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1. PREZENTAREA INSTITUȚIEI

Denumirea unităţii: Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău
Adresa:  mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, 5 (filiala 1); mun. Chişinău, str. N. Costin, 55 (filiala 2)
Telefon: 022-22-33-15; 022-22-54-68; 022-74-29-49 
E-mail: sp8_chisinau@yahoo.com;  centruexcelentaiu@yahoo.com

Scurt istoric

Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară (CEIU) a fost fondat în anul 2015, prin reorganizarea Şcolii Profesionale 
nr. 1 (înfiinţată la 7 martie 1973, ca Şcoala Profesională tehnică nr. 18) şi a Şcolii Profesionale nr. 8 (înfiinţată la 4 
martie 1945, prin Hotărârea Comitetului Executiv nr. 76, ca Şcoala de Meserii de pe lângă fabrică, pentru între-
prinderile: Ionel, Zorile, Steaua Roşie, Fabrica de marochinărie).

Prin Hotărârea Comitetului Executiv nr. 1009 din iunie 1959, Şcoala Profesională nr. 8 capătă o altă structură 
organizatorică, devenind Şcoala Profesională nr. 2, specializată în pregătirea de cadre (croitori, metalurgi, foto-
grafi) pentru domeniul deservirii sociale. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 795 din 20 august 1997, instituţiile de învăţământ secundarinstituţiile de învăţământ secundar 
profesional sunt reorganizate în şcoli profesionale polivalente, instruirea de cultură generală şi profesională 
realizându-se pe trepte. în anul 2003, în urma reorganizării şcolilor polivalente, instituţiile revin la denumirea 
de Școală Profesională (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1371 din 17 noiembrie 2003). 

De-a lungul evoluţiei sale, Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară şi-a lărgit continuu gama de servicii educaţionale 
prestate şi, în acelaşi timp, le-a racordat la cerinţele pieţei muncii. Astăzi, instituţia le oferă tinerilor oportunitatea 
de a alege propriul traseu de instruire şi de formare profesională, pregătindu-i pentru o meserie din domeniile 
industria uşoară şi servicii: 
	753208, 723012, 12568 Cusătoreasă (industria confecţiilor);
	12389, 723010 Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă);
	12564, 723011, 12568 Cusător (industria uşoară);
	11929, 72308 Confecţioner articole de marochinărie;
	17460, 715017, 17460 Reglor utilaje tehnologice;
	12355* Cosmetician;
	13337 Frizer;
  Cusător, Croitor, Cusătoreasă şi Confecţioner articole de marochinărie (prin intermediul ANoFM).

Pe parcursul activităţii sale, instituţia a pregătit peste 30 de mii de muncitori calificaţi. 

Contingentul de elevi

Cea mai mare parte din elevii înmatriculaţi la studii în Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară provin din localităţile 
rurale din zona centrală a ţării (Anenii Noi, Cimişlia, Hânceşti, Cantemir, Călăraşi etc.) şi 43% – din mun. Chişinău.

Capacitatea de proiect a instituţiei este de 956 de locuri. în perioada 2012-2015, s-a atestat o creştere constantă 
a numărului de elevi, graţie imaginii pozitive a instituţiei, spectrului larg de meserii, calităţii pregătirii profe-
sionale şi condiţiilor de instruire. în anul de studii 2015-2016 însă, numărul acestora a scăzut până la 890, moti-
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vul fiind restricţiile/limitele planului de înmatriculare al Ministerului Educaţiei (micşorarea numărului grupelor 
profesionale).

Diagrama 1. Numărul total de elevi în perioada 2011-2016

Pregătirea profesională cuprinde 7 meserii solicitate pe piaţa muncii din domeniile industria uşoară şi servicii.

Diagrama 2. Contingentul de elevi structurat după meserii, anul 2016

tabelul 1. Raportul cerere/ofertă pe meserii în perioada 2013-2015

Durata studiilor – 3 ani
Meseria Cereri depuse/înmatriculaţi

2013 2014 2015
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 113/105 114/100 48/25
Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) 131/100 136/125 75/30
Cusător (industria uşoară) 77/50 33/25 60/50

Total 321/255 283/250 185/105
Durata studiilor – 1-2 ani

Meseria Cereri depuse/înmatriculaţi
2013 2014 2015

Cusătoreasă (industria confecţiilor) 81/60 102/90  120/115
Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) 54/54 29/25 99/88
Confecţioner articole de marochinărie 35/30 66/60 60/55
Reglor utilaje tehnologice 38/25 31/25 35/30
Frizer 113/60 120/90 110/50
Cosmetician 22/20
Cusătoreasă (dual) 12/12

Total 321/229 348/290 458/370
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Analiza raportului cerere-ofertă scoate în evidenţă capacitatea Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară de 
a răspunde cerinţelor pieţei muncii, dar şi solicitărilor absolvenţilor, precum şi capacitatea de negociere cu 
Ministerul Educaţiei în vederea schimbării numărului de elevi înmatriculaţi la anumite profesii. Datele din 
tabel denotă faptul că majoritatea elevilor pledează pentru studii cu durata de 3 ani, deci pentru o instruire 
profesională şi generală temeinică, care le oferă pregătirea necesară pentru a-şi urma studiile într-un liceu, apoi 
într-o universitate.

Indicatorul intern al calităţii pregătirii profesionale a elevilor este rezultatul examenului de calificare. 

Diagrama 3. Rezultatele examenelor de calificare pen-
tru anii de studii 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
Meseria: Cusătoreasă (durata studiilor – 3 ani)

Diagrama 4. Rezultatele examenelor de calificare pen-
tru anii de studii 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
Meseria: Croitor (durata studiilor – 3 ani)

Diagrama 5. Rezultatele examenelor de calificare 
pentru anii de studii 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
Meseria: Cusătoreasă (durata studiilor 1 an)

Diagrama 6. Rezultatele examenelor de calificare pentru 
anii de studii 2013-2014, 2014-2015. Meseria: Confecţioner 
articole de marochinărie (durata studiilor  –1 an)
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Diagrama 7. Rezultatele examenelor de calificare pen-
tru anii de studii 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
Meseria: Croitor (durata studiilor –1 an)

Diagrama 8. Rezultatele examenelor de calificare pen-
tru anii de studii 2013-2014, 2014-2015. Meseria: Reglor 
utilaje tehnologice (durata studiilor – 1 an) 

Analizând diagramele, observăm tendinţa de micşorare a numărului de elevi care obţin categoriile IV şi V la 
următoarele meserii: Cusătoreasă (durata studiilor – 3 ani), Croitor (durata studiilor – 3 ani), Cusătoreasă (durata 
studiilor – 1 an), Croitor (durata studiilor – 1 an) şi Confecţioner articole de marochinărie (durata studiilor – 1 an). 
Această stare de lucruri se explică prin faptul că, în urma introducerii noilor standarde ocupaţionale, au crescut 
exigenţele faţă de examenele de calificare. 

Calitatea pregătirii profesionale a absolvenţilor este confirmată şi de agenţii economici-parteneri – SA Ionel, SRL 
INFINITextil, SRL EcoTEXTILgrup, SA Artizana, SRL Euromarbe, SRL Fashion, SRL GL Textil ş.a., cu care Centrul de 
Excelenţă în Industria Uşoară are încheiate contracte de colaborare şi de ajutor reciproc, contracte de cofinanţare 
a elevilor de la ultimul an de studii, contracte de organizare şi desfăşurare a practicii de producere.

Diagrama 9. Angajarea absolvenţilor în câmpul muncii 
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Indicatorul extern al calităţii pregătirii profesionale a absolvenţilor este gradul de angajare în câmpul muncii. 
Dar acest indicator depinde şi de nivelul de dezvoltare economică a ţării. 

Personalul instituţiei

Unul dintre obiectivele prioritare ale echipei manageriale este constituirea unui colectiv de cadre didactice bine 
pregătite, de înalt profesionalism, deoarece pilonul de bază al reuşitei activităţii unei instituţii de învăţământ îl 
reprezintă factorul uman.

Calitatea serviciilor educaţionale depinde, în mare măsură, de profesionalismul cadrelor didactice. Colecti-
vul profesoral al Centrului este alcătuit din 91 de persoane: 71% au studii superioare, 20% – studii medii de 
specialitate, 1% (în special maiştrii-instructori) – studii secundare profesionale; 20% îşi continuă studiile prin 
programe de masterat. 

tabelul 2. Cadre didactice şi manageriale în anul de studii 2015-2016

Nr. Cadre didactice Total Studii 
supe-
rioare

Studii 
medii de 
speciali-

tate

Studii
secundare
profesio-

nale

Grad
didactic

Grad 
mana-
gerial

Vârsta 
medie

Sup. I II
1. Echipa managerială 9 8 1 5 2 4 48

2. Profesori discipline 
tehnice

11 11 1 3 6 44,5

3. Profesori discipline de 
cultură generală

24 24 8 10 42

4. Maiştri-instructori 40 21 18 1 1 2 26 45,5
5. Pedagogi sociali 3 2 1 27

6. Psihologi 2 2 25
7. Bibliotecari 2 2 46,5

Total 91 70 20 1 2 18 44 4 42

Numărul de cadre didactice şi calificarea acestora permit formarea profesională corespunzătoare a elevilor la 
toate cele 7 meserii.

Vârsta medie a cadrelor didactice este de 42 de ani, iar cea a specialiştilor de bază (profesori de discipline teh-
nice şi de cultură generală) este mai mică de 45 de ani. Administraţia centrului optează pentru cadre tinere, 
instruite conform cerinţelor actuale. în acest context, politicile de dezvoltare instituţională prevăd comple-
tarea colectivului prin selectarea, recrutarea, integrarea, motivarea celor mai buni absolvenţi ai centrului, 
prin susţinerea acestora de a-şi continua studiile în instituţii de învăţământ superior, la secţia cu frecvenţă 
redusă. Astfel, celor mai buni absolvenţi li se propune funcţia de maistru-instructor. 

în prezent, în instituţie activează în calitate de maiştri-instructori şi profesori de specialitate 10 foşti elevi, care 
au absolvit şcoala în ultimii 10 ani. Sistemul de mentorat ce funcţionează în instituţie sprijină tinerii specialişti 
în formarea lor profesională. 
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Diagrama 10. Structura corpului profesoral după vechimea în muncă

Cadrele didactice au participat la actualizarea planurilor şi a programelor de studiu în corespundere 
cu cerinţele pieţei muncii, în cadrul proiectelor internaţionale TACIS, SOMEC, HIFAB, InWent, GIZ, CULTUR-
CONTACT, CONSEPT; la elaborarea şi validarea experimentală a curricula modernizată la disciplinele Bazele 
Antreprenoriatului (proiectul MEEETA I, MEEETA II, MEEETA III), a Firmei de Exerciţiu (proiectul ECO NET) şi a 
curriculumului modular la meseria Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) (proiectul CONSEPT); 
la elaborarea subiectelor de evaluare la instruirea modulară la meseria Croitor şi a materialelor didactice la 
meseriile Cusător-Croitor. 

De asemenea, în scopul creşterii profesionale, cadrele didactice au luat parte la diverse conferinţe ştiinţifice 
desfășurate de USt, UtM, UPSC; la workshop-uri, traininguri oferite de IŞE, USM, UtM; la formări planificate şi 
suplimentare. 

tabelul 3. Formări profesionale şi recalificări (cursuri de formare, stagii)

Nr. Tipul formării 2014 2015 2016
1. Cursuri de recalificare în psihopedagogie (IŞE, USM, UtM) – 900 ore 10 7 2
2. Formări profesionale de specialitate (UtM, USM, UPSC, USt, IŞE) – 150 ore 12 9 18
3. Formare profesională în cadrul proiectului CONSEPT – 3 module a câte 90 ore 4 16 27 
4. Cursuri de formare managerială 1 3 –
5. Cursul de instruire Croitor, cusător piese din piele, organizat de ME, CEFAL Emilia 

Romagna, Societa Cooperativa – 110 ore
12 – –

în ultimii 5 ani, cadrele didactice au participat la mai multe instruiri: Educaţie pentru sănătate, cu accent pe 
predarea cursului opţional Decizii pentru un mod sănătos de viaţă (3 persoane); stagiu de formare privind 
prevenirea violenţei asupra adolescenţilor (5 persoane); stagiu de formare Gândire critică pentru formarea 
competenţelor profesionale, realizat în cadrul proiectului CONSEPT (3 persoane).

Tradiţiile Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ reprezintă o prioritate, aceasta presupunând asigurarea unei 
baze tehnico-materiale adecvate, dar şi instituirea unei atmosfere de înaltă ţinută morală şi profesională, atât 
în rândul cadrelor didactice, cât şi al elevilor. 
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începând cu 1985, activează teatrul de modă Graţie, care desfășoară anual câte 4-5 reprezentații în afara 
școlii, ducând faima acesteia și peste hotarele ţării. Cercul folcloric și ansamblul de dans participă la con-
cursul republican Florile dalbe și la festivalul cântecului pascal Hristos a Înviat (organizat de Casa de Creaţie 
pentru tineret), plasându-se, mai mulţi ani la rând, pe primele locuri. 

Elevii și profesorii organizează acţiuni de caritate: vizitează bolnavii Spitalului oncologic, Şcoala Internat 
pentru copii cu dizabilităţi din Hânceşti, azilurile de bătrâni. 

în scopul dezvoltării spiritului de antreprenor, în instituţie activează Firme de Exerciţiu. Elevii participă la 
concursul Cel mai bun plan de afaceri, ocupând locuri premiante. în anul 2014, trei elevi au participat la 
concursul internaţional al Firmelor de Exerciţiu din oraşul Plovdiv, Bulgaria. 

tradiţional, elevii și cadrele didactice asistă, cel puţin o dată în trimestru, la spectacolele teatrelor din muni-
cipiu. în lunile aprilie-mai se organizează Ziua uşilor deschise, cu scopul informării publicului interesat despre 
ofertele educaţionale propuse de CEIU. Anual, în instituţie este sărbătorit Hramul şcolii, unde elevii au posi-
bilitatea să-şi prezinte creaţiile proprii: lucrări croşetate, articole de marochinărie, diferite accesorii, articole 
de vestimentaţie etc. Creaţiile elevilor sunt expuse nu numai în incinta şcolii, dar şi la expoziţiile Forul meseri-
ilor, Fabricat în Moldova etc.

Baza tehnico-materială

Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară este amplasat pe o suprafaţă de circa 6 ha şi dispune de: 
•	 3 blocuri de studii, care se află în diferite sectoare ale oraşului, cu o capacitate de 956 de locuri; 
•	 un bloc pentru instruirea practică – 460 de locuri; 
•	 2 cantine – 250 de locuri; 
•	 2 săli de festivități – 650 de locuri; 
•	 2 săli de sport; 
•	 2 puncte medicale; 
•	 2 cămine – 430 de locuri. 

Activitatea centrului se desfăşoară în:
1. Cabinete discipline de specialitate (12) – dotate cu materiale didactice, calculatoare şi proiectoare (3), 

televizoare ce se unesc la calculator (2);
2. Cabinete discipline de cultură generală (19) – amenajate corespunzător; 
3. Cabinete de informatică (3) – dotate cu câte 11 calculatoare conectate la Internet;
4. Cabinete metodice (2) – înzestrate cu 7 calculatoare conectate la Internet, un televizor şi o tablă interactivă, 

literatură metodică;
5. Ateliere pentru instruirea practică (21) – inclusiv 3 la meseria Croitor-Cusător, un atelier la meseria Frizer 

(dotate cu utilaj performant); 19 sunt parţial reparate şi dotate cu utilaj (20% din utilaj a fost schimbat, iar 
restul este învechit, dar funcţional). Fiecare atelier are 15-30 de locuri, ceea ce permite instruirea practică a 
elevilor la toate meseriile;

6. Săli de sport (2) – dispun de un inventar depăşit şi necesită reutilare;
7. Cămine (2) – cu o capacitate totală de 430 de locuri (căminul I – 193, căminul II – 237), mobilierul şi inventarul 

fiind în stare nesatisfăcătoare:
•	 dulapuri (133) – 60 nu mai pot fi reparate, iar 73 sunt vechi, dar funcţionale;
•	 noptiere (251) – 100 sunt uzate şi nu mai pot fi reparate, iar 151 sunt funcţionale;
•	 saltele (292) – 109 sunt uzate, 80 sunt într-o stare bună, 103 sunt uzate, dar utilizabile;
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•	 paturi (350) – 19 (cu saltea) sunt noi, 93 sunt defectate şi necesită reparare, 256 sunt vechi, dar 
funcţionale. 

•	 scaune (418) – 108 sunt uzate; 194 sunt vechi, dar funcţionale;  116 sunt noi.
 La recepţia fiecărui cămin sunt două frigidere, în care elevii îşi păstrează produsele alimentare, și un 

televizor. Bucătăriile sunt înzestrate cu utilaj învechit, care practic nu funcţionează. Reţeaua electrică 
necesită să fie schimbată, deoarece este veche şi deseori sunt pene de curent. Și reţeaua de canalizare 
necesită reparaţie capitală. Doar în 11 odăi dintr-un cămin au fost schimbate geamurile, celelalte gea-
muri şi uşile trebuie schimbate, pentru că sunt putrede. în cămine funcţionează 2 băi, renovate în anul 
2015, fiecare cu câte 6 cabine. în fiecare cămin este amenajată o sală cu câte 5 calculatoare şi o sală de 
meditaţie.

8. Bibliotecă (2) – cu 2 săli de lectură a câte 24 de locuri fiecare; fondul de carte numără în jur de 26500fondul de carte numără în jur de 26500 
de volume, o bună parte dintre ele fiind în grafie chirilică sau în limba rusă. Instituţia duce lipsă de 
manuale la unele discipline de specialitate: Proiectarea vestimentelor, Tehnologia garnisirii, Designul 
vestimentar, Desenul, Compoziţia costumului etc. în ultimii 2 ani, fondul de beletristică a fost completat 
cu suportul Ministerului Educaţiei.

Resursele financiare

Sub aspect financiar, activitatea instituţiei este asigurată din mijloace bugetare şi extrabugetare. Se observă o 
majorare a alocaţiilor bugetare, ceea ce permite buna funcționare a centrului şi asigurarea procesului instruc-
tiv-educativ cu minimul necesar.

Diagrama 11. Veniturile bugetare şi extrabugetare

Veniturile extrabugetare, care sunt insuficiente, se constituie din plăţile de la contract şi arendă.
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Diagrama 12. Repartizarea resurselor financiare pe articole de cheltuieli (mii lei) (buget)

Analiza Diagramei 12 denotă faptul că veniturile alocate din bugetul de stat sunt mici şi insuficiente pentru 
realizarea unor reparaţii capitale, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale etc.

Diagrama 13. Repartizarea resurselor financiare pe articole de cheltuieli (mii lei) (extrabuget)

Din cauza resurselor financiare bugetare insuficiente, dar şi a celor provenite din activităţi extrabuget, 
pentru a-și acoperi cheltuielile instituţia participă la diferite concursuri de proiecte şi colaborează cu 
agenţi economici. Astfel, consumabilele necesare pentru instruirea teoretică şi practică în ateliere (grupa 
cu instruire modulară) sunt obţinute grație proiectului CONSEPT, dotarea tehnică şi tehnologică a centru-
lui metodic la Bazele Antreprenoriatului se datorează proiectului MEEETA II, dotarea tehnică şi tehnologică 
a biroului Firmei de Exerciţiu – proiectului ECO NET ş.a. Veniturile extrabugetare din ultimii 3 ani au con-
tribuit la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional (instruirea practică în ateliere), a bazei tehnico-
materiale în cabinete şi ateliere: 2 – la meseria Croitor; 1– la meseria Cusător; 2 – la meseria Frizer; 1 – la 
meseria Cosmetician. 
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2. MISIUNEA INSTITUȚIEI
Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău este parte componentă a sistemului de învăţământ 
secundar profesional şi activează în baza Codului Educaţiei, Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/
tehnic pentru anii 2013-2020, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 
profesional tehnic secundar (2015), Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă 
(2015).

Misiunea Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară este:
•	 pregătirea de muncitori calificaţi în domeniile industria uşoară şi servicii, capabili să se adapteze la cerinţele 

pieţei muncii, să investească pe tot parcursul vieţii în dezvoltarea lor profesională;
•	 formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, capabili de a se integra în comunitate, de a-şi atinge scopurile 

şi de a-şi soluţiona problemele;
•	 consolidarea capacităţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, promovarea inovaţiilor didactice şi 

tehnologice;
•	 asigurarea didactică, metodologică a sistemului învăţământului profesional pe segmentul de specializare 

propriu CEIU;
•	 ghidarea în carieră, promovarea imaginii şi a importanţei învăţământului profesional tehnic în societate; 
•	 crearea condiţiilor optime de activitate pentru angajaţi şi beneficiari, care să permită valorificarea 

potenţialului fiecăruia dintre ei.
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3. VIZIUNEA INSTITUȚIEI

Către anul 2021, Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău este	o instituţie modernă, receptivă la 
ideile inovative şi la perfecţionarea continuă a procesului instructiv-educativ;	un centru de formare continuă a 
cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ din domeniul industriei uşoare. Principalele sale caracteristici. Principalele sale caracteristici 
sunt:

•	 procesul de instruire este centrat pe cel ce învaţă şi racordat la tehnologiile educaţionale moderne;
•	 absolvenţii instituţiei dețin competenţele necesare pentru a aplica tehnologiile digitale în activitatea 

profesională;
•	 numărul absolvenţilor instituţiei care au obţinut categoriile de calificare IV şi V a crescut cu 10% la toate 

meseriile, comparativ cu anul 2015; 
•	 funcţionează un sistem de valorificare şi motivare a resurselor umane;
•	 activează un colectiv de cadre didactice bine pregătiți din punct de vedere profesional: 70% sunt deținători 

ai gradului didactic II, 15% – ai gradului didactic I și 3% – ai gradului didactic superior;
•	 oferă 5 programe de formare profesională a cadrelor didactice din domeniul industriei uşoare; 
•	 promovează bunele practici naţionale şi internaţionale privind aplicarea tehnologiilor industriale şi 

educaţionale noi; 
•	 baza tehnico-materială corespunde nivelului de dezvoltare a tehnologiilor în industrie şi este suficientă 

pentru formarea la elevi a abilităţilor practice;
•	 grație colaborării cu agenţii economici, instituţia își modernizează baza tehnico-materială şi procesul de 

instruire.
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4. ANALIZA PESTE

Politic

Din punct de vedere politic, învăţământul profesional se află într-un continuu proces de reînnoire, impus de 
schimbările din societate şi de necesitatea racordării la standardele europene. Activitatea se desfăşoară având 
la bază: Codul Educaţiei, Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020, Regu-
lamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar (2015), Regu-
lamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă (2015).

Factori favorabili Factori nefavorabili
•	 Valorificarea oportunităţilor oferite de diverse 

proiecte europene (CONSEPT, GOPA, MEETA).

•	 Politicile educaţionale în domeniul învăţământu-
lui profesional tehnic.

•	 Contextul politic intern instabil, care nu asigură 
continuitatea politicilor educaţionale în domeniul 
învăţământului profesional.

La moment, situaţia economică din Republica Moldova este destul de precară, ceea ce nu favorizează dezvolta-
rea învăţământului profesional tehnic. Rata mare a şomajului, orientarea profesională incorectă, salariile mici 
fac ca şcolile profesionale să nu fie solicitate, deşi cererea de locuri de muncă în domeniul industriei uşoare 
depăşeşte oferta.

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ, 
interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare 
scăzut.

Factori favorabili Factori nefavorabili
•	 Cererea mare de cadre calificate în domeniul 

industriei uşoare sporeşte atractivitatea meseriei.

•	 Disponibilitatea diverselor proiecte, oNG-uri de 
a oferi granturi facilitează deschiderea propriei 
afaceri.

•	 Utilizarea surselor extrabugetare din proiecte, 
servicii prestate, arendă creează condiţii 
pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale 
a instituţiei, dar şi pentru motivarea cadrelor 
didactice.

•	 Ghidarea incorectă a absolvenţilor în alegerea 
viitoarei profesii.

•	 Salariile mici în domeniul industriei uşoare.

•	 Creşterea şomajului şi situaţia materială precară 
a multor părinţi nu asigură, în unele cazuri, 
continuitatea studiilor pentru copii după 
absolvirea gimnaziului.

•	 Agenţii economici nu sunt receptivi la nevo-
ile şcolii, deoarece legislaţia actuală nu îi 
motivează.

Social

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este neînsemnată, grija lor principală fiind asigurarea copi-
ilor cu cele necesare. Circa 45% din elevi provin din familii incomplete, social-vulnerabile sau cu părinţi plecaţi 
peste hotare. Efectele acestor probleme sociale se resimt în pregătirea şi comportamentul elevilor.
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o altă problemă socială este stereotipul conform căruia în şcolile profesionale îşi fac studii numai elevi cu 
reuşită şcolară joasă. Ghidarea în carieră a elevilor din gimnaziu nu este organizată eficient. 

Factori favorabili Factori nefavorabili
•	 Acordarea de burse şi hrană gratuită tuturor 

elevilor, ceea ce îi stimulează pentru studiu (în 
primul rând, pe cei din familii defavorizate).

•	 Cofinanţarea elevilor din ultimul an de studii de 
către agenţii economici sporeşte interesul pentru 
angajarea în câmpul muncii.

•	 Participarea la diverse acţiuni cu caracter social 
dezvoltă spiritul umanitar.

•	 Absolvenţii nu au valori clare, ceea ce duce la 
micşorarea numărului de absolvenţi.

•	 Scăderea natalităţii are un impact negativ 
asupra numărului de elevi înmatriculați.

•	 Plecarea peste hotare a tinerelor familii cu copii, 
reintegrarea familiilor peste hotare.

•	 Rata înaltă a şomajului limitează posibilitatea 
asigurării elevilor cu rechizite şi consumabile.

•	 Migrarea părinţilor peste hotare reduce 
posibilităţile de supraveghere a elevilor.

•	 Ghidarea în carieră a elevilor din gimnaziu nu 
este organizată eficient. 

Tehnologic

în conformitate cu documentele naţionale şi internaţionale de politici în domeniu, eforturile de formare și 
perfecționare a competenţelor digitale trebuie orientate nu numai spre alfabetizarea digitală propriu-zisă, 
sarcină pe care sistemul educaţional din Republica Moldova o realizează în prezent, dar, în special, spre dez-
voltarea capacităţilor de inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 

în secolul al XXI-lea, pentru a face faţă provocărilor erei informaţionale, profesorii trebuie să posede 
competenţe digitale, ca parte integrantă a competenţelor profesionale și ca stimulent, catalizator pentru 
dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, în vederea facilitării angajării acestora în câmpul muncii.

Factori favorabili Factori nefavorabili
•	 Creşterea accesului populaţiei la tehnologiile 

informaţionale diversifică demersul didactic, 
conferindu-i o atractivitate sporită.

•	 Existența resurselor educaţionale digitale deschise, 
adecvate pentru învăţământul profesional.

•	 tendinţa folosirii nanotehnologiilor în industria 
uşoară contribuie la reducerea deşeurilor 
industriale.

•	 învățământul la distanţă oferă posibilitatea 
instruirii unui număr mai mare de persoane.

•	 Lipsa softurilor educaţionale elaborate 
în Republica Moldova pentru instituţiile 
autohtone.

•	 Unele resurse sunt cu plată, cele gratuite oferă 
posibilităţi limitate.
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Ecologic

Datorită progresului tehnologic şi schimbării stilului de viaţă, preocupările în domeniul ecologic devin tot 
mai vădite. Pentru a asigura un mediu curat generaţiilor viitoare, sunt promovate politici de reducere a 
poluării aerului și a consumului de energie, de apă; de prelucrare a deşeurilor și de folosire a materiei prime 
reciclabile.

Factori favorabili Factori nefavorabili
•	 Utilizarea materiei prime biodegradabile în 

industria uşoară reduce poluarea mediului.

•	 tendinţa de minimalizare a resurselor energetice 
facilitează economisirea resurselor naturale.

•	 organizarea unor acțiuni de salubrizare a spaţiilor 
verzi, prin care se educă spiritul civic.

•	 Folosirea utilajului învechit duce la creşterea 
consumului de energie electrică.

•	 Utilizarea largă a materiei prime sintetice 
conduce la poluarea mediului (din cauza 
degradării mai îndelungate) şi la înrăutăţirea 
stării de sănătate a populației (de ex., alergii).
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5. ANALIZA SWOT

Procesul educaţional

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
•	 Realizarea orelor practice în ateliere permite formarea 

la elevi a abilităţilor profesionale la nivel avansat 
(categoriile IV şi V).

•	 Instituţia oferă stagii de practică la întreprinderile-lider 
din industria uşoară pentru o bună parte din elevi.

•	 Sistemul de comunicare şi de luare a deciziilor instituit 
în școală asigură un climat psihologic favorabil 
manifestării creativității, exprimării opiniilor proprii, 
promovării spiritului de iniţiativă.

•	 în ultimii 3 ani, elevii sunt deţinători ai locurilor 
premiante la târgurile naţionale şi internaţionale ale 
Firmei de Exerciţiu.

•	 Anual, circa 30 de elevi sunt încadraţi în activitatea 
Firmelor de Exerciţiu, care le oferă posibilităţi mai mari în 
procesul de angajare.

•	 50% din profesori aplică ghidurile de  performanţă în 
cadrul orelor teoretice și de instruire practică la meseriile 
Croitor-Cusător, Cusătoreasă.

•	 Aproximativ 20% din corpul didactic 
nu aplică sau aplică parţial tehnologiile 
educaţionale centrate pe elev.

•	 în instituţie nu este pus la punct sistemul 
de implicare şi dezvoltare a capacităţilor 
elevilor de luare a deciziilor.

•	 Sistemul de evaluare a rezultatelor 
academice ale elevilor nu este destul de 
clar şi obiectiv.

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI
•	 La nivel internaţional, republican şi municipal sunt 

organizate periodic expoziţii, concursuri, activităţi 
extracurriculare, sportive etc. care îi motivează pe elevi, 
punându-le în valoare competenţele dobândite în anii 
de studii.

•	 Agenţii economici sunt deschişi spre colaborare și 
acordare de locuri pentru stagiile de practică.

•	 Existența unor organizații care implementează proiecte 
în domeniul vocaţional tehnic: MEEETA I, II, III; KULTUR-
KONTAKT; CONSEPT; CARITAS ş. a.

•	 Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă 
solicită recalificarea şomerilor din industria uşoară.

•	 Autonomia redusă a instituţiei nu permite 
luarea de decizii legate de selectarea 
conținuturilor curriculare.

•	 Schimbarea frecventă a cadrului norma-
tiv în domeniul profesional.

•	 Aproximativ 20% din elevii înmatriculaţi 
demonstrează un nivel scăzut de 
competenţe matematice, de lectură, de 
scriere.

•	 Elevii vin în școală cu abilităţi de luare a 
deciziilor slab dezvoltate.
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Resursele umane

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
•	 Circa 80% din cadre didactice sunt predispuse să aplice 

tehnologii educaţionale noi.

•	 Peste 50% din cadrele didactice dețin competenţele 
necesare elaborării ghidurilor de performanţă pentru 
orele teoretice și de instruire practică.

•	 7 cadre didactice participă la elaborarea şi pilotarea 
curricula la meseriile Cusătoreasă (industria confecţiilor) 
şi Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă).

•	 Echipa managerială este deschisă pentru schimbare şi 
manifestă interes pentru formare continuă.

•	 Planificarea activităţii catedrelor se realizează în baza 
analizei profunde a activităţii anterioare.

•	 100% din profesorii care predau disciplinele de cultură 
generală şi de specialitate au studii superioare; 91% 
din profesorii de specialitate sunt deţinători de grade 
didactice; 24% – au o experienţă de muncă de peste 25 
de ani.

•	 Circa 66% din numărul total de elevi au o motivaţie 
puternică pentru pregătirea lor profesională.

•	 80% din elevi sunt implicaţi în diverse concursuri (Cel 
mai bun exponat al creaţiei tehnice, Cel mai bun în meserie, 
Cel mai bun plan de afaceri), olimpiade la disciplinele de 
cultură generală şi de specialitate etc.

•	 în şcoală activează teatrele de modă Grație şi Diva, cu o 
trupă alcătuită din 40 de modele.

•	 Există capacităţi de elaborare a unor cereri de finanţare 
pentru diferiţi donatori.

•	 20% din maiştrii-instructori sunt de 
vârstă pre- şi pensionară și au studii 
medii de specialitate.

•	 Stimularea materială nediferenţiată 
demotivează o bună parte din angajaţi.

•	 o parte din profesorii de vârstă 
pensionară (10%) sunt adepții unui stil 
de predare autoriar.

•	 Maiştrii-instructori sunt suprasolicitaţi 
(76 de posturi versus 40 de angajați).

•	 Aproximativ 30% de cadre didactice nu 
au dezvoltate corespunzător abilitățile 
de aplicare a platformelor educaţionale, 
softurilor educaţionale, resurselor tIC.

•	 Circa 15% din contingentul de elevi 
demonstrează un comportament 
deviant: limbaj vulgar, consum de 
substanţe interzise etc.

OPORTUNITĂŢI RISCURI
•	 ofertă variată a cursurilor de formare continuă pentru 

cadre didactice: UtM, USM, USt, UPSC, IŞE, LED, HIFAB, 
PRo DIDACtICA, CRDIP.

•	 ME, IŞE solicită implicarea cadrelor didactice în 
elaborarea, perfecţionarea şi pilotarea curricula şi a 
standardelor ocupaţionale la diferite meserii.

•	 Salariile în alte sectoare ale economiei 
deseori sunt mai atractive: acest lucru 
determină fluctuaţia personalului 
calificat.

•	 Indiferenţa unor părinţi faţă de situaţia 
şcolară a copiilor (absenteism, restanţe 
ş.a.).
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•	 Cererea mare pe piaţa internă şi externă a muncitorilor 
calificaţi în domeniul industriei uşoare, conform 
barometrului ANoFM.

•	 Predispunerea unor părinţi de a se implica în soluţionarea 
unor probleme ale instituţiei (Consiliul Părinţilor, care 
este un organ activ-participativ).

•	 Existenţa unui număr impunător de surse informaționale 
pentru autoperfecţionarea cadrelor didactice.

•	 Granturi – finanţare externă pentru Concursul Naţional 
al Planurilor de Afaceri.

•	 Cadrul normativ-legislativ este favorabil pentru lansarea 
propriei afaceri.

•	 Predispunerea agenţilor economici (Ionel, INFINITextil, 
Fashion) pentru instruirea maiştrilor-instructori la 
capitolul tehnologiile noi în industria uşoară.

•	 Migraţia populației poate duce la 
scăderea numărului de elevi.

•	 Existenţa mai multor școli profesionale.

•	 Pregătirea profesională de scurtă durată 
(3-6 luni), care oferă aceleaşi calificări.

•	 Slaba motivare a cadrelor didactice, 
datorită salariilor mici.

Resursele materiale şi financiare

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
•	 toţi elevii au acces la informaţie: bibliotecă, sală de 

calculatoare, conexiune la Internet.

•	 Ateliere reparate, dotate parţial (4 din cele 23) cu utilaj 
modern.

•	 Introducerea meseriilor noi (Confecţioner articole de 
marochinărie, Reglor utilaje tehnologice) din domeniul 
industriei uşoare şi a meseriilor înrudite.

•	 Şcoala dispune de 3 cabinete de informatică a câte 11 
calculatoare – cu acces la Internet.

•	 2 cabinete metodice dotate cu resurse educaţionale, 
informaţionale şi utilaj.

•	 Venituri obţinute prin diversificarea serviciilor contra 
plată furnizate de instituţie.

•	 Investirea sistematică a resurselor extrabugetare în 
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale.

•	 Cabinet metodic la Bazele Antreprenoriatului dotat 
corespunzător.

•	 Funcţionează 3 firme virtuale în domeniul comerţului.

•	 80% din utilajul din atelierele pentru 
instruirea practică la meseriile 
Cusătoreasă, Croitor, Cusător, Confecţioner 
articole de marochinărie, Reglor utilaje 
tehnologice este uzat.

•	 Fondul bibliotecii este sărac în manuale, 
literatură de specialitate şi ghiduri 
metodologice.

•	 Sălile de sport sunt slab dotate cu 
echipament sportiv, ceea ce nu permite 
desfăşurarea calitativă a orelor de 
educaţie fizică.

•	 Căminele necesită reparaţie capitală 
(rețea de canalizare și electrică; 
schimbarea geamurilor, a uşilor şi a 
mobilierului; înzestrarea bucătăriilor).
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•	 Spaţii mai puțin utilizate, care pot fi date în arendă.

•	 Capacităţi de elaborare a cererilor de finanţare pentru 
diferiţi donatori.

OPORTUNITĂŢI RISCURI
•	 Amplasarea geografică favorabilă a instituţiei.

•	 Diverse oferte de proiecte şi programe cu finanţare 
europeană.

•	 Predispunerea agenţilor economici (Ionel, Artizana) 
pentru asigurarea orelor de instruire practică în cadrul 
întreprinderilor.

•	 Interesul sporit pentru învăţământul profesional din 
partea Guvernului Republicii Moldova şi a diferitelor 
fundaţii.

•	 Solicitare pentru închirierea unor spaţii ale şcolii de către 
persoane juridice.

•	 Biroul Firmelor de Exerciţiu permite organizarea activităţii 
a 3 firme virtuale în domeniul comerţului.

•	 oferta de pregătire profesională a ANoFM.

•	 Mijloacele financiare alocate din buge-
tul de stat nu sunt suficiente pentru a 
efectua reparaţii capitale şi curente ale 
edificiilor centrului.

•	 Ritmul înalt al schimbărilor în domeniul 
tehnic este în discordanţă cu posibilită-
ţile interne ale instituţiei de a răspunde 
acestor „provocări”.

•	 Alocările bugetare scad.

•	 Nu sunt prevăzute fonduri financiare 
suficiente pentru achiziţionarea unor 
echipamente şi materiale didactice, 
pentru întreţinerea sălilor de studii.
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6. PROBLEMELE PRIORITARE

1. Rezultatele academice ale elevilor scad pe an ce trece şi sunt mai mici decât cele aşteptate, din cauza pre-
gătirii necorespunzătoare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor de învățare centrate pe elev şi a 
tehnologiilor digitale.

2. Capacităţile instituționale ale structurilor care asigură formarea continuă  a cadrelor didactice, colaborarea 
cu instituţiile de profil, stabilirea de parteneriate, realizarea noii misiuni a instituţiei – cea de Centru de 
Excelenţă – sunt slab dezvoltate.

3. Imperfecţiunea sistemului de management instituţional şi, în special, a celui de monitorizare şi evaluare, 
promovat la toate nivelurile, este cauza interesului redus al cadrelor didactice pentru realizarea conştientă 
şi calitativă a procesului educaţional.

4. Asigurarea parţială a cabinetelor și a atelierelor cu utilaj modern, resurse tIC şi materiale didactice 
influențează negativ calitatea formării profesionale a muncitorilor calificaţi în conformitate cu cerinţele 
pieţei muncii.

5. Posibilităţile de dezvoltare armonioasă a elevilor sunt limitate de starea nesatisfăcătoare a căminelor 
(inventar, mobilier, reţelele electrică şi de canalizare), a sălii de sport.
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7. PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE

Problema 1: Rezultatele academice ale elevilor scad pe an ce trece şi sunt mai mici decât cele aşteptate, din cauza pre-
gătirii necorespunzătoare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor de învățare centrate pe elev şi a tehnologiilor 
digitale.

Obiectivul general: Creşterea, în perioada 2016-2021, comparativ cu anul 2015, cu 10% a numărului 
absolvenţilor instituţiei care obţin categoriile IV şi V (la toate meseriile).

Obiectivele specifice:
o1. Aplicarea eficientă a tehnologiilor educaţionale centrate pe elev cu scopul creşterii cu 10% a numărului 

absolvenţilor ce obţin categoriile IV şi V (la toate meseriile), în perioada 2016-2021.
o2. Utilizarea de către cadrele didactice la lecţiile teoretice și de instruire practică a tehnologiilor digitale în 

vederea creşterii nivelului de dezvoltare a competenţelor profesionale ale elevilor cu 10%, pe parcursul 
realizării PDS-ului.

Obiec-
tive

Activităţi Resurse Respon-
sabil

Termen Indicatori de 
performanţă

Notă

o1

Activităţi de formare a 
cadrelor didactice pentru 
eficientizarea aplicării teh-
nologiilor educaţionale 
centrate pe elev

Umane,
financiare,
proiecte

Şefii de 
catedre

Decembrie,
mai
2016-2021

Cel puţin 10 per-
soane formate anual

Activităţi de formare a 
cadrelor didactice pentru 
eficientizarea aplicării 
tehnologiilor digitale 
(resurse educaţionale 
digitale: softuri, platforme 
educaţionale)

Umane,
financiare 
(din cele 2% 
din buget 
alocate pen-
tru formări),
proiecte

DAIP Decembrie,
mai
2016-2021

Cel puţin 10 per-
soane formate 
anual, 70% din 
absolvenţi la mese-
ria Croitor posedă 
abilităţi de utili-
zare a softurilor de 
specialitate

Revizuirea sistemului de 
monitorizare existent şi 
accentuarea aspectelor 
strategice

Umane DAIP Permanent 
2017-2021

Sistem revizuit cu 
instrumente speci-
fice elaborate

o2

Asigurarea unor condiţii 
optime de organizare 
a instruirii practice cu 
aplicarea tehnologiilor 
digitale

Umane, 
financiare 

Şeful de 
secţie

2016-2021 15 ateliere dotate, 
4 cabinete de spe-
cialitate dotate cu 
tehnică,
tehnologii digitale 
utilizate în 30% 
din timpul rezervat 
instruirii
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Desfăşurarea unor activităţi 
publice în cadrul catedrelor 
cu aplicarea tehnologiilor 
educaționale centrate 
pe elev la obiectele de 
cultură generală şi de 
specialitate

Umane Şeful de 
secţie
Şeful de 
catedră

Planificare 
la nivel de 
catedre
2016-2021

Cel puţin 2 activităţi 
publice realizate 
de fiecare cadru 
didactic pe parcursul 
anului

Desfăşurarea unor 
activităţi publice în cadrul 
catedrelor cu aplicarea 
tehnologiilor digitale

Umane Şeful de 
catedră

Planificare 
la nivel de 
catedre
2016-2021

Cel puţin 2 activităţi 
publice cu aplicarea 
tehnologiilor digitale 
realizate de fiecare 
cadru didactic pe 
parcursul anului

Dezvoltarea capacităţilor 
cadrelor didactice de 
prezentare a propriei 
experienţe colegilor 
(seminarii, master-class-
uri etc.)

Umane DAIP Conform 
planului anual

Cel puţin 10 per-
soane care dispun de 
abilităţi de formare
Cel puţin 2 activităţi 
de master-class pe 
parcursul anului
Cel puţin 2 articole 
per catedră publi-
cate anual

Problema 2: Capacităţile instituționale ale structurilor care asigură formarea continuă a cadrelor didactice, 
colaborarea cu instituţiile de profil, stabilirea de parteneriate, realizarea noii misiuni a instituţiei – cea de Centru de 
Excelenţă – sunt slab dezvoltate.

Obiectivul general: Dezvoltarea capacităţilor instituţionale (structuri şi competenţe profesionale), începând cu 
anul 2016, în scopul realizării misiunii Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară. 

Obiectivele specifice: 
o1. Formarea, începând cu anul 2016, a unor structuri funcţionale care să asigure realizarea misiunii Centrului 

de Excelenţă. 
o2. Dezvoltarea capacităţilor şi oferirea de sprijin cadrelor didactice din alte instituţii de profil, cel puțin 20, 

anual, începând cu 2017.

Obiec-
tive

Activităţi Resurse Responsabil Termen Indicatori de 
performanţă

Notă

o1 Stabilirea structurii 
organizatorice a Centru-
lui de Excelenţă 

Umane Consiliul de 
Administrație

octombrie 
2016

Elaborarea fişelor de 
post, regulamente-
lor de funcţionare 
a structurilor, 
stabilirea relaţiilor 
interdepartamentale

Crearea centrului de 
formare continuă 

Umane, 
financiare

Consiliul de 
Administrație

2016-2017 Regulamentul de 
funcţionare, fişe de 
post

o2 Formarea echipei de 
formatori

Umane Consiliul de 
Administraţie

Iunie 
2016

10 formatori
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Desfăşurarea unor 
activităţi de identificare 
a necesităţilor de for-
mare ale cadrelor din 
sfera industriei uşoare

Umane Directorul
DAIP

2017-2021 Necesităţile de 
formare ale cadrelor 
didactice iden-
tificate pentru cel 
puţin 3 meserii
Cel puţin 5 
agenţi economici 
consultaţi în vede-
rea identificării 
nevoilor de for-
mare ale cadrelor 
didactice

Elaborarea programelor 
de formare

Umane Şeful secţiei 
formare 
profesională

2016-2021 5 programe de for-
mare elaborate

Activităţi de formare/ 
perfecţionare a cadrelor 
didactice

Umane Şeful secţiei 
formare 
profesională

2017-2021 20 de cadre didac-
tice formate anual

Problema 3: Imperfecţiunea sistemului de management instituţional şi, în special, a celui de monitorizare şi evaluare, 
promovat la toate nivelurile, este cauza interesului redus al cadrelor didactice pentru realizarea conştientă şi calitativă 
a procesului educaţional.

Obiectivul general: Sporirea cu 20%, pe parcursul realizării PDS-lui, a gradului de motivare al cadrelor didactice 
pentru derularea calitativă a procesului educaţional.

Obiectivele specifice:
o1. Elaborarea, până în luna mai 2017, şi implementarea unui sistem de management de monitorizare, evaluare 

şi autoevaluare a activităţii cadrelor didactice motivant.
o2. Dezvoltarea competenţelor tuturor angajaţilor cu funcţii de conducere în domeniul managementului 

resurselor umane, în perioada 2016-2018. 

Obiec-
tive

Activităţi Resurse Responsabil Termen Indicatori de 
performanţă

Notă

o1

Elaborarea sistemului 
de monitorizare şi 
evaluare cu implicarea 
cadrelor didactice

Umane DAIP
şefii de 
catedre

octom-
brie- 
decembrie 
2016

Sistem de monitorizare şi 
evaluare motivant

Pilotarea sistemului Umane Grupul de 
lucru

Decembrie 
2016-mai 
2017

Regulament de evaluare 
şi autoevaluare a cad-
relor didactice

Ajustarea (modifica-
rea) sistemului

Umane Grupul de 
lucru

Decembrie 
2016

Set de instrumente de 
monitorizare, evaluare şi 
autoevaluare

Aplicarea evaluării Umane Grupul de 
lucru, şefii de  
catedre

Ianuarie 
2017

Grad de motivare al cad-
relor didactice sporit
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o2 Activităţi de 
formare

Umane DAIP
şefii de 
catedre

Conform 
planului 
anual de 
activitate 
2017-2021

Angajaţi cu funcţii de 
conducere formaţi în 
domeniul managemen-
tului resurselor umane
90% din angajaţi cu 
funcţii de conducere care 
aplică un management 
motivant

Activităţi de 
monitorizare

Umane Comisia de 
calitate

Conform 
planului 
anual de 
activitate 
2017-2021

toate cadrele didactice 
chestionate
Grad de motivare al cad-
relor didactice sporit
toate cadrele manageri-
ale monitorizate

Problema 4: Asigurarea parţială a cabinetelor și a atelierelor cu utilaj modern, resurse TIC şi materiale didactice 
influențează negativ calitatea formării profesionale a muncitorilor calificaţi în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Obiectivul general: Modernizarea bazei tehnico-materiale la orele de specialitate şi de instruire practică la meseri-
ile Croitor-Cusător și Cusătoreasă, în vederea dezvoltării cu 25% a competenţelor profesionale ale elevilor, ceea ce 
ar contribui la sporirea calității pregătirii, la ajustarea acesteia la cerinţele pieţei şi la angajarea aboslvenților la 
întreprinderile-lider din domeniu, până la finele realizării PDS-lui. 

Obiectivele specifice:
o1. Dotarea a 15 ateliere la meseriile Croitor-Cusător, Cusătoreasă cu utilaj modern, până în anul 2021.
o2. Dotarea a 3 cabinete de specialitate (2 – Proiectarea vestimentelor şi 1 – Proiectarea încălţămintei) cu tehnică 

necesară implementării aplicaţiilor Autocad şi Gemeni, până în mai 2017.
o3. Asigurarea softurilor necesare aplicaţiilor Autocad şi Gemeni, pentru aplicarea lor în predarea disciplinelor 

de specialitate, până în septembrie 2017.
o4. Dotarea sălii de sport cu utilaj şi echipament special, până la finele anului 2019.

Obiec-
tive

Activităţi Resurse Responsabil Termen Indicatori de 
performanţă

Notă

o1

Identificarea utila-
jelor performante în 
funcție de necesităţile 
de instruire ale 
elevilor

Umane DAG 
şeful secţiei

Semestrial 
2016-2021

Număr de oferte 
identificate

Procurarea şi insta-
larea utilajului în 
ateliere

Financiare, 
proiecte

DAG
şeful secţiei

Semestrial 
2016-2021

15 ateliere 
dotate
15 cadre 
care posedă 
competenţe de 
utilizare a aces-
tor echipamente 

Monitorizarea 
eficienţei aplicării 
utilajului

Umane Şeful secţiei Periodic 
2016-2021

toți elevii 
instruiţi



2� Chișinău

Plan de dezvoltare strategică a Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară din Chişinău

o2 Identificarea echipa-
mentelor necesare 
pentru aplicarea tIC în 
formarea profesională

Umane DAG
Profesorul de 
specialitate

Septembrie- 
octombrie 
2016

Număr de oferte 
identificate

Procurarea şi dotarea 
cabinetelor de spe-
cialitate cu tehnica 
necesară

Financiare, 
proiecte

DAG Mai 
2017

3 cabinete 
amenajate

Monitorizarea aplicării 
tehnologiilor digitale

Umane Şeful de 
catedră

Permanent 
2017-2021 

50% din ore 
cu aplicarea 
tehnologiilor 
digitale

o3 Identificarea softu-
rilor necesare formării 
profesionale

Umane DAIP
Profesorul de 
specialitate

Mai 
2017

Număr de oferte 
identificate

Procurarea şi instala-
rea softurilor

Financiare, 
proiecte

Profesorul de 
specialitate

Septembrie 
2017

2 softuri 
procurate

Formarea cadrelor 
didactice pentru a 
utiliza softurile

Proiecte, 
surse proprii

DAIP Septembrie
2016-mai 2017

4 profesori 
la disciplina 
Proiectare

Monitorizarea 
eficienţei aplicării 
softurilor

Umane DAIP Semestrial
2017-2021

30% din ore în 
care sunt apli-
cate softurile
70% din elevi 
posedă abilităţi 
de utilizare a 
softurilor la 
meseria Croitor
PLD modificate

o4 Identificarea echipa-
mentelor necesare 
pentru dezvoltarea 
fizică a elevilor, în 
cadrul orelor şi a 
secţiilor sportive

Umane Profesorul de 
educaţie fizică

Semestrial 
2016-2019

Număr de oferte 
identificate

Procurarea şi insta-
larea utilajului şi 
a echipamentului 
special

Financiare, 
proiecte

DAG Semestrial 
2017-2019

Utilaj şi echipa-
ment necesar 
dotării a 2 săli de 
sport

Monitorizarea 
eficienţei utilizării 
echipamentului spor-
tiv la ore

Umane DAIP Semestrial 
2017-2021

100% din ore 
desfăşurate 
cu utilizarea 
echipamentului 
sportiv

Problema 5: Posibilităţile de dezvoltare armonioasă a elevilor sunt limitate de starea nesatisfăcătoare a căminelor 
(inventar, mobilier, reţeaua electrică şi de canalizare), a sălii de sport.

Obiectivul general: Renovarea capitală a căminelor şi schimbarea parţială a mobilierului, până în anul 2021.
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Obiectivele specifice: 
o1. Realizarea lucrărilor de renovare a căminelor, până la finele anului 2020;
o2. Mobilarea şi utilarea odăilor şi a bucătăriilor din cămine, până la începutul anului 2021.

Obiec-
tive

Activităţi Resurse Responsabil Termen Indicatori de 
performanţă

Notă

o1
Elaborarea proiectului 
de renovare

Umane, 
financiare 

DAG Septembrie- 
noiembrie 
2016

Proiect de reno-
vare elaborat
Caiet de sarcini 
elaborat

Desfăşurarea 
lucrărilor de renovare 
a căminelor conform 
proiectului

Financiare, 
(buget, 
extrabuget, 
proiecte)

DAG Decembrie 
2019

2 edificii renovate

Elaborarea proiec-
tului de mobilare şi 
utilare a odăilor şi a 
bucătăriilor

 DAG trimestrul III 
2020

Proiect elaborat 
Lista cu mobila şi 
utilajele necesare

o2 Procurarea şi instala-
rea mobilierului şi a 
utilajului 

Financiare 
(buget, 
extrabuget, 
proiecte)

DAG trimestrul III 
2020

Echipamente 
pentru dotarea 
a 7 bucătării şi 
mobilier pentru 
cel puţin un cămin
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8. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII 
PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI

Monitorizare

Scopul monitorizării este de a colecta informaţii datorită cărora echipa managerială să poată identifica şi rezolva 
problemele apărute pe parcursul implementării, precum şi să poată evalua progresul în strânsă legătură cu 
ceea ce a fost planificat iniţial.

Pentru administrarea optimă a proiectului, vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
•	 colectarea datelor despre progresele obţinute şi elaborarea periodică a rapoartelor;
•	 organizarea sistematică a şedinţelor grupului de lucru;
•	 identificarea continuă a posibilităţilor reale de îndeplinire a planului de dezvoltare;
•	 monitorizarea şi controlul bugetului;
•	 ajustarea planurilor de activitate în baza rezultatelor monitorizării.

Evaluare

Procesul de evaluare va fi asigurat prin:
•	 aplicarea unor instrumente de evaluare ce vor include indicatori de performanţă;
•	 compararea rezultatelor obţinute la diferite etape de realizare a planului cu rezultatele aşteptate;
•	 aprobarea deciziilor vizavi de calitatea acţiunilor realizate şi actualizarea, după caz, a planului de 

implementare.

Echipa managerială, Consiliul de Administraţie, comisia de evaluare a calităţii, catedrele metodice, comisia de 
inventariere, Consiliul Elevilor vor monitoriza în permanenţă realizarea planului de dezvoltare al CEIU, vor folosi 
constatările şi concluziile în vederea reactualizării acestuia. 

Obiectivul 1.1. Aplicarea eficientă a tehnologiilor educaţionale centrate pe elev cu scopul creşterii cu 10% a 
numărului absolvenţilor instituţiei ce obţin categoriile IV şi V (la toate meseriile), în perioada 2016-2021.

Aşteptări:
•	 creşterea cu 10% a numărului absolvenţilor cu categoria IV şi V (la toate meseriile); 
•	 aplicarea eficientă de către cadrele didactice a tehnologiilor educaţionale centrate pe elev.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/
cui prezentăm

Cel puţin 10 persoane formate 
anual

Cursuri de 
formare

Conform 
ofertei
2016-2021

DAIP Raport/Consiliul de 
Administrație/
Profesoral

Cel puţin 10 persoane formate 
anual
La absolvire, 70% din elevii ce 
studiază la meseria Croitor posedă 
abilităţi de utilizare a softurilor de 
specialitate

Cursuri de 
formare, 
asistări la ore, 
chestionare 

Septembrie- 
mai 
2016-2021

DAIP
Șeful de 
secţie

Raport/
Consiliul de 
Administrație/
Profesoral
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Obiectivul 1.2. Utilizarea de către profesori la lecţiile de instruire teoretică și practică a tehnologiilor digitale, în vede-
rea creşterii nivelului de dezvoltare a competenţelor profesionale ale elevilor cu 10%, pe parcursul realizării PDS-ului.

Aşteptări:
•	 dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;
•	 impactul abilităţilor dobândite asupra pregătirii elevilor;
•	 implementarea metodelor interactive centrate pe elev;
•	 schimb de experienţă între cadrele didactice.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

15 ateliere dotate
4 cabinete de specialitate dotate 
tehnologii digitale utilizate 30% din 
timpul alocat instruirii

Analiză, 
asistări la ore

2017-2021 Comisia de 
evaluare şi 
calitate
DAG

Raport/Consiliul 
Profesoral

Cel puţin 2 activităţi publice 
realizate anual de fiecare cadru 
didactic

Analiză, testări, 
rapoarte 

Conform planu-
lui anual

Şefii de 
catedră

Raport/şedinţa de 
catedră

Cel puţin 2 activităţi publice cu apli-
carea tehnologiilor digitale realizate 
anual de fiecare cadru didactic

Analiză, testări, 
rapoarte 

Conform planu-
lui anual

Şefii de 
catedră

Raport/şedinţa de 
catedră

Cel puţin 10 persoane care posedă 
abilităţi de formare
Cel puţin 2 activităţi tip master-
class pe parcursul unui an
Cel puţin 2 articole per catedră 
publicate anual

Analiză, testări, 
rapoarte 

Conform planu-
lui anual

Şefii de 
catedră

Raport/şedinţa de 
catedră, Consiliul 
Profesoral

Obiectivul 2.1. Formarea structurilor abilitate cu instruirea a cel puţin 10 formatori naţionali din rândul cadrelor 
didactice din instituţie, în vederea pregătirii profesionale a cadrelor didactice de profil, începând cu anul 2016.

Aşteptări:
•	 structuri funcţionale.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Stabilirea structurii organizatorice a 
Centrului de Excelenţă 

Şedinţe de 
lucru

Mai-iunie 
2016

Echipa 
managerială

Raport/Consiliul de 
administrație, ME

Crearea centrului de formare 
continuă 

Şedinţe de 
lucru

2016-2017 Echipa 
managerială

Raport/Consiliul de 
Administrație, ME

Obiectivul 2.2. Stabilirea de parteneriate cu şcolile profesionale şi întreprinderile din domeniul industriei uşoare 
întru identificarea necesităţilor de formare, începând cu anul 2017.

Aşteptări:
•	 10 formatori formaţi; 
•	 dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de profil;
•		 elaborarea programelor de formare.
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Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Formarea echipei de formatori Chestionare, 
fişe de autoe-
valuare, analiza 
performanţelor

Iunie-septem-
brie 
2016

Directorul Raport/Consiliul de 
Administrație, ME

Desfăşurarea activităţilor de iden-
tificare a necesităţilor de formare 
ale cadrelor din domeniul industriei 
uşoare

Chestionare, 
sondaje

Periodic 
2016-2021

DAIP Raport/Consiliul de 
Administrație

Elaborarea programelor de formare Şedinţe de 
lucru

2016-2021 DAIP Raport/Consiliul de 
Administrație

Activităţi de formare/perfecţionare 
a cadrelor didactice

Activităţi de 
formare

Conform 
ofertei ME

Directorul Raport/Consiliul de 
Administrație 

Obiectivul 3.1. Elaborarea, până în luna mai 2017, şi implementarea unui sistem de management de monitori-
zare, evaluare şi autoevaluare a activităţii cadrelor didactice motivant.

Aşteptări:
•	 dezvoltarea managementului participativ;
•	 mecanism de evaluare funcţional.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Sistem de monitorizare şi 
evaluare motivant

Chestionare, 
şedinţe de infor-
mare, şedinţe de 
lucru

octombrie 
2016 

Directorul Raport/Consiliul de 
Administrație/
Profesoral

Regulamentul de evaluare 
şi autoevaluare a cadrelor 
didactice

Dezbateri în cadrul 
catedrelor, şedinţe 
de lucru

Decembrie 
2016

Comisia de 
evaluare şi 
calitate

Raport/Consiliul 
Profesoral

Set de instrumente de 
monitorizare, evaluare şi 
autoevaluare

Şedinţe de lucru Decembrie 
2016

Comisia de 
evaluare şi 
calitate

Raport/Consiliul 
Profesoral

Gradul de motivare al cadrelor 
didactice 

Chestionare, 
sondaje

Periodic 
2017-2021

DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral

Obiectivul 3.2. Dezvoltarea competenţelor tuturor angajaţilor cu funcţii de conducere în domeniul managemen-
tului resurselor umane, în perioada 2016-2018. 

Aşteptări:
•	 sporirea gradului de eficienţă a sistemului de evaluare şi monitorizare;
•	 îmbunătăţirea imaginii instituţiei;
•	 creşterea responsabilităţii şi a motivaţiei cadrelor didactice pentru realizarea conştientă și responsabilă a 

procesului instructiv-educativ.
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Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsa-
bil

Cum/
cui prezentăm

Angajaţi cu funcţii de conducere 
formaţi în domeniul managementului 
resurselor umane
90% din angajaţi cu funcţii de con-
ducere care aplică un management 
motivant

Analiză, 
chestionare, 
rapoarte 

2017-2021 DAIP Raport/Con-
siliul de 
Administrație/
Profesoral

toate cadrele didactice chestionate
Grad de motivare al cadrelor didactice 
sporit
toate cadrele manageriale monitorizate

Analiză statistică 
a sondajelor şi 
chestionarelor 
aplicate 

2017-2021 DAIP Raport/Con-
siliul de 
Administrație/
şedinţa catedrei

Angajaţi cu funcţii de conducere 
formaţi în domeniul managementului 
resurselor umane
90% din angajaţi cu funcţii de con-
ducere care aplică un management 
motivant

Asistenţe curente, 
fişe de observare

2017-2021 Comisia de 
evaluare

Raport/Consiliul 
Profesoral/
şedinţa catedrei

Obiectivul 4.1. Dotarea a 15 ateliere la meseriile Croitor-Cusător, Cusătoreasă cu utilaj modern, până în anul 2021.

Aşteptări: 
•	 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în atelierele de instruire practică;
•	 elevi motivaţi pentru o mai mare implicare la orele de instruire practică;
•	 îmbunătăţirea lucrărilor efectuate la lecţiile de instruire practică. 

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/
cui prezentăm

Număr de oferte identificate Analiză, raport  2016 -2021 Directorul 
DAG

Raport/Consiliul de 
Administrație/Profe-
soral

15 ateliere dotate, cel puţin 15 
cadre care posedă competenţe de 
utilizare a acestor echipamente 

Facturi, analiză, 
chestionare 

 2016 -2021 Directorul 
DAG

Raport/Consiliul de 
Administrație/Profe-
soral

toți elevii instruiţi Analiza sonda-
jelor, chestion-
arelor, evaluări

2016-2021 DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral/şedinţa 
catedrei

Obiectivul 4.2. Dotarea a 3 cabinete de specialitate (2 – Proiectarea vestimentelor şi 1 – Proiectarea încălţămintei) 
cu tehnică necesară implementării aplicaţiilor Autocad şi Gemeni, până în mai 2017.

Aşteptări:
•	 cabinete de specialitate dotate cu tehnică It şi resurse tIC;
•	 condiţii de desfăşurare a orelor de proiectare mai atractive.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Număr de oferte identificate Analiză, raport Mai 
2017

DAIP Raport/Consiliul de 
Administrație/Profe-
soral
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3 cabinete amenajate Analiză în teren Mai 
2017

DAG Raport/Consiliul de 
Administrație/Profe-
soral

Obiectivul 4.3. Asigurarea softurilor necesare aplicaţiilor Autocad şi Gemeni, pentru aplicarea lor în predarea dis-
ciplinelor de specialitate, până în septembrie 2017.

Aşteptări:
•	 cadre didactice ce deţin competenţe digitale;
•	 elevi motivaţi pentru implicare mai activă la orele de proiectare;
•	 creşterea prestigiului şcolii.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsa-
bil

Cum/cui prezentăm

Număr de oferte identificate Analiză, raport Mai 
2017

DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral/şedinţa 
catedrei

2 softuri procurate Analiză, raport Septembrie 
2017

DAIP
 

Raport/şedinţa 
Consiliului de 
Administrație

4 profesori la disciplina Proiectare Interasistenţe, 
fişe de analiză

Mai- 
septembrie 
2017

DAIP Raport/şedinţa 
Consiliului de 
Administrație

30% din ore la care sunt aplicate 
softurile
70% din elevi care posedă abilităţi de 
utilizare a softurilor la meseria Croitor
PLD modificate

Analiza fişelor 
de observare, 
analiza 
statistică a 
sondajelor, 
chestionarelor

Semestrial 
2017-2021

DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral/şedinţa 
catedrei

Obiectivul 4.4. Dotarea sălii de sport cu utilaj şi echipament special, până la finele anului 2019.

Aşteptări:
•	 frecventarea cercurilor sportive de un număr mai mare de elevi;
•	 îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a orelor în sălile de sport.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Număr de oferte identificate Raport, 
analiză

Semestrial 
2017-2019 

DAG Raport/Consiliul de 
Administrație/
Profesoral

Utilaj şi echipament necesar dotării 
a 2 săli de sport

Analiză  Semestrial 
2017-2021

DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral/şedinţa 
catedrei

toate orele sunt desfăşurate cu 
utilizarea echipamentului sportiv

Analiza 
statistică a 
sondajelor, 
chestionarelor 
aplicate

Semestrial 
2017-2021

DAIP Raport/Consiliul 
Profesoral/şedinţa 
catedrei
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Obiectivul 5.1. Realizarea lucrărilor de renovare a căminelor, până la finele anului 2019.

Aşteptări:
•	 condiţii de trai mai bune în cămine;
•	 economisirea energiei termice.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Proiect de renovare elaborat
Caiet de sarcini elaborat

Analiză Septembrie- 
noiembrie 
2016

Directorul Raport/Consiliul de 
Administrație/
Profesoral

2 edificii renovate Raport Decembrie 
2019

Directorul Raport/Consiliul 
de Administrație/ 
Profesoral

Proiect elaborat 
Lista mobilierului şi utilajului în 
dotare întocmită

Analiză, raport 2020 Directorul Raport/Consiliul 
de Administrație/ 
Profesoral

Obiectivul 5.2. Mobilarea şi utilarea odăilor şi a bucătăriilor din cămin, până la începutul anului 2021.

Aşteptări:
•	 reţea electrică renovată;
•	 reţea de canalizare renovată;
•	 condiţii de trai mai bune în cămin;
•	 tehnică casnică modernă.

Indicatori Instrumente/
metode

Perioadă Responsabil Cum/cui prezentăm

Echipamente pentru dotarea a 7 
bucătării şi mobilier pentru amena-
jarea cel puţin a unui cămin

Facturi, analiză, 
raport 

trimestrul III 
2020

Directorul Raport/Consiliul de 
Administrație/
Profesoral


