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Obiectiv general:

Asigurarea dezvoltării resurselor umane din sistemul de învăţământ profesional 

tehnic, precum şi din sectorul economic, prin furnizarea serviciilor specifice misiunii şi 

funcţiilor Centrului de excelenţă, în domeniile de competenţă ale I.P. CEEE.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice în domeniile de 

specializare ale I.P. CEEE în raport cu cerinţele societăţii contemporane şi tendinţele 

pieţei muncii.

2. Acordarea asistenţei metodologice instituţiilor de învăţământ profesional tehnic în 

elaborarea suporturilor didactice pentru disciplinele de specialitate la Programele de 

formare profesională din domeniile atribuite I.P.CEEE în parteneriat cu agenţi 

economici, instituţii de învăţământ profesional tehnic dinţară şi de peste hotare.

3. Dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituţii de învăţământ profesional 

tehnic, agenţi economici, ONG- uri şi alte entităţi în scopul îndeplinirii/realizării 

funcţiilor de certificare a competenţelor profesionale, achiziţionate în mediu informai şi 

nonformal, formare continua şi de asigurare didactică, curriculară şi metodologică .

Domenii:

1. Asigurarea logistică a activităţii Secţiei Formare continuă.

2. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate /manageriale 

din instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi a angajaţilor în domeniile de 

specializare ale I.P.CEEE.

3. Parteneriate.

4. Asigurarea didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învăţământului 

profesional pe segmentul de specializare al I.P.CEEE.

5. Certificarea şi validarea competenţelor profesionale dobândite în mediul informai 

si nonformal.
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O biectiv
specific

A cţiuni T e r m e n
de

realizare

Indicatori de 
perform anţă

R esponsabil Parteneri

D om en iu l I. A sigu rarea  logistiIcă a  activ ită ţii S ecţie i 1Formare con tinuă
Identificarea/pregatirea 
formatorilor pentru activităţile 
de formare profesională

Pe parcursul 
anului

Baza de date formatori 
I.P.CEEE

Sef secţie Formare
9 9

continuă

Director I.P.CEEE

Director I.P.CEEE

Perfectarea documentaţiei 
necesare prestării serviciilor de 
formare profesională continuă

Pe parcursul 
anului

Elaborarea actelor 
normative interne 
specifice funcţionării 
eficiente a Secţiei

9

Formare continuă 

Elaborarea
documentaţiei aferente 
activităţilor de formare

Şef secţie Formare 
continuă

Director I.P.CEEE 
Contabil şef

Acreditarea/autorizarea 
provizorie a Programelor de 
formare continuă

Pe parcursul 
anului

Programe de formare 
continua
acreditate/autorizate
provizoriu

Şef secţie Formare 
continua
Responsabili Proiecte

Director I.P.CEEE 
Şef secţie Asigurarea 
calităţii9

D o m en iu l II. F orm area  p ro fes io n a lă  con tinua a cadre lor d idactice de specia lita te  ş i m an ageria le din in stitu ţiile  de
în vă ţăm ân t p ro fe s io n a l tehn ic în dom en iile de specia lizare ale IP C E E E  

Obiectiv strategic: Promovarea managementului resurselor umane de calitate 
Obiective specifice:

1. îmbunătăţirea continuă a calităţii la nivel instituţional şi naţional, generând performanţe individuale şi promovând cultura 
calităţii.

2. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice pentru obţinerea de performanţe profesionale.



OS2

Completarea listei instituţiilor 
de învăţământ profesional 
tehnic şi a Programelor de 
formare profesională pe 
domeniile de specializare 
proprii I.P. CEEE

30.09.2022 Lista instituţiilor de îpt Sef secţie Formare
9 9

continuă
Directori adjuncţi 
instruire/instruire 
practică

Şefi catedre de 
specialitate I.P.CEEE

Identificarea personalului 
didactic de specialitate şi 
managerial din instituţiile de 
învăţământ profesional tehnic 
în domeniile de specializare 
proprii I.P. CEEE

10.10.2022 Baza de date cadre 
didactice şi manageriale 
completată

Şef secţie Formare 
continuă

Metodist

Curs de formare profesională la 
meseria Instalator sisteme 
fotovoltaice solare

Pe parcursul 
anuli/la 
solicitarea 
beneficiarilor

Curs realizat Sef secţie Formare
9 9

continuă
Formatori

Cursuri de formare a adulţilor la
9

solicitarea agenţilor economici
Pe parcursul 
anului

Cursuri realizate Sef secţie Formare
9 9

continuă
Formatori

Cursuri de formare a cadrelor 
didactice la domeniul 
Energetică şi inginerie 
electrică

La
solicitarea
beneficiarilor

Cursuri realizate Sef secţie Formare
9 9

continuă
Echipa de formatori

Conferinţă naţională cu9 9

genericul:
Asigurarea calităţii în 
învăţământul profesional 
tehnic -  element decisiv în 
formarea forţei de muncă

9

calificată.

Octombrie,
2022

Activitate realizată Sef secţie Formare9 9

continuă 
Şef secţie 
Managementul 
calităţii

9

Echipa managerială

Conferinţă naţională:
9 9

Incluziunea elevilor cu CES în
Noiembrie,
2022

Activitate realizată Sef secţie Formare9 9

profesională
Director adjunct 
educaţie

9



învăţământul profesional 
tehnic: provocări şi soluţii.

Şefi secţii didactice
9 9

Psiholog şcolar
Conferinţă naţională cu9 9

genericul:
Inginerie şi Ştiinţă în 
Energetică şi Electronică
Domeniul Energetică

Decembrie,
2022

Activitate realizată Sef secţie Formare
9 9

continuă
Sef catedră

9

Electrotehnica

Seminar pentru directorii 
adjuncţi educaţie, şefi catedră 
Dirigenţie din instituţiile de îpt: 
Managementul activităţii 
extrascolare/nonformale -9

condiţie esenţială în
9 9

eficientizarea procesului 
educaţional în instituţia de

9 9

învăţământ profesional tehnic.

Ianuarie,
2023

Activitate realizată Sef secţie Formare
9 9

continuă 
Şefi catedră

9

Management
educaţional

9

Director l.P.CEEE

Director adjunct 
educaţie

9

Seminar metodic republican: 
Lecţiile practice şi de 
laborator -  mijloc eficient în 
formarea competenţelor 
profesionale specifice.

Februarie,
2023

Activitate realizată Director adjunct 
instruire, departament 
Electronica 
Sef secţie Formare

9 9

continuă

Şefi catedre de 
specialitate

Conferinţă naţională cu9 9

genericul:
Inginerie si Stiintă în 
Energetică şi Electronică
Domeniul Electronică

Mai, 2023 Activitate realizată Şef secţie Formare 
continuă

Şefi catedre 
Electronică si

9

Comunicaţii
9

f

D o m en iu l III. P arteneria te
Obiectiv strategic: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului în vederea realizării unor proiecte educaţionale adaptat intereselor 
elevilor şi comunităţii 
Obiective specifice:

1. Dezvoltarea unui parteneriat activ cu factorii educaţionali în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei formării profesionale de 
specialitate şi o mai bună inserţie socială a absolvenţilor.



2. Diversificarea parteneri atei or şi relaţiilor de colaborare cu instituţii şi organizaţii nonguvemamentale din ţară şi de peste hotare.

Semnarea Acordurilor de 
colaborare şi/sau de prestare de 
servicii cu instituţii de

9

învăţământ profesional tehnic/ 
agenţi economici pe domeniile 
de specializare ale I.P.CEEE în 
conformitate cu misiunea si

9

funcţiile Centrului de excelentă

Pe parcursul 
anului

Acorduri de 
colaborare/prestare de 
servicii semnate

Sef secţie Formare
9 9

continuă
Directori adjuncţi 
instruire/instruire 
practică

Şefi catedre de 
specialitate I.P.CEEE

Crearea sistemului de instituţii 
arondate I.P.CEEE

Septembrie -
decembrie,
2022

Acorduri semnate Echipa proiectului 
”COOP- NET -  
Reţelele de Cooperare 
ale Centrelor de 
Excelenţă din 
Moldova”

Directori adjuncţi 

Şefi catedre de
9

specialitate

Proiectarea si realizarea
9

activităţilor de interes comun.9

Octombrie,
2022 -  mai,
2023

Activităţi realizate
9

Sef secţie Formare
9 9

continuă
Directori adjuncţi 
instruire 
Director 
adjuncteducaţie 
Şefi secţii didactice
9 9

Şef secţie Asigurarea 
calităţii

9

Şefi catedre
D om en iu l IV. A sig u ra rea  d idactică , cu rricu lară  ş i m etodologică  a sistem ulu i învă ţăm ân tu lu i p ro fes io n a l p e

segm en tu l de  spec ia lizare  a l I.P .C E E E
Identificarea necesităţilor 
instituţiilor de învăţământ

9 9

profesinal tehnic în asistenţă 
curriculară, didactică si 
metodologică

Octombrie,
2022

Listă necesităţi elaborate
9

Sef secţie Formare
9 9

continuă
Metodist



OS3 Elaborarea unei Programe de 
formare profesională continuă a 
cadrelor didactice

01.03.2023 Program elaborat şi 
depus spre autorizare 
provizorie la ANACEC

Sef secţie Formare
9 9

profesională
Şef secţie Asigurarea 
calităţii
Director I.P.CEEE

Constituirea grupurilor de lucru 
în vederea elaborării 
suporturilor educaţionale

Octombrie - 
noiembrie, 
2022

Grupuri aprobate prin 
ordinul directorului 
I.P.CEEE

Şef secţie Formare 
continuă

Şef! catedre de 
specialitate

Elaborarea suporturilor 
educaţionale

Noiembrie, 
2 0 2 2 - 
martie, 2023

Suporturi elaborate şi 
aprobate la şedinţa 
Consiliului metodico - 
ştiinţific

Sef secţie Formare
9 9

continuă
Membrii grupurilor 
de lucru

D o m en iu l V. C ertificarea  ş i va lidarea  com peten ţelor pro fesion a le  dobân dite  în m ediu l in fo rm ai ş i non form al

OS4

Identificarea potenţialilor 
solicitanţi ai serviciilor de

9

certificare a competenţelor 
profesionale, dobândite în 
mediu informai si

9

nonformal/formare 
profesională a 
şomerilor/angaj aţilor

Pe parcursul 
anului

Listă persoane juridice, 
autorităţi,
solicitanţi ai serviciilor 
de certificare a 
competenţelor 
profesionale/formare 
profesională

Sef secţie
9 9

Directori adjuncţi 
instruire

Directori adjuncţi 
instruire/instruire 
practică

Şefi catedre de 
specialitate

Directori companii
Activităţi de promovare a 
serviciilor de certificare si

9

validare a competenţelor 
profesionale

Permanent Informaţii plasate Administrator pagină 
FACEBOOK, site 
ceee.md

Responsabili
activităţi
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