

 Participarea unui număr sporit de cadre 
didactice la cursuri de formare, mai ales 
a celor care nu au fost implicaţi într-o 
formă de perfecţionare în ultimii ani; 

 Motivaţia şi deschiderea profesorilor şi  

elevilor de a realiza colaborări cu alte 
instituţii din ţară şi străinătate. 

 Doar circa 73% dintre cadrele didactice 
au grad didactic; 

 Număr mare de profesori titulari, tineri, 
fără loc de trai, fiind cazaţi în căminele 
instituţiei de comun cu elevii; 

 Personal didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic salarizat la un nivel foarte 
jos; 

 Lipsa motivaţiei unor elevi pentru 

dezvoltare personală şi pregătire 

profesională; 
 Procent de promovabilitate mic la 

examenele de BAC; 
 Număr limitat de locuri de cazare în 

cămin; 
 Număr mic de profesori ce deţin grad 

didactic I şi superior. 

Oportunităţi Ameninţări 
 Ofertă variată de programe de formare a 

cadrelor didactice şi manageriale; 

 Parteneriate cu instituţii de învăţământ 
superior: Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Universitatea Agrară de Stat 
a Moldovei, Academia de Transport, 
Informatică şi Comunicaţii; 

 Existenţa unui număr impunător de 
surse informative pentru 
autoperfecţionare. 

 Absolvenţii care se prezintă cu o 
pregătire iniţială insuficientă; 

 Migraţia sporită a personalului 
nedidactic din motivul salarizării 
insuficiente; 

 Abandonarea studiilor de către elevii 
din mediul rural din lipsa posibilităţilor 
financiare al părinţilor; 

 Număr restrâns de posturi pentru 
personalul administrativ. 
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3. Resurse materiale şi financiare 

Puncte tari Puncte slabe 
 Sălile de clasă sunt spaţioase, au un 

aspect plăcut, ergonomic, cu mobilier 
parţial înnoit, cu iluminare şi încălzire 
corespunzătoare; 

 Sală de sport modernă şi spaţioasă; 
 Centru de informatică constituit din 6 săli 

cu câte 15 calculatoare cu conectare la 
Internet; 

 Computerizarea completă a contabilităţii, 
a birourilor administraţiei, centrului 
metodic, psihologului, fiind conectate 
într-o reţea unică; 

 7 ateliere şi laboratoare specializate 
dotate cu utilaje şi aparataj necesar;  

 Bibliotecă cu un fond bibliografic bogat, 
sală de lectură, dotată cu calculatoare 
conectate la Internet; 

 Trei cămine cu capacitatea de circa 660 
de locuri, dotate cu tot necesarul pentru 
trai: odăi bine amenajate, spaţii sanitaro-
igienice reparate, săli pentru odihnă, 
duşuri, săli sportive; 

 Cantină cu capacitatea de 220 de locuri, 
bufet; 

 Două terenuri de sport amenajate pentru 
desfăşurarea orelor de educaţie fizică în 
perioada caldă a anului şcolar; 

 Autodrom pentru instruirea 
conducătorilor auto; 

 Surse de finanţare bugetare şi 
extrabugetare formate din: taxa de studii, 
cursuri auto, surse provenite din achitarea 
taxelor de cazare în cămine, arenda unor 
spaţii neatribuite procesului de studii, 
pregătirea şi realizarea bucatelor în 
ospătărie şi bufet.  

 66 din 72 săli de clasă nu sunt dotate 
integral cu cel puţin un calculator conectat 
la Internet; 

 66 din 72 săli de clasă nu sunt dotate 
complet cu mobilier nou, mijloace tehnice 
moderne; 

 Sala de sport necesită utilaj sportiv 
suplimentar specializat, necesar pentru 
secţiile sportive pe interese; 

 Lipsa utilajului modern pentru întreţinerea 
tehnică a automobilelor, utilizat în prezent 
la staţii; 

 Lipsa laboratoarelor pentru diagnosticarea 
computerizată a suspensiei şi sistemului de 
frânare a automobilelor; 

 Lipsa în cămine a mini-bibliotecilor, 
sălilor de calculatoare; 

 Lipsa utilajului sportiv suficient în sălile 
de sport al căminelor; 

 Lipsa utilajului modern necesar cantinei: 
camere frigorifice, cuptoare moderne; 

 Pereţii interiori ai blocurilor de studii şi 
pereţii exteriori ai tuturor clădirilor 
necesită reparaţii capitale; 

 Este necesară schimbarea uşilor şi 
ferestrelor tuturor clădirilor; 

 Teritoriul instituţiei necesită să fie separat 
cu un gard; 

 Surse de finanţare bugetare insuficiente, 
direcţionate unui număr limitat de 
cheltuieli cu o formare neclară; 

 Centralizarea dură a cheltuielilor formate 
din surse extrabugetare; 

 Implicarea limitată a părinţilor în 
activitatea instituţiei. 

Oportunităţi Ameninţări 
 Posibilitatea de a fi parte la unele proiecte 

internaţionale; 
 Posibilitatea realizării unor contracte de 

sponsorizare; 
 Posibilitate de colaborare cu dilerii 

autorizaţi de import a automobilelor în 
Republica Moldova; 

 Posibilitate de colaborare cu părinţii.  
 

 Surse financiare bugetare şi extrabugetare 
limitate; 

 Lipsa de interes a agenţilor economici; 
 Lipsa sponsorizărilor pentru dotarea 

instituţiei cu automobile şi motoare 
moderne; 

 Surse financiare insuficiente pentru 
achitarea deplasării profesorilor şi elevilor 
la diferite cursuri de perfecţionare, 
concursuri extraşcolare;  

 Lipsa autonomiei financiare. 
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4. Parteneriat educaţional 

Puncte tari Puncte slabe 
 Relaţii de colaborare, iniţiativă din 

partea cadrelor didactice, propuneri 
constructive, respect şi ajutor reciproc, 
decenţă; 

 Colaborare fructuoasă între 
administraţie, colectivul de cadre 
didactice, personalul auxiliar şi 
nedidactic; 

 Colaborare cu Poliţia Rutieră, 
Automobilul Club din Moldova, 
Asociaţia Retro Automobile, Asociaţia 
Internaţională a Transportatorilor Auto 
din Moldova, Uniunea Transportatorilor 
şi Drumarilor din Republica Moldova; 

 Colaborare strânsă cu Primăria 
municipiului Chişinău şi Pretura 
sectorului Botanica; 

 Continuarea colaborării cu liceul 
„Marcel Callo” din oraşul Redon, 
Franţa, Universitatea Tehnică din 
Moldova, Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, Academia de Transport 
Informatică şi Comunicaţii, Centrul de 
Instruire a Personalului pentru 
Transporturi Internaţionale; 

 Colaborare cu Colegiul tehnic 
„Gheorghe Asachi” din oraşul Iaşi, 
România; 

 Colaborare cu Colegiul tehnic 
„Gheorghe Balş” din oraşul Adjud, 
România; 

 Colaborare cu Liceul tehnologic 
“Dimitrie Leonida”, judeţul Constanţa, 
România; 

 Colaborare cu Colegiul tehnic “Traian 
Vuia”, judeţul Galaţi, România; 

 Colaborare cu Organizaţia SES – Senior 
Experten Service, oraşul Bonn, 
Germania; 

 Colaborare cu Colegiul de 
Autotransport din oraşul Kostroma, 
Federaţia Rusă (Костромской 
автотранспортный колледж); 

 Colaborare cu Şcoala profesională-
superioară de transport feroviar din 
oraşul Kozeatin (Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училище). 

 
 

 Număr redus de proiecte la nivel 
internaţional; 

 Slabe legături de partenerat cu ONG-uri 
 Acţiuni sporadice organizate de 

Consiliul elevilor; 
 Lipsa fondurilor pentru organizarea 

unor întâlniri de avengură; 
 Ore de dirigenţie puţin eficiente şi 

formale la unii mentori. 



Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  
 30 

Oportunităţi Ameninţări 
 Cererea exprimată a părinţilor privind 

desfăşurarea de activităţi comune 
părinţi- profesori-elevi; 

 Caracterul receptiv al instituţiilor de 
învăţământ superior, organizaţii 
guvernamentale şi nonguvernamentale 
pentru colaborare. 

 Lipsa de receptivitate a unor potenţiali 
parteneri; 

 Sponsorizări insuficiente; 
 Concurenţă cu alte instituţii din ţară; 
 Poziţia rezervată a dilerilor importatori 

de automobile în Republica Moldova în 
accesul elevilor în timpul orelor de 
practică la utilajul maşinilor importate;  

 Colaborarea întreprinderilor de profil în 
vederea eficientizării activităţii 
cercurilor de creaţie tehnică a elevilor 
„Automobilistul”; 

 Colaborare insuficientă cu organele 
financiare ierarhic superioare.  

 

 

5. Proces educativ 

Puncte tari Puncte slabe 
 Este instituit un sistem de activităţi 

extracurriculare cu specific cultural, 
sportiv, artistic, ştiinţific; 

 Calitate şi eficienţă în desfăşurarea 
activităţilor educative; 

 Dezvoltarea aptitudinilor elevilor în 
cadrul cercurilor pe interese;  

 Elevi dotaţi, care demonstrează 
performanţe la diferite concursuri, 
competiţii sportive, în cadrul decadei 
catedrelor; 

 Profesori care urcă pe scenă alături de 
elevi. 

 Motivaţie scăzută a elevilor de a activa în 
Consiliul elevilor; 

 Lipsa unui mecanism de motivare şi 
stimulare a elevilor participanţi la diverse 
manifestări educative; 

 Motivaţie scăzută a părinţilor de a se 
implica activ în viaţa instituţiei. 

Oportunităţi Ameninţări 
 Colaborarea cu alte instituţii de 

învăţământ, schimb de experienţă; 
  Implicarea în proiecte de colaborare 

internaţionale; 
 Implicarea în diverse concursuri 

municipale, naţionale şi internaţionale. 

 Lipsa unui parteneriat comunitar; 
 Lipsa organizării unor seminare cu aspect 

educativ de către profesori universitari; 
 Formarea profesorilor ca formatori, 

vizând procesul educativ; 
 Finanţare insuficientă pentru echipament 

şi organizarea măsurilor educative; 
 Numărul de băieţi mai mare decât fete; 
 Particularităţile fiziologice de dezvoltare 

a adolescenţilor. 
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Figura 1.1. Organigrama structurală a Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi 
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III. RELAŢIA CU INSTITUŢIILE ARONDATE 
Instituţiile arondate Centrului de Excelenţă în Transporturi pot fi orice instituţie de 

învăţământ profesional tehnic afiliată, de către Ministerul Educaţiei, în vederea dezvoltării, coordonării 

şi standardizării serviciilor educaţionale de calitate şi a capacităţilor instituţionale ale instituţiilor 

arondate. 

Instituţia arondată Centrului de Excelenţă în Transporturi va beneficia de suport din partea 

Centrului de Excelenţă în Transporturi în vederea dezvoltării capacităţilor de prestare a serviciilor de 

formare profesională conform cerinţelor economiei naţionale şi de acces preferenţial la baza tehnico-

materială şi serviciile de dezvoltare a capacităţilor didactice şi manageriale oferite de Centrul de 

Excelenţă în Transporturi. 

Informaţia vizând instituţiile de învăţământ profesional tehnic arondate de către Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi va fi 

completată ulterior. 
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IV. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI 

 
Misiunea 

Misiunea Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi este dezvoltarea, 

eficientizarea, sporirea calităţii şi relevanţei învăţământului profesional tehnic în transporturi, 

orientat spre cerinţele economiei naţionale la nivel local, regional, naţional şi sectorial, pentru 

asigurarea sinergiei dintre sistemul educaţional şi sectorul real al economiei; educarea şi formarea 

profesională a tinerei generaţii în domeniul transporturilor, prin asigurarea unui climat de siguranţă 

fizică şi psihologică favorabilă dezvoltării armonioase a personalităţii şi a unui specialist 

competitiv, solicitat pe piaţa muncii; formarea unui absolvent responsabil, cu caracter integru, în 

măsură să decidă asupra carierei, să contribuie la identificarea propriilor trasee de dezvoltare 

intelectuală şi profesională, să posede competenţe care să permită orientarea şi integrarea de succes 

într-un mediu social a cărui principală caracteristică este schimbarea; adaptarea continuă a ofertei 

de pregătire profesionala a elevilor la cerinţele progresului tehnic, în concordanţă cu nevoile 

educaţionale, interesul de formare personală şi profesională şi evoluţia contextului economic. 

 

Viziunea 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi oferă servicii de formare profesională 

racordându-se la cerinţele pieţei muncii şi la condiţiile economiei de piaţă: 

- Procesul educaţional este orientat spre controlul şi asigurarea calităţii şi se bazează 

pe motivarea elevilor pentru dezvoltarea competenţelor profesionale, personale şi 

sociale.  

- Prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent 

ascendentă este formată o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică de succes, un 

cetăţean european democratic, performant şi competitiv în condiţiile unei economii 

de piaţă în continuă evoluţie.  

- Cadrele didactice sunt motivate şi dispun de condiţii necesare de activitate şi 

dezvoltare a competenţelor personale şi profesionale. 

- Absolvenţii sunt solicitaţi de către angajatori şi sunt angajaţi în câmpul muncii în 

baza contractelor încheiate cu agenţii economici, contribuind la dezvoltarea imaginii 

instituţiei, la promovarea valorilor materiale şi moral-spirituale ale societăţii. 

- Baza tehnico-materială şi didactică permite pregătirea profesională adecvată. 

Instituţia aplică tehnologiile informaţionale moderne şi  ispune de tehnologii 

educaţionale avansate. 

Viziunea care surprinde elementele cele mai importante ale Instituţiei Publice Centrul de 

Excelenţă în Transporturi este axată pe:  
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 Formarea profesională iniţială la nivelurile III, IV şi V ISCED ale sistemului de 

învăţământ 

 Asigurarea didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învăţământului 

profesional pe segmentul de specializare propriu Instituţiei Publice Centrul de 

Excelenţă în Transporturi 

 Coordonarea şi ghidarea instituţiilor arondate la Instituţia Publică Centrul de 

Excelenţă în Transporturi 

 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic în domeniul de specializare propriu  Instituţiei Publice 

Centrul de Excelenţă în Transporturi. 

 Validarea competenţelor profesionale, achiziţionate în mediu formal, informal şi 

nonformal. 

 Promovarea funcţiei de liant social bazat pe cooperarea cu mediul economic 

 Ghidarea în carieră şi promovarea învăţământului profesional tehnic. 
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V DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 
Direcţiile strategice de dezvoltare a Centrului de Excelenţă în Transporturi sunt stabilite în 

dependenţă de problemele identificate şi prioritare, inclusiv: 

1. Asigurarea insuficientă a calităţii procesului educaţional, inclusiv prin predominarea caracterului 

teoretic al instruirii, în detrimentul celui aplicativ, prin pregătirea profesională insuficientă a unor 

cadre didactice nu oferă procesului educaţional un caracter interactiv, nu asigură învăţarea centrată 

pe elev, motivarea, implicarea şi responsabilizarea pentru propria învăţare a elevilor, formarea 

competenţelor profesionale la nivelul calităţii solicitate pe piaţa muncii. 

2. Discrepanţa dintre necesităţile reale actuale ale pieţei forţei de muncă în domeniul transportului şi 

competenţele absolvenţilor Centrului de Excelenţă în Transporturi. 

3. Nivelul insuficient de asigurare cu utilaj modern şi mijloace tehnice a atelierelor de instruire 

practică şi a cabinetelor de studiu; dotarea insuficientă a lecţiilor de instruire practică cu materiale 

consumabile nu asigură calitatea formării profesionale a tehnicienilor calificaţi în conformitate cu 

cerinţele pieţei. 

4. Stabilirea insuficientă a unor parteneriate viabile la nivel local, naţional şi internaţional nu 

favorizează promovarea plenară a imaginii instituţei şi dezvoltarea de programe de studii în 

parteneriat cu instituţiile partenere din ţările UE şi CSI. 

 

Direcţiile strategice de dezvoltare a Centrului de Excelenţă în Transporturi stabilite: 

1. Creşterea calităţii procesului educaţional prin implementarea sistemului de asigurare a 

calităţii; 

2. Ajustarea continuă a domeniilor şi specialităţilor de instruire şi formarea profesională 

conform cerinţelor pieţei muncii; 

3. Promovarea imaginii prin dezvoltarea continuă a parteneriatelor viabile la nivel local, 

naţional şi internaţional; 

4. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea 

continuă a acesteia. 
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VI. OBIECTIVE SPECIFICE 
 
Creşterea calităţii procesului educaţional prin implementarea sistemului de asigurare a calităţii 

1. Dezvoltarea resurselor umane ale Centrului de Excelenţă în Transporturi prin formarea 

continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de necesităţile identificate. 

2. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale axate pe respectul faţă de valorile general-umane, 

naţionale şi europene care asigură un mediu adecvat pentru asigurarea calităţii procesului 

educaţional; 

3. Sporirea anuală a performanţelor şcolare cu minimum 5% prin implicarea activă a 

acestora în activităţile din cadrul instituţiei. 

Ajustarea continuă a domeniilor şi specialităţilor de instruire şi formarea profesională conform 

cerinţelor pieţei muncii 

1. Raportarea nivelului de performanţă a elevilor la standardele de referinţă specifice tuturor 

disciplinelor; 

2. Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare;  

3. Compatibilizarea programelor de studii ale Centrului de Excelenţă în Transporturi cu 

programele instituţiilor superioare de învăţământ din ţară şi străinătate în vederea 

asigurării continuităţii procesului educaţional. 

Promovarea imaginii prin dezvoltarea continuă a parteneriatelor viabile la nivel local, naţional şi 

internaţional 

1. Stabilirea de parteneriate cu agenţii economici din ţară şi peste hotare în vederea 

implicării în pregătirea specialiştilor calificaţi; 

2. Participarea la proiectele unor organizaţii europene şi mondiale; 

3. Crearea de parteneriate cu şcolile gimnaziale şi liceele din republică privind recrutarea 

candidaţilor la studii. 

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea continuă a 

acesteia 

1. Reamenajarea infrastructurii instituţiei, inclusiv a atelierelor şi laboratoarelor pe unităţi de 

conţinut; 

2. Amenajarea atelierelor atribuite cercului de creaţie „Automobilistul” cu utilaje, standuri şi 

materiale necesare procesului de activitate; 

3. Dezvoltarea condiţiilor de învăţare în spaţiile instituţiei şi în cămine prin extinderea şi 

asigurarea unei funcţionări optime a Internetului, prin asigurarea accesului la resursele 

bibliotecii, prin dezvoltarea resurselor de documentare şi învăţare şi prin modernizarea 

sălilor de curs, laboratoarelor şi atelierelor. 
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VII. PLANUL DE ACŢIUNI ŞI INDICATORI DE REALIZARE 

1. Creşterea calităţii procesului educaţional prin implementarea sistemului de asigurare a 

calităţii 

Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.1 Implementarea 
planului de formare 
continuă a cadrelor 
didactice prin inter-
mediul Centrului me-
todic şi al profesorilor 
formatori 

2015-
2020 Metodist Planul elaborat 

Nr. cadre formate 

1.2 Includerea în 
ordinea de zi a 
Consiliului profeso-
ral, Consiliului 
metodico-ştiinţific, 
şedinţelor catedrelor a 
temelor unice de 
psihopedagogie  

2015-
2020 Metodist 

Nr. şedinţe-seminarii 
organizate de Centrul 
metodic 
Nr. teme de 
psihopedagogie 
discutate la Consiliul 
profesoral, Consiliul 
metodico-ştiinţific, 
şedinţele catedrei 

1.3 Semnarea de 
contracte cu institu-
ţiile de stat şi ONG-uri 
abilitate în formare 
continuă 

2015-
2020 Director Nr. contracte semnate 

1.4 Stagii de formare 
continuă în: psihope-
dagogie, management, 
specialitate 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. cadre formate în 
psihopedagogie, 
specialitate, 
management 

1. Dezvoltarea 
resurselor 
umane ale 
instituţiei prin 
formarea 
continuă a 
personalului 
didactic şi 
nedidactic în 
funcţie de 
necesităţile 
identificate 

1.5 Instruirea sistema-
tică a personalului 
didactic în utilizarea 
TIC 

2015-
2020 

Inginer 
programist 

Ponderea profesorilor 
care utilizează 
tehnologii avan-sate 
Nr. profesori care 
utilizează tehnologii la 
lecţii 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.6 Dirijarea activităţii 
didactice a cadrelor 
didactice vizând re-
dactarea elaborărilor 
metodice, suportului 
didactic, indicaţiilor 
metodice pentru lu-
crările practice/de la-
borator, proiecte de an 
şi de diplomă, susţi-
nerea şi prezentarea la 
şedinţele Consiliului 
metodico-ştiinţific 
 

2015-
2020 

Metodist, 
Şefi de catedră 

Nr. elaborărilor 
metodice, suportului 
didactic, indicaţiilor 
metodice pentru 
lucrările practice/de 
laborator, proiecte de an  

1.7 Coordonarea cu 
Centrele de Formare 
Continuă abilitate în 
formarea profesională 
continuă a cadrelor 
didactice: 
-Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei;  
-Universitatea 
Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă; 
-Centrul Formare 
Continuă Universitatea 
Tehnică a Moldovei; 
-Centrul Tehnologii 
Informaţionale şi 
Comunicaţionale 
în Educaţie; 
-Institutul Naţional de 
Educaţie Fizică şi 
Sport; 
-Institutul de Formare 
Continuă, etc. 
 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire, 
Metodist 

Nr. de contracte 
încheiate 

1.8 Asistare la lecţiile 
organizate de pro-
fesori, pentru acordarea 
suportului psihologic şi 
a recomandărilor nece-
sare pentru organi-
zarea colectivului de 
elevi, evitarea şi 
rezolvarea conflicte-
lor, desfăşurarea cu 
succes a orelor 
 

2015-
2020 Psiholog 

Planul elaborat 
Nr. cadre didactice 
asistate 
Suport psihologic 
acordat 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.9 Organizarea 
şedinţelor de formare 
psihopedagogică, 
pentru profesori şi 
diriginţi 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie, 
Psiholog 

Nr. cadre formate în 
psihopedagogie 
Nr. şedinţe desfăşurate 

1.10 Organizarea cur-
surilor de performanţă 
a profesorilor implica-
ţi la orele practice de 
sudură tinichigerie, 
lăcătuşărie şi 
tehnologii de montaj 
auto în cadrul 
atelierelor 
antreprenorilor din 
domeniul service auto 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruirea 
practică 

Profesori implicaţi din 
cadrul catedrelor de 
specialitate, nr. de 
cursuri  

1.11 Organizarea se-
minarelor practice 
pentru profesori de 
discipline tehnice şi 
elevi la specialitatea 
Diagnosticarea tehnică 
a autovehiculelor şi 
remorcile acestora în 
colaborare cu Centrul 
Ştiinţific de Securitate 
a Circulaţiei 
„WARŞITA-MS” SRL 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruirea 
practică 

Nr. de profesori a 
credrelor de specialitate 

2.1 Elaborarea şi 
implementarea planu-
lui educativ 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 

Nr. elevi implicaţi 
Nr. profesori implicaţi 
Grad satisfacţie în urma 
activităţilor 

2.2 Întâlnirea cu pro-
fesorii veterani ai co-
legiului 

Anual 
Director 

adjunct pentru 
educaţie 

Nr. oaspeţi 

2.3 Diversificarea 
cercurilor pe interese 2015-

2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 
Nr. cercuri 

2.4 Organizarea de 
cursuri metodice pen-
tru diriginţi 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 
Nr. cursuri 

2.5 Organizarea orelor 
tematice de dirigenţie 2015-

2020 Diriginţi 
Nr. profesori 
Periodicitatea 
organizării 

2. Dezvoltarea 
unei culturi 
organizaţionale 
axate pe 
respectul faţă de 
valorile general-
umane, 
naţionale şi 
europene care 
asigură un 
mediu adecvat 
pentru calitatea 
procesului 
educaţional 

2.6 Implementarea 
Regulamentului pentru 
evaluarea 
performanţelor 
cadrelor didactice 
 

Anual 
Director 

adjunct pentru 
instruire 

Regulamentul elaborat 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

2.7 Activităţi 
extracurriculare 
desfăşurate în 
colaborare cu ONG-uri 
abilitate 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie, 
Diriginţii 

Nr. elevi implicaţi 
Nr. activităţi. 

2.8 Vizitarea expozi-
ţiilor muzeelor muni-
cipale: Muzeul Naţio-
nal de Etnografie şi 
Istorie Naturală, Mu-
zeul Naţional de Isto-
rie a Moldovei, Muze-
ul de Artă Plastică etc. 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie, 
Diriginţi, 

Cadre didactice 

Nr. elevi implicaţi 
Nr. excursii 

2.9 Organizare şi 
participare în cadrul 
activităţilor educative 
desfăşurate în colabo-
rare cu Centrul de 
Informare şi Docu-
mentare privind Drep-
turile Copilului 

2015-
2020 Psiholog 

Nr. diriginţi implicaţi 
Nr. elevi implicaţi 
Nr. activităţi desfăşurate 
Grad satisfacţie în urma 
activităţilor 

2.10 Prevenirea şi 
identificarea situaţiilor 
de criză educaţională la 
elev sau în grupul de 
elevi în faza incipientă 
(abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al 
copilului) 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie, 
Psiholog, 
Diriginţi 

Management al clasei 
eficient 
Iniţierea şi susţinerea 
tinerilor specialişti, 
diriginţi ai grupelor 
academice 

2.11 Şedinţe cu 
personalităţi de succes 
din domeniu 

2015-
2020 Şefi de catedre Nr. de activităţi 

desfăşurate 

2.12 Activităţi 
educative în colaborare 
cu reprezentanţii 
organelor de drept: 
Ministerul Afacerilor 
Inter-ne, Direcţia 
Prevenţie, Secţia 
Minori. Comisariatul 
de poliţie al Sectorului 
Botanica 

2015-
2020 

Director adjunct 
pentru educaţie 

Nr. diriginţi implicaţi 
Nr. elevi implicaţi 
Nr. activităţi desfăşurate 
Grad satisfacţie în urma 
activităţilor 

2.13 Centrarea de-
mersului educaţional 
asigurând calitatea 
parteneriatului profe-
sor/diriginte-elev-
părinţi 

2015-
2020 

Director adjunct 
pentru educaţie, 

Diriginţi 

Asigurarea performanţelor 
educaţionale 
Nr. şedinţe desfăşurate 
Nr. activităţi muzical-
artistice organizate 

2.14 Identificarea si-
tuaţiilor de criză edu- 2015-

2020 
Director 

adjunct pentru 
Management al clasei 
eficient 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

caţională la elev sau în 
grupul de elevi în faza 
incipientă 

educaţie, 
Diriginţi 

Iniţierea şi susţinerea 
tinerilor specialişti, 
diriginţi ai grupelor 
academice 

2.15 Desfăşurarea di-
verselor activităţi 
extracurriculare cu 
iniţierea părinţilor 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 

Totaluri reuşită şi 
frecvenţă 
Nr. părinţi iniţiaţi 
Nr. şedinţe desfăşurate 
Nr postere 
informaţionale 

3.1 Implicarea elevilor 
în activităţi de cerce-
tare 

2015-
2020 Şefi de catedre Nr. lucrări, comunicări, 

conferinţe ştiinţifice 

3.2 Consultaţii de pre-
gătire suplimentară a 
elevilor dotaţi 

2015-
2020 Şefi de catedre 

Nr. performanţe la 
concur-suri, olimpiade 
şcolare, rezultate în 
creştere la examenele de 
BAC 

3.3 Selectarea elevilor 
cu aptitudini şi impli-
carea lor în organizarea 
învăţării 

2015-
2020 Şefi de catedre 

Nr. diplome, premii,  
ponderea elevilor dotaţi 
deschişi spre parteneriat 

3.4 Includerea celor 
mai buni elevi în stagii 
şi schimb de studenţi 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. stagii şi studenţi 
antrenaţi 

3.5 Ghidarea elevilor 
în descoperirea 
modalităţii în care 
învaţă cel mai bine 

2015-
2020 Profesori 

Lecţii bazate pe strategii 
de instruire centrată pe 
elev 

3.6 Iniţierea elevilor în 
comisii de evaluare şi 
apreciere a calităţii 
managementului edu-
caţional 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 

Nr. comisii în care au 
fost incluşi 

3.7 Iniţierea unui par-
teneriat între Consiliul 
elevilor şi Consiliul de 
administraţie 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 

Nr. probleme 
soluţionate şi decizii 
comune 

3.8 Excursii „Ţara mea 
prin file ale istoriei” 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 
Nr. excursii 

3.9 Scrisori de mulţu-
mire adresate părinţi-
lor, şcolii, primăriei 
etc. 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 
Nr. scrisori expediate 

3. Sporirea 
anuală a 
performanţelor 
şcolare cu mini-
mum 5% prin 
implicarea 
activă a acestora 
în acti-vităţile 
din cadrul 
instituţiei  

3.10 Aplicarea unor 
metode de dezvoltare a 
creativităţii 

2015-
2020 

Şefi de catedre Expoziţii personale, 
lucrări şi proiecte 
speciale 
Nr. elevi care aplică 
aceste metode în 



Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi  
 42 

Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

învăţare 
3.11 Elaborarea pla-
nurilor de activităţi pe 
catedre în vederea re-
ducerii eşecului şcolar 

2015-
2020 Şefi de catedre Anexă, aprobată la 

şedinţa catedrei 

3.12 Realizarea con-
sultaţiilor de pregătire 
suplimentară pentru 
elevii cu ritm diferit de 
învăţare 

2015-
2020 Şefi de secţii 

Promovarea tuturor 
elevilor 
40-50% din elevi vor 
frecventa orele de 
consultaţii 

3.13 Studierea perso-
nalităţii elevilor şi 
elaborarea recoman-
dărilor pentru diriginţi 

2015-
2020 

Psiholog, 
Diriginţi 

Nr. elevi supuşi 
activităţii de 
psihodiagnostic 

 
2. Ajustarea continuă a domeniilor şi specialităţilor de instruire şi formarea profesională 
conform cerinţelor pieţei muncii 

Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.1 Evaluarea modului 
de aplicare a curriculei 2015-

2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. elevi ce au atestat 
de competenţe 
profesionale 

1.2 Dezvoltarea şi 
diversificarea curriculei 
opţionale 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. programe pe unităţi 
de conţinut 

1.3 Mediatizarea în 
mass-media a infor-
maţiei vizând 
activitatea didactică şi 
edu-cativă  

2015-
2020 

Director, 
Director 

adjunct pentru 
educaţie 

Nr. publicaţii 

1.4 Elaborarea 
formatului unic pentru 
determinarea 
competenţelor 
profesionale 

2015-
2016 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Lista competenţelor 
profesi-onale pentru 
toate speci-alităţile 

1.5 Activităţi de ini-
ţiere a cadrelor 
didactice în dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale 

2015-
2020 Metodist Nr. profesori implicaţi 

1. Raportarea ni-
velului de 
perfor-manţă a 
elevilor la 
standardele de 
referinţă 
specifice tuturor 
disciplinelor. 

1.6 Şedinţe de lucru 
pentru stabilirea 
competenţelor în parte-
neriat cu agenţi 
economici, reprezen-
tanţi ai ANOFM şi ai 
sindicatelor din 
transport 
 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. agenţi economici, 
per-soane din domeniu 
Nr. şedinţe 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.7 Elaborarea 
programelor pe unităţi 
de conţinut în baza 
competenţelor 
profesionale  

2015-
2020 

Director-
adjunct pentru 

instruire, 
Şefi de catedre 

Numărul de programe 
elaborate 

2.1 Iniţierea unor 
experimente didactice 
pe grupuri de elevi de 
combatere a eşecului 
şcolar 

2015-
2016 

Metodist 
Şefi de secţii 

Proiectare secvenţială 
obli-gatorie, stocată în 
portofoliul cadrului 
didactic 
2-3 grupuri antrenate în 
experiment 

2.2 Asistenţe reciproce 
la nivel de profesori şi 
catedre 

2015-
2020 Şefi de catedre 

Proiecte de calitate 
Nr. cadre didactice 
asistate 

2.3 Aplicarea noilor 
tehnologii didactice în 
procesul de predare-
învăţare-evaluare 

2015-
2020 Metodist 

Grad satisfacţie elevi în 
urma utilizării 
metodelor interactive 
Profesori ce vor aplica 
tehnici interactive 
Rezultate şcolare 

2.4 Implicarea elevilor 
în diverse activităţi pe 
interese: 
- Cercul de creaţie 

tehnică a elevilor 
“Automobilistul” 

- ansamblul folcloric 
„Haiducii” 

- ansamblul de dans 
„Floarea 
busuiocului” 

- ansamblul „Claxon 
- cenaclul literar „Ad 

literam” 

2015-
2020 

Director 
adjunct 
educaţie 

Promovarea elevilor cu 
abilităţi native artistice 
şi creative 

2.5 Coordonarea 
activităţilor 
extracurriculare 
tradiţionale: 
- „Balul bobocilor”; 
- „Tradiţii şi obice-iuri 

ale sărbătorilor de 
iarnă”; 

- „Dragobete”; 
- „Pentru cea mai 

scumpă fiinţă – 
Mama”; 

- „Părinţii – icoana 
sufletului meu” etc. 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

educaţie 

Iniţierea majorităţii 
elevilor în activităţi 
educative si 
descoperirea diverselor 
dex-terităţi native 
ascunse, ne-evidenţiate 
anterior 

2. Dezvoltarea 
capacităţii 
elevilor de a 
utiliza noile teh-
nologii de infor-
mare şi 
comunicare 

2.6 Organizarea 
decadelor catedrelor 

2015-
2020 Şefi de catedre Nr. elevi implicaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

3.1 Colaborarea cu 
catedrele de profil de la 
Universitatea Tehnică 
din Moldova (UTM), 
Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova 
(UASM), Academia de 
Tran-sport Informatică 
şi Comunicaţii (ATIC) 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 

Nr. note de curs, 
indicaţii metodice 
coordonate 
Nr. subiecte abordate la 
şedinţele comune 
Nr. activităţi 
desfăşurate în comun 

3.2 Organizarea de 
excursii tematice la  
instituţiile vizate 

2015-
2020 

Şefi de catedre 
 Nr. excursii tematice 

3.3 Şedinţe comune 
între catedrele de 
specialitate de la UTM, 
ATIC şi UASM 2015-

2020 
Şefi de catedre 

 

Lista competenţelor 
profesionale pentru 
toate specialităţile 
Nr. profesori implicaţi 
Nr. agenţi economici, 
persoane din domeniu 
Nr. şedinţe 

3. Compatibili-
zarea programe-
lor de studii ale 
instituţiei cu 
programele insti-
tuţiilor 
superioare de 
învăţământ din 
ţară şi străinătate 
în vederea asigu-
rării continuităţii 
procesului 
educaţional 3.4 Coordonarea 

programelor pe unităţi 
de conţinut axate pe 
competenţe 
profesionale cu 
catedrele de profil a 
instituţiilor superioare 
de învăţământ 

2015-
2016 

Director-
adjunct pentru 

instruire, 
Şefi catedre 

Numărul de programe 
coordonate 

 
3. Promovarea imaginii prin dezvoltarea continuă a parteneriatelor viabile la nivel local, 
naţional şi internaţional 

Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.1 Semnarea de 
acorduri de colaborare 
cu agenţii economici 

2015-
2020 Director Nr. acorduri semnate 

1.2 Revizuirea anuală a 
curricula 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 
Şefi catedre 

Nr. curricula revizuite 

1.3 Implicarea 
agenţilor economici în 
elaborarea curricula de 
specialitate 

2015-
2020 Şefi de catedre Nr. oportunităţi 

identificate 

1. Stabilirea de 
parteneriate cu 
agenţii economici 
din ţară şi peste 
hotare în vederea 
implicării în pre-
gătirea 
specialiştilor 
calificaţi şi 
adaptarea ofertei 
educaţionale la 
cerinţele forţei de 
muncă 

1.4 Realizarea unui 
studiu privind 
aşteptările angajatorilor 

2015-
2017 Psiholog 

Nr. angajatori 
intervievaţi 
Grad acoperire a 
aşteptărilor 
angajatorului 
Nr. absolvenţi angajaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.5 Solicitarea 
asistenţei tehnice din 
partea agenţilor 
economici 

2015-
2020 Director 

Grad participare agenţi 
economici în acordarea 
asistenţei tehnice 

2.1 Formarea unui grup 
de lucru care să se 
documenteze în 
vederea oportunităţilor 
de stabilire de 
parteneriate 

2015-
2020 

Şef de secţie 
relaţii externe 

Nr. şedinţe grup de 
lucru  
Nr. oportunităţi 
identificate 

2. Participarea la 
proiectele unor 
organizaţii 
europene şi 
mondiale 

2.2 Stabilirea 
acordurilor de 
colaborare 2015-

2020 

Director 
adjunct pentru 

instruirea 
practica 

 

Număr acorduri de 
colaborare semnate 

3.1 Activităţi de 
orientare profesională 2015-

2020 Şefi de catedre 
Nr. şcoli vizitate 
Nr. profesori şi elevi 
implicaţi 

3.2 Selectarea mem-
brilor comisiei de de-
plasare prin republică 
pentru activităţi de 
orientare profesională 

2015-
2020 Director 

Graficul participării 
profesorilor şi elevilor 
Nr. elevi care vin la 
CET 

3.3 Analiza resurselor 
financiare pentru de-
plasare, cazare etc. 

2015-
2020 Contabil şef Grad satisfacţie a 

partici-panţilor 

3. Crearea de 
parteneriate cu 
şcolile 
gimnaziale şi 
liceele din repu-
blică privind 
recrutarea 
candidaţilor la 
studii 

3.4 Organizarea de 
vizite de studiu pentru 
elevii, viitori abiturienţi 

2015-
2020 

Director 
adjunct 
educaţie 

Nr. de vizitatori 

 
4. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea 
continuă a acesteia 

Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

1.1 Reabilitarea şi 
modernizarea 
clădirilor, instalaţiilor 
instituţiei, sălilor de 
curs, laboratoarelor şi 
atelierelor, reţelelor 
electrice, sistemului de 
încălzire şi alimentare 
cu apă şi canalizare 

2015-
2020 

Director 
adjunct 

gospodărie 

Plan financiar 
Raport prezentat la 
Consiliul profesoral 

1. Reamenajarea 
infrastructurii 
instituţiei, 
inclusiv a 
atelierelor şi 
laboratoarelor de 
sudură şi 
tinichigerie, 
întreţinerea 
tehnică a 
automobilelor şi 
motoarelor, teoria 
motoarelor, 
lăcătuşărie 
mecanică. 

1.2 Procurarea 
utilajelor, 
echipamentelor pentru 
ateliere, labo-ratoare şi 
lecţii prac-tice 

2015-
2020 

Director, 
Director 
adjunct 
instruire 
practică 

Nr. utilaje procurate 
Nr. schimbări realizate 
în proiectarea şi 
desfăşurarea orelor în 
rezultatul dotărilor 
Grad satisfacţie elevi 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

Grad satisfacţie 
profesori 

1.3 Dotarea catedrelor 
cu calculatoare, 
proiectoare 
multimedia, impri-
mante etc. 

2014-
2015 

Inginer 
programist 

Nr. iniţiative venite din 
partea catedrelor 
Nr. proiecte nou iniţiate 
Nr. profesori care 
lucrează la calculator 
Grad satisfacţie elevi în 
urma orelor de curs 

1.4 Instalarea unui gard 
capital pentru 
delimitarea teritoriului 
instituţiei 

2016-
2017 

Director, 
Director 
adjunct 

gospodărie 

Teritoriu îngrădit 

1.5 Amenajarea 
terenurilor de sport 

2016-
2017 Director 

Nr. elevi care fac sport 
Nr. angajaţi care fac sport 
Nr. elevi care vin la orele 
de sport 
 

1.6 Modernizarea 
activităţii de instruire în 
conducerea de auto-
vehicule 

2015-
2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire, 
Şef de secţie 

Teren de instruire auto 
modern 
Posibilitate elevilor de a 
obţine permise de 
conducere a 
autovehiculelor 
Motivare materială a 
cadrelor didactice 
 

1.7 Reorganizarea ate-
lierelor şi 
laboratoarelor 2015-

2020 

Director 
adjunct pentru 

instruire 
Şef de atelier 

Nr. lucrări de laborator 
realizate 
Sectoare de instruire 
funcţionabile şi 
eficiente după destinaţie 

1.8 Amenajarea unui 
platou pentru păstrarea 
automobilelor retro 2015-

2016 

Director, 
Director 

adjunct pentru 
instruire, 
Director 

adjunct pentru 
gospodărie 

Posibilitatea păstrării 
automobilelor de epocă 
Elevi interesaţi de 
istoria automobilismului 

1.9 Procurarea unităţii 
de transport pentru 
activitatea de instruire 
în conducerea de 
automobile 

2016 - 
2017 

Director, 
Director 
adjunct 

instruirea 
practică,  

Şef de secţie 

Gradul de participare a 
elevilor, cursanţi 
instruiţi 

1.10 Organizarea 
locurilor pentru 
păstrarea şi con-
servarea machetelor 
didactice din dotarea 

2015 - 
2020 Şef de atelier  

Posibilitatea păstrării 
machetelor didactice 
într-un singur loc 
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Obiective Activităţi 
Termene 

de 
realizare 

Responsabili Monitorizare, evaluare, 
indicatori 

instituţiei (automobile 
şi agregate 
funcţionabile de 
automobile) 
2.1 Organizarea 
locurilor de instruire a 
elevilor după destinaţia 
lucrărilor efectuate 

2015-
2020 

Director 
adjunct 

instruirea 
practică, 

Şef atelier 

Sectoare de instruire 
practică echipate 
Atelier dotat 
Grad satisfacţie elevi şi 
profesori 

2.2 Restaurarea, 
repararea agrega-telor 
de automobile pentru 
efetuarea lu-crărilor de 
laborator şi practice 

2015-
2020 

Profesori, 
Şef de atelier 

Automobilul, machetul, 
standul funcţionabil cu 
agregate şi mecanisme 

2.3 Proiectarea, con-
fecţionarea inven-
tarului de laborator 

2015-
2020 

Profesori, 
Şef de atelier 

Inventar de laborator 
util desfăşurării 
lucrărilor 

2. Amenajarea 
atelierelor 
atribuite cercului 
de creaţie 
”Automobilistul
” cu utilaje, 
standuri şi 
materiale nece-
sare procesului 
de activitate 

2.4 Reorganizarea 
sectorului de proiec-
tare, reparare, mode-
lare a elementelor de 
motociclete 

2015-
2020 

Profesori, 
Şef de atelier 

Elevi cu aptitudini înalt 
dezvoltate în domeniul 
modelării constructive a 
motocicletelor 

3.1 Asigurarea 
bibliotecii cu litera-tură 
de specialitate, 
materiale didactice etc 

2015-
2020 

Şef de 
bibliotecă 

Nr. titluri cărţi 
Nr. calculatoare 
Nr. elevi şi profesori 
care merg la bibliotecă 

3.2 Procurarea 
calculatoarelor şi a 
softului educaţional 

2015-
2020 

Inginer 
programist 

Un soft funcţional 
Timpul de deservire a 
solicitanţilor 
Accesul la informaţii 
noi sistematizate 

3. Dezvoltarea 
condiţiilor de în-
văţare în spaţiile 
instituţiei şi în 
că-mine prin 
extin-derea şi 
asigura-rea unei 
funcţio-nări 
optime a In-
ternetului şi Wi-
Fi, prin asigura-
rea accesului la 
resursele biblio-
tecii, prin dez-
voltarea resur-
selor de docu-
mentare şi 
învăţa-re şi prin 
moder-nizarea 
sălilor de curs, 
laboratoa-relor şi 
atelierelor 

3.3 Echiparea şi dotarea 
liniei tehnologice de 
instruire cu utilaje, 
aparate şi surse on-line 

2016-
2017 

Inginer 
programist, 

Director 
adjunct 

instruirea 
practică, 

Şef de atelier 

Linie tehnologică de 
instruire modernă 
Grad satisfacţie elevi şi 
profesori 
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VIII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii PDS se va realiza monitorizarea 

permanentă a implementării activităţilor proiectate. 

Implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare Strategică va fi realizată de către 

personalul didactic şi nedidactic prin: 

- includerea acţiunilor specifice în planurile de activitate ale Consiliului profesoral, 

Consiliului de administraţie, catedrelor, secţiilor; 

- Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie va monitoriza anual atingerea 

scopului general; 

- monitorizarea se va organiza sistematic, planificat pentru a identifica modul în care 

se desfăşoară activitatea, a depista la timp neajunsurile şi a interveni cu acţiuni 

corective; 

- informarea factorilor interesaţi (parteneri, manageri, agenţi economici etc.) asupra 

rezultatelor implementării PDS. 

Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare a PDS, în care vor fi incluse propuneri privind 

modificările necesare pentru perioada următoare. 

Rapoartele anuale de monitorizare vor conţine următoarea informaţie: 

- rapoarte de progres pentru operarea ajustărilor corespunzătoare în procesul 

implementării şi prezentarea lor la Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, 

şedinţe de catedre; 

- şedinţe de lucru pentru informare, actualizare, feed-back; 

- evaluarea proceselor din perspectiva obiectivelor planificate; 

- evaluarea capacităţii instituţionale; 

- evaluarea corespunderii instrumentelor de implementare a activităţilor planificate; 

- evaluarea impactului; 

- recomandări cu privire la aspectele sus menţionate. 

Termenele de realizare, modul de înregistrare a rezultatelor, persoanele responsabile sunt 

indicate în planul de activitate. 

Sintezele privind rezultatele monitorizării PDS se analizează în permanenţă de către echipa 

managerială şi Consiliul de administraţie la toate nivelurile, fiind stabilite măsuri de îmbunătăţire şi 

activităţi pentru următorul an de studii. 
 

 


