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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul Gala Excelenței comunității I.P. Centrul de Excelență în Energetică și 
Electronică, în continuare Regulament, stabilește obiectivele, condițiile de organizare și 

desfășurare a proiectului/eveniment, criteriile de      eligibilitate pentru înscrierea candidaților, 

procedura de evaluare a dosarelor, precum și modalitatea de decernare a premiilor. 

2. Gala Excelenței comunității I.P. CEEE este un proiect/eveniment de recunoaștere a 

inițiativelor (personalități/activități/proiecte/programe), desfășurate de către angajații I.P. 

CEEE din dorința de a aduce o îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor, instituției care au 

dobândit renume de personalitate și s-au remarcat prin rezultatele deosebite pe domeniul 

academic sau extrașcolar/extracurricular.  

3. Misiunea:  

Gala Excelenței este proiect/eveniment de a oferi anual comunității academice a I.P. CEEE 

un barometru al faptelor bune, un mijloc de întâlnire, recunoaștere și promovare a 

inițiativelor și persoanelor care au adus o schimbare în bine în instituție. 

4. Scop: 

Gala Excelenței – proiect /eveniment organizat și desfășurat la nivel de instituție care are 

scop evidențierea/recunoașterea angajaților și elevilor care s-au remarcat ca personalități prin 

performanță și creativitate pe toate domeniile de activitate a instituției:  academice, culturale, 

sportive și sociale, după următoarele categorii a resurselor umane: elevi, profesori, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic. 

5. Obiective: 

- sporirea participării active a elevilor și angajaților CEEE în viața educațională, socială și 
culturală a instituției; 

- stimularea activității de formare profesională creativă și inovativă; 

- promovarea tinerilor și a experiențelor avansate și inovatoare; 
- motivarea elevilor și angajaților pentru autoformare și dezvoltare. 

6. Termenele și procedura de participare sunt plasate și promovate pe pagina web a I.P. CEEE, 
precum și prin intermediul altor surse de informare. 

 

II. COORDONATORI/RESPONSABILI DE PROIECT 

7. Gala Excelenței comunității I.P. CEEE eveniment desfășurat anual, sub coordonarea 

Comisiei de Evaluare Internă și Asigurarea Calității, în continuare CEIAC, din IP CEEE .  

8. Coordonarea, organizarea, comunicarea și promovarea proiectului/eveniment, precum și 

managementul proiectului sunt realizate de către membrii Comisiei organizatorice creată în 

cadrul I.P. CEEE și partenerii evenimentului. 

9. Componența Comisiei organizatorice se constituie prin ordin din membrii administrației, șefi 

de catedră, șefi de servicii pe domeniul auxiliar. 

 

III. PARTICIPANȚI 

10. Participanții care pot depune aplicații sunt: 

- Elevi (activități individuale sau grup academic); 

- Cadre didactice (activități individuale sau grup/ catedră); 

- Organizații non-guvernamentale, non-profit (ONG) parteneri; 

- Categoria de angajați auxiliari (activități individuale sau grup pe domeniul de activitate); 

- Unități de învățământ partenere (colegii,  centre de excelență , școli profesionale etc.); 

- Parteneri educaționali comunitari (pretura de sector, biblioteci, instituții de cultură 

parteneri, etc.); 

- Agenți economici parteneri. 

 

11. Participanții care pot depune aplicații în cadrul proiectului/eveniment Gala Excelenței trebuie 

să facă parte din categoria de aplicanți indicați în prezentul Regulament. 



IV. PROCESUL DE APLICARE 

12. Prin nominalizare/ recomandare: Responsabili de subdiviziuni, șefii de catedre pot înainta 

candidatura persoanei/sau unui grup de persoane care prin activitățile realizate în cadrul instituției 

este un model de urmat și un exemplu de aplaudat, atunci merită să fie premiat la Gala Excelenței 

Comunității I.P. CEEE. 

13. O persoană / sau grup de persoane pot nominaliza mai multe aplicații. Fiecare aplicație se face 

pentru o singură activitate sau proiect și poate fi încadrată într-o singură categorie. Pentru fiecare 

activitate/proiect se va completa câte o aplicație distinctă. 

14. Prin aplicare: Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii care 

prin activitățile realizate în I.P. CEEE, au obținut rezultate remarcabile, au realizat o schimbare, 

inovare își pot înainta dosarul personal. 

15. O persoană /sau grup de personale, din cadrul I.P. CEEE, pot aplica cu mai multe activități 

/proiecte distincte dar numai cu o activitate per categorie de premiu. Fiecare aplicație se face pentru 

o singură activitate sau proiect și poate fi încadrată într-o singură categorie de premiu. Pentru 

fiecare activitate /proiect se va completa câte o aplicație distinctivă. 

16. Formularul de înscriere se completează online și se transmite în prima jumătate a lunii aprilie, 

până la data de 20 aprilie, ora 23:59. 

a) Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința selectării secțiunii la care pot 

depune proiecte.  

b) Comisia de evaluare și organizatorii au dreptul de a redirecționa proiectele înscrise, în cazul 

în care dosarul nu corespunde secțiunii. 

c) Înscrierea proiectelor se face prin completarea formularului de înscriere. Formularul poate 

fi accesat la adresa www.ceee.md, în perioada dedicată înscrierilor. 

d) La solicitarea organizatorilor, participanții vor prezenta dovezi care să demonstreze 

afirmațiile din formularul de participare.  

e) Aprobarea înscrierii proiectelor în cadrul proiectului/evenimentului Gala Excelenței 

Comunității I.P. CEEE, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată 

de către echipa de organizare prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) atât 

către persoana nominalizată, cât și către persoana nominalizatoare. 

 

V. COMISIA DE EVALUARE A DOSARELOR 

17. Dosarele înaintate sunt examinate de către Comisia de evaluare, instituită prin Ordinul 
directorului I.P. CEEE. 
18. Comisia își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, transparenței și integrității 
profesionale. 
19. Componența Comisiei de evaluare se va constitui după cum urmează:  

- președintele Comisiei de evaluare- șeful CEIAC din I.P. CEEE; 
- secretar;  
- reprezentanți al administrației I.P. CEEE; 
- reprezentanți ai agenților economici pe domeniile de specialitate; 
- reprezentanți ai Consiliului Elevilor  

19. Comisia asigură organizarea și coordonarea procesului de evaluare a dosarelor depuse în 
cadrul proiectului. 
20. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a 
demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, Comisia de evaluare are dreptul 
excluderii aplicanților și a proiectelor. 
21. Funcțiile de bază ale Comisiei sunt: 

a. recepționarea, înregistrarea și evaluarea dosarelor depuse în cadrul proiectului în baza  

criteriilor de evaluare și de apreciere propuse de prezentul Regulament; 

b. cooperarea și comunicarea cu părțile interesate, în limitele competenței sale; 

c. formularea propunerilor privind selectarea candidaților  la Premiul Gala Excelenței . 

http://www.ceee.md/


22. Comisia de evaluare se constituie cu respectarea principiului de reprezentativitate a tuturor 
domeniilor structurale din cadrul I.P. CEEE, cât și a reprezentanților comunității civile cu rol de 
parteneri educaționali. 
23. Fiecare membru al Comisiei va semna o declarație de imparțialitate, conform Anexei nr.4 
la  prezentul Regulament. 

24. Membrii Comisiei de evaluare nu pot participa ca aplicant la Gala Excelenței Comunității I.P. 

CEEE. 

25. Ședințele Comisiei de evaluare sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul 
membrilor  acesteia. 
26. Şedinţele se consemnează în procese-verbale validate prin semnătura președintelui și 
secretarului Comisiei de evaluare. 
27. Funcția de Președinte al Comisiei de evaluare îi revine coordonatorului CEIAC din I.P. CEEE 

28. Lucrările de secretariat se asigură de către unul dintre membri, ales la prima ședință a Comisiei 

de evaluare. 

 

VI. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

29. Selectarea candidaților la Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE se desfăşoară conform 
următoarelor etape: 

a. depunerea/recepționarea formularelor de înscriere și a dosarelor aplicanților 

b. evaluarea dosarelor aplicanților 

c. premierea Gala Excelenței 
30. Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către 
Comisia de evaluare. 

31. Dosarul va conține următoarele: 

a. formularul de înscriere, completat în limba română (Anexa nr. 1); 
b. procesul- verbal de constituire (în cazul participanților în grup), act de identitate (în cazul 

aplicațiilor  individuale); 
c. dosarul aplicantului (Anexei nr.2); 
d. un video/prezentare PPT de promovare a proiectului și/sau candidatului; 
e. CV-ul aplicantului; 
f. alte materiale care sunt considerate utile (opțional) se anexează. 

32. Comisia poate solicita alte documente suplimentare relevante dosarului. 

 

VII. CATEGORII DE PREMIERE 

 

33. Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE se structurează după următoarele categorii ,premii și 

nominații: 

 

Categoria I: PROFESORI 

Nr/o NOMINAȚII NOMINAȚII 

1.1 
DEBUT PROFESIONAL DE 

SUCCES 

✓ cel mai activ/sociabil/responsabil tânăr 

specialist 

1.2 

PERFORMANȚĂ 

DIDACTICĂ 

 

✓ cele mai bune produse didactico-metodice 

✓ cele mai bune produse didactico-științifice  

✓ Cultură și eleganță profesională 

✓ Cele mai bune realizări didactice  



1.3 

EXCELENȚA ÎN PROIECTE 

DE PARTENERIAT 

EDUCAȚIONAL 

✓ Cel mai recunoscut/promovat/avantajos  

proiect educațional 

✓ Cele mai bune /vizibile rezultate de proiect 

✓ Cel mai activ/fidel partener de proiect 

1.4 

EXCELENȚĂ ÎN 

FORMAREA DE 

SPECIALITATE 

 

✓ Cele mai bune rezultate în domeniul formării 

de specialitate 

✓ Cea mai eficientă implicare în promovarea 

domeniului de specialitate 

✓ Cea mai promovată specialitate  

 

1.5 

EXCELENȚĂ ÎN 

CREATIVITATE  

 

✓ Cel mai creativ scenariu didactic  

✓ Cel mai creativ design/decor tematic din 

cadrul instituției/auditoriului 

✓ Cea mai creativă expoziție  

✓ Cel mai creativ material video/prezentare 

educațională  

1.6 

EXCELENȚA ÎN 

ACTIVITATEA 

EDUCATIVĂ 

 

✓ Educație:  

✓ Cele mai atractive proiecte educaționale 

pentru elevi. 

✓ Cel mai bun rezultat la disciplina Dezvoltarea 

personală 

✓ Cea mai bună frecvență la ore 

✓ Cea mai disciplinată grupă academică 

✓ Cea mai implicată grupă academică în viața 

socio-culturală a instituției  

✓ Cel mai prietenos cămin pentru elevi 

✓ Artă și cultură:  proiecte/ activități 

/persoane axate pe promovarea artei, culturii 

sau tradițiilor comunității I.P. CEEE, realizate 

la nivel de instituție/local/ 

național/internațional) și care merită 

aprecierea pentru impactul pe care l-au adus. 

✓ Sport: evenimente sportive cu impact  

educațional în cadrul instituției prin  

implicarea elevilor la diverse competiții, 

maratoane la nivel local / național / 

internațional  

✓ Antreprenoriat și sustenabilitate: proiecte 

în care tinerii învață și/sau pun în practică 

elemente de antreprenoriat, proiectele în care 

învață procedura de accesare a pieței forței de 

muncă, proiecte care au oferit soluții 

strategice sau concrete de angajare, modele de 

afaceri ale tinerilor antreprenori absolvenți ai 

instituției. 

✓ Incluziune socială: proiecte / activități / 

persoane care au implicat tinerii/persoanele 

din grupuri defavorizate, susținând și 

dezvoltând incluziunea în cadrul instituției 

✓ Promovarea imaginii instituției: activități / 

proiecte / persoane care s-au dedicat 



 

 

 

 

 

 

promovării instituției, promovând 

comunitatea I.P. CEEE pe plan 

local/național/internațional. 

1.7 TROFEUL - EXCELENȚA 

DIDACTICĂ  

 

✓ Pentru cel mai bun cadru didactic care este 

implicat și are rezultate pe mai multe domenii 

de activitate, recunoscute de comunitatea I.P. 

CEEE. 

Categoria II : ELEVI 

2.1 
DEBUT ACADEMIC DE 

PERFORMANȚĂ 

✓ Cel mai bun și activ elev al anului I de studii 

care s-a încadrat în viața socio-culturală a 

instituției cu succes 

2.2 
EXCELENȚĂ ÎN REUȘITA 

ACADEMICĂ 

✓ Pentru rezultate academice de  excelență 

✓ Cel mai bun elev în domeniul de specialitate 

✓ Cei mai bun elev olimpic după rezultate 

/premii la olimpiade 

2.3 

E    EXCELENTA ÎN PROIECTE 

ȘI ACTIVITĂȚI 

EXTRAȘCOLARE 

✓ Performanță în domeniul sportului; 

✓ Cel mai bun elev în domeniul artistic. 

✓ Pentru implicarea activă în viața socio-

culturală/voluntariat instituțional 

✓ cele mai bune rezultate /premii la 

concursuri/festivaluri 

✓ Cel mai activ cititor  

✓ Cel mai manierat grup de odaie din cămin 

✓ Cea mai estetică odaie din cămin  

2.4 TROFEUL EXCELENȚEI 

✓ elevul de succes 

✓ absolventul de performanță 

Categoria III: PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC 

3.1 
EXLELENȚĂ 

PROFESIONALĂ 

✓ Rezultate /servicii de calitate în domeniul 

profesional 

✓ Cel mai pozitiv/ cultural specialist în relații cu 

comunitatea instituției 

✓ Calitate în managementul materialelor 

financiare și materiale  

✓ Competență/profesionalism/responsabilitate 

în executarea atribuțiilor de funcție. 

3.2 

EXCELENȚĂ ÎN 

EXECUTAREA 

ATRIBUȚIILOR SI 

RESPONSABILITĂȚILOR 

DE FUNCȚIE  

✓ Cel mai talentat/harnic angajat 

✓ Cel mai responsabil angajat 

✓ Cele mai bune rezultate de calitate în 

activitate  



VIII. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR 

35. Eligibilitate: 

- Activitățile s-au desfășurat în cadrul I.P. CEEE, în perioada anului curent de studii; 

- Activitățile nu au avut componentă de discriminare pe bază de rasă, religie, etnie, sex, 

orientare sexuală, vârstă, apartenența la o categorie defavorizată; 

- Programele sau proiectele nu au avut apartenență politică sau nu au ca inițiator principal un 

partid politic; 

- Aplicațiile nu au fost depuse de persoane sau grupuri care au fost implicate în scandaluri 

publice și care au încălcat: Statutul instituției, Regulamentul de organizare și funcționare a 

I.P. CEEE, Codul de Etică, Codul muncii al Republicii Moldova; 

- Activitatea sau proiectul are ca principală arie de desfășurare domeniul pentru care aplică; 

- Este o activitate sau un proiect care poate prezenta rezultate concrete, deși nu este încheiat. 

 

IX. CRITERII DE EVALUARE 

36. Proiectele vor fi apreciate/evaluate de Comisia de evaluare în conformitate cu criteriile de 

referință: 

- Nevoia pe care o adresează activitatea/proiectul este concretă și reală; 

- Activitățile răspund nevoii identificate; 

- Activitățile sunt inovatoare și pot fi replicate; 

- Rezultatele au un impact semnificativ asupra nevoii adresate. 

- RELEVANȚĂ: gradul în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme identificate 

în comunitatea academică a I.P. CEEE. Obiectivele proiectului oferă răspunsuri și soluții 

nevoilor identificate; 

- EFICACITATE: gradul în care proiectul și-a atins obiectivele, care trebuie să fie SMART 

(Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante, încadrate în Timp); 

- COERENȚĂ: corespondența dintre nevoi identificate, obiective, activități, resurse, rezultate; 

- IMPACT: rezultatele proiectului, schimbările generate pe termen mediu sau lung, efectele 

pozitive, schimbările generate de activitățile proiectului. 

 

X. CALENDARUL GALEI EXCELENȚEI 

37. a) Depunerea aplicațiilor/dosarelor pentru evenimentul Gala Excelenței 21 aprilie – 30 aprilie, 

ora 17:00; 

  b) Evaluarea aplicațiilor/dosarelor: 01-15 mai; 

  c) La data de 31 mai premiera evenimentului Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE. 

38. Formularul de aplicare se completează până la data de 20 aprilie, online, ora 23.59. 

 

XI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

39. Aplicanții au următoarele drepturi: 

a) să participe la Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE fără a li se percepe de taxe; 

b) să înscrie la Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE unul sau mai multe proiecte; 

c) să se înscrie personal/individual sau să fie recomandat de departamentul, structură 

organizațională, catedra metodică din care face parte; 

d) să promoveze, prin orice sursă de informare, participarea la Gala Excelenței Comunității 

I.P. CEEE și distincțiile obținute. 

40. Aplicanții au următoarele obligații: 

a) să respecte Regulamentul Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE și deciziile Comisiei de 

evaluare; 

b) să nu angajeze numele Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE în contexte defăimătoare, 

care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi; 



c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a Comisiei de evaluare, la solicitare, dovezi 

suplimentare care să ateste informațiile din formularul de aplicare privind 

activitățile/proiectele desfășurate de aplicant; 

 

 

XII. DREPTUL DE AUTOR 

41. Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în scop de promovare materialele Galei Excelenței 

Comunității I.P. CEEE, numele aplicanților, informațiile din formularele de înscriere, fotografii 

sau alte materiale legate de proiecte. 

42. Documentele protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii 

dreptului de autor. 

43. Aplicațiile/dosarele înregistrate rămân în proprietatea Comunității IP CEEE. 

 

XIII. CONFLICTUL DE INTERESE 

44. Membrul Comisiei de evaluare care este co-inițiator al unor activități/proiecte înscrise în 

categoria pe care o evaluează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel, are 

obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte. 

 

XIV. DISPOZIȚII FINALE 

45. Aplicațiile/dosarele se depun la CEIAC din I.P. CEEE. 

46. Produsul final al proiectului/evenimentului Gala Excelenței Comunității I.P. CEEE:  

editarea revistei Gala Excelenței în conținutul căreia se vor aborda rezultate, premii, nominații 

acordate cu fotografia premianților pentru anul /ediția curentă.  

 

 



Anexa 1 

GALA EXCELENȚEI COMUNITĂȚII I.P. CEEE, ediția___ 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Formularul (insotit de toate anexele) se transmite la adresa de e-mail: 

galaexcelenteiceee@gmail.com, in format electronic. 

Important!                  

se completează rubricile corespunzătoare situației aplicantului 

CATEGORIA 

în cadrul căreia este 

depusă aplicația 

 

PREMIUL  

NOMINAȚIA  

I. Datele persoanei nominalizate 

Numele/Prenumele  

persoanei /grupului de 

persoane  

 

Funcția  

Telefon:   

Email:  

II. Datele persoanei care înaintează spre nominalizare un candidat 

  

Nume/Prenume:  

Funcția  

Telefon:   

  

III. Justificarea nominalizării 

Scurtă prezentare  cu 

referință la  motivele 

nominalizarii  

 

Documente justificative, 

relevante pentru 

activitatea desfasurată în 

anul curent de studii 

(recomandari, 

chestionare de evaluarea 

a satisfactiei 

beneficiarilor, publicații, 

scrisori de la beneficiari, 

evaluari facute de 

angajator, rapoarte de 

activitate institutionala 

etc.) 

 

mailto:galaexcelenteiceee@gmail.com


Anexa 2 

 

GALA EXCELENȚEI COMUNITĂȚII I.P. CEEE, ediția___ 

 

DOSARUL CANDIDATULUI / GRUPULUI DE CANDIDAȚI 

LA PREMIUL/NOMINAȚIA DE EXCELENȚĂ 

 
1. Formularul de înscriere, completat în limba română (Anexa nr. 1); 
2. Procesul- verbal de constituire (în cazul participanților în grup), act de 

identitate (în cazul aplicațiilor  individuale); 

3. CV-ul persoanei/grupului/ implicat în proiect; 

4. Dosarul cu anexe/materiale; 

5. Video/prezentare PPT de promovare a proiectului și / sau candidatului; 

6. Alte materiale care sunt considerate utile (opțional). 

. 

 

  



Anexa 3 

EXTRAS din PROCESUL-VERBAL 

al ședinței 

(departamentului/catedrei/grupei academice/serviciului) 

Nr.    din __  ___________20__ 

 

 

Ședința s-a desfășurat în prezența ______ membri /cadre didactice /elevi/angajați , 

din efectivul total de _____ membri. 

 Ordinea de zi: 

 Înaintarea la premiul/nominația de Excelență a (cadrului didactic, angajatului, 

elevului, grupului de cadre didactice, elevi) din cadrul 

departamentului/catedrei/grupei / serviciului 

 

S-a discutat: Despre activitatea de performanță realizată în anul curent de studii a 

_________________________________________________________________

…… 

S-au menționat următoarele 

realizări/rezultate:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

S-a propus: Aprobarea candidaturii _____________________ la premiul de 

excelență, nominația _________________________________________________ 

 

Rezultatele votării: Pro –     ; Contra –     ; S-au abţinut –     .  

 

S-a hotărât: A Înainta dosarul  candidatului/grupului de 

candidați___________________________________________________________  

spre Comisia de evaluare din cadrul proiectului/eveniment Gala Excelenței  

Comunității I.P. CEEE. 

 

 

Semnătura:___________________    ______________________ 

Data:  ___  _____________________ 2022 

 

 

 

  



Anexa 4 

 

 

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE 

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________  

membru al Comisiei de evaluare din cadrul proiectului/eveniment Gala Excelenței 

Comunității I.P. CEEE, prin prezenta confirm faptul că, în examinarea  dosarelor 

depuse, voi menține cel mai înalt standard de imparțialitate.  

Nu voi acționa în propriul meu interes și nu voi permite nicio presiune de natură să 

influențeze imparțialitatea mea în  procesul de evaluare a dosarelor aplicanților de 

proiecte.  

Examinarea propunerilor va fi strict bazată pe obiectivele și criteriile stabilite. 

 În cazul unui conflict potențial sau existent de interese, voi solicita imediat 

retragerea de la examinarea propunerilor în cauză.  

 

Semnătura:_____________________ 

Data:  ___  _____________________ 2022 




