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I. Prezentarea şcolii 

 

1.1. Date generale 

 Denumirea unităţii:  Şcoala Profesională Nr. 5 Bălți 

 Anul înfiinţării: 1971 

 Adresa: mun. Bălți, str. Iv. Franco, 15 

 Telefon: 0231 72334, 0231 73199 

 Fax: 0231 70514 

 E-mail: spp5@mail.ru 

Pagina web: www.sp5.md 

 

1.2.  Scurt istoric 

Şcoala Profesională nr.5 a fost fondată la 12 ianuarie 1971 ca Şcoala Profersională Tehnică nr.35, 

şcoală de bază a uzinei “ V. I. Lenin ” din Bălţi, astăzi societatea pe acţiuni “Răut”. Sarcina şcolii 

prevedea iniţial pregătirea a circa 240 de specialişti anual în domeniul prelucrării metalului prin 

aşchiere.  

Pe parcursul a 43 de ani de activitate şcoala şi-a schimbat denumirea respective în: Şcoala Tehnică 

nr.12, Şcoala Tehnică Profesională nr.48, Şcoala Profesională Polivalentă nr.5 şi din  24 noiembrie 

2003 Şcoala Profesională nr.5.  

În acest răstimp şcoala a pregătit peste 15633 de muncitori calificaţi la următoarele specialităţi: 

strungari, frezori, lăcătuşi, lăcătuşi-asamblori, electricieni pentru deservirea utilajului industrial şi 

comercial, sudori, lăcătuşi-auto ş.a.  

mailto:spp5@mail.ru
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1.3. Profilul actual al şcolii 

 

În prezent în Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți își fac studiile 570 de elevi la următoarele 

meserii: 

Tabelul 1 

Nr. 
d/o 

Domeniul 
Codul Specialitatea Termen de studii 

1.  Telecomunicații 15601 Operator la calculatoare 3 ani 

2.  

Industrie 

12989 
Electromecanic utilaj frigorific și 
comercial 

3 ani 

3.  12925 
Electromecanic la repararea și 
întreținerea mașinilor de calcul 

3 ani 

4.   
Electromontor la repararea și 
întreținerea utilajului electric 

3 ani 

5.  12903 Electrogazosudor - montator 1 an 

6.  17938 Strungar multiprofil 1 an 

7.  
Transport 

12854 Electrician – electronist auto 3 ani 

8.  14031 Lăcătuș la reparația aotomobilelor 1 an 

 

 

1.4. Elevii 

 
Cele mai solicitate meserii în ultimii trei ani au fost meseriiile: 

1. operator la calculatoare  

2. lăcătuș la repararea automobilelor 

3. electrician-electronist auto. 

 

Cu părere de rău, nu mai este solicitată meseria radiomecanic la repararea  și întreținerea 

aparatelor de radio și televizoarelor, fiindcă pe piața muncii nu mai sunt necesari specialiști în 

acest domeniu. Din ce în ce mai greu înmatriculăm elevi la meseria”strungar multiprofil”. De acesti 

specialiști piața muncii are nevoie. Întreprinderea ”Moldagrotehnica”, ”Răut” propune și locuri de 

angajare. Cu toate acestea meseria nu este atractivă pentru copii.    

 În fiecare an de studiu planul de înmatriculare este îndeplinit. 
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Tabelul 2 

Meserii  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Cereri 
depuse 

Înmatri-
culați 

Cereri 
depuse 

Înmatri-
culați 

Cereri 
depuse 

Înmatri-
culați 

Grupe de meserii       
Strungar multiprofil  26 25 24 24 25 25 

Electrogazosudor-montator 31 30 30 30 26 25 

Lăcătuş la repararea automobilelor  94 60 62 55 73 59 

Operator la calculatoare electronice 65 60 28 25 25 25+3c 
Grupe profesionale       

Operator la calculatoare electronice  122 75 98 75 90 75+5c 

Electromecanic utilaj frigorific şi 
comercial 

28 25 27 25 27 27 

Radiomecanic la întreţinerea 
aparatelor radio şi televizoarelor  

33 25 23 23 2 0 

Electromecanic la repararea și 
întreținerea MEC 

30 27 26 25 26 26 

Electromontor la repararea şi 
întreţinerea utilajului electric 

  37 25   

Electrician –electronist auto - -   38 28 
 

La ziua de azi avem un contingent de 570 de elevi, repartizați în 25 de grupe, după cum urmează: 
 

Contingentul de elevi pe meserii 

        Tabelul 3 

Specialitatea 
Termen de 

studii 
 

Operator la calculatoare 3 ani 
204 

Electromecanic utilaj frigorific și comercial 3 ani 
61 

Electromecanic la repararea și întreținerea 
mașinilor de calcul 

3 ani 
90 

Electromontor la repararea și întreținerea 
utilajului electric 

3 ani 
25 

Electrician – electronist auto 3 ani 
88 

Electrogazosudor – montator 1 an 
30 

Strungar multiprofil 1 an 
18 

Lăcătuș la reparația aotomobilelor 1 an 
54 

TOTAL: 
570 
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Contingentul de elevii, pe meserii 

37%

11%16%

4%

5%

3%

9%

15%

Operator la calculatoare

Electromecanic utilaj

frigorific și comercial

Electromecanic la

repararea și întreținerea

mașinilor de calcul
Electromontor la

repararea și întreținerea

utilajului electric
Electrogazosudor -

montator

Strungar multiprofil

Lăcătuș la reparația

aotomobilelor

Electrician – electronist

auto

 

Diagrama 1 

 

Analiza datelor pentru perioada 2011-2014 a demonstrat, că profilul actual al școlii este unul 

important și răspunde nevoilor pieții muncii: 

 

Tabelul 4 

Date generale despre contingentul elevilor (2010-2014) 

Anul 2011-2012 Anul 2012-2013 Anul 2013-2014 

562 548 570 

 

Elevii şcolii au vârste cuprinse între 15-21 ani, numărul băieţilor fiind  de  65 %,  fetele 

constituie  35%  din numărul celor 570  elevi, cuprinşi  anual în  25 grupe.  

Forma de învăţământ este de zi, iar instruirea practică se desfăşoară în 2 schimburi, conform 

orarului aprobat de direcţia şcolii. Practica în producere elevii o desfășoară la întreprinderi. 
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În ultimii 3 ani s-au înregistrat următoarele performanţe şcolare: 

 nota medie: 7,12 

 Procentul reușitei – 84,22%  

 Procentul calității – 2,40%  

 Procentu frecvenței – 95,12% 

Traseul profesional al absolvenţilor          

Tabelul 5                                                  

Nr. 
d/
o 

Meseria/ Profesia 

Numărul de elevi 
real 

angajaţi în cîmpul 
muncii 

 

Nr. elevilor care 
și-au continuat 

studiile în: 

Nr. 
elevilor 
ce fac 

serviciul 
militar 

Neang
ajați 

 
sector 

bugetar 
sector 
privat 

colegii 
/licee 

univer-
sități 

 Grupe de meserii       

 Strungar multiprofil  21  13   3 4 

 Electrogazosudor-
montator 

20 
 14   4 2 

 Lăcătuş la repararea 
automobilelor  

43 
 24   8 11 

 Operator la calculatoare 
electronice 

23 
1 11 4 3  4 

 Grupe profesionale       

 Operator la calculatoare 
electronice  

78 
 36 21  2 19 

 Electromecanic utilaj 
frigorific şi comercial 

20 
 12   7 1 

 Radiomecanic la 
întreţinerea aparatelor 
radio şi televizoarelor  

34 
 8 6  11 9 

 Lăcătuș - montator 
aparatura 

14 
 9 2  3  

  253 1 126 33 3 40 50  

   50,19% 14,23%  19% 

Rezultatele angajării elevilor ne arată, că încă mai avem mult de muncit. 

 

1.5.  Resurse umane 

Resursele umane sînt factorul – cheie al oricărui sistem de educație.  

Colectivul didactic al Școlii Profesionale nr.5, mun. Bălți este constituit din 49 de cadre cu vărste 

cuprinse între 23 și 67 ani. 
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Studiile deținute de cadrele didactice ne reprezintă:  

Studii superioare: 38 persoane 

Studii medii de specialitate : 11 persoane 

Studii secundar profesionale : 1 persoană 

a) Efectivul cadrelor manageriale și didactice este constituit din: 

Cadre manageriale – 5: 

  Vovc Ion – director  

  Caraiman Lucia – director adjunct instruire și producere; 

  Gaitur Grigore – director adjunct educație și instruire; 

  Gornea Liuba – director adjunct instruire; 

  Stratulat Vladimir – maistru superior; 

 b) Cadre didactice:  

                        Maiştri instructori –  15 

                        Pedagogi sociali – 2 

                        Profesori obiecte de profil – 13 

                        Profesori obiecte de cultură generală – 14  

Personal auxiliar: 

1 tîmplar, 3 paznici, 1 contabil, 1 casier, 2 secretare, 4 lucrători  în cămin, 1 intendent, 3 

servitoare, 1 lăcătuși  instalatori de  tehnică sanitară, 1 soră medicală ( 0,5 salariu), 1 șofer, 1 șef 

de depozit, 1 îngrijitor de teren, 1 laborant. 

Vîrsta medie a cadrelor didactice constituie 43 ani: 

              Pînă la 30 ani – 9 

              Pînă la 40 ani – 11   

              Pînă la 50 ani – 6 

             Pînă la 60 ani – 18 

  Dupa 60 ani – 5 

Se atestă lipsa de cadre didactice tinere.  

În urma investigării nevoii de perfecţionare a personalului didactic din şcoală, au fost 

proiectate şi derulate acţiuni centrate pe asigurarea unui echilibru între formarea iniţială şi 

continuă tuturor celor implicaţi în procesul educaţional. Astfel, în cadrul formării curente şedinţe 

instructiv-metodice, consilii profesorale  s-a urmărit concordanţa cu tematica de perfecţionare.  
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La moment, din totalul de 49 de cadre didactice și adminstrative au participat la formări 

continue 42 de cadre, adică 82%.  9 (18%) cadre didactice nu au fost la perfecționare din diferite 

motive: sunt tineri specialiști cu stagiul pedagogic mai puțin de 3 ani. 3 cadre didactice au fost 

angajați în septembrie 2013. 

Dim cele 49 de cadre didactice 33 sunt deținători a gradelor didactice. 

Grade didactice:    superior  2 4,2% 

                             Gradul I 5 10,63% 

                            Gradul II 26 55,32% 

                            Fără grad didactic 14 29,78% 

 

Gradul II; 26; 

55%

Gradul I; 5; 

11%

Grad superior; 

2; 4%

Fără grad 

didactic; 14; 

30%

 

 

1.6.  Resurse  materiale 

Școala Profesională nr. 5 dispune de 1 bloc de studii, un cămin , teren sportiv. 

Activitatea didactică se desfăşoară în: 

 Săli de clasă – 17 

 Laboratoare – 3 

 Cabinete de informatică – 5 

 Bibliotecă şcolară – număr de volume de carte – 16868  

 Ateliere pentru instruirea practică – 6 
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 Cabinet medical – 1 

 Spaţii sanitare – 6 

 Sală sportivă – 1 

 Cămine – 1 cu 220 locuri 

Atelierele și sălile de studii pentru disciplinele de specialitate şi obiecte de cultură generală 

sunt satisfăcător amenajate, cu materiale didactice, corespunzătoare profesiilor studiate. 

 

1.7. Resurse financiare 

Finanțarea instituției este asigurată de două surse:: 

 Alocări din bugetul de stat; 

 Venituri extrabugetare. 

1. Eficiența utilizării surselor  financiare (mijloace speciale ) – reparații, procurări de utilaj, 
manuale, etc;  

În anul 2013 au fost utilizate următoarele surse financiare 

I. LUCRĂRI  -    139,9 mii lei 

Reparaţia viceului în cămin –37,9 mii lei  

Reparaţia bucătăriei în cămin – 21,4 mii lei 

Reparaţia fasadei scolii-      40,5 mii lei 

Reparaţia acoperişului şcolii - 19,1 mii lei 

Reparaţia calculatoarelor -  21,0 mii lei 

II. PROCURĂRI - 322,2 mii lei 

Materiale gospodăreşti – 40,9 mii lei 

Manuale -30,0 mii lei 

Mobilier şcolar-   119,8 mii lei 

Calculator- 7,5 mii lei 

Proiector interactiv – 20,0 mii lei  
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Materiale didactice- 58,4 mii lei 

Inventar moale – 10,0 mii lei 

Materiale pentru reparaţia curentă a încăperilor –  27,6 mii lei 

Medicamente – 8,0 mii lei 

Procurări din mijloace speciale –              30,4 mii lei 

Materiale gospodăreşti -   11,4 mii lei 

Materiale didactice -  3,8 mii lei  

Materiale pentru reparaţia curentă a încăperilor –  15,2 mii lei 
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II. Misiunea şcolii 

 

- Formarea capacităţilor intelectuale şi a competenţelor profesionale care permit fiecărui 

absolvent să profeseze o meserie în domeniile: 

 Operator la calculatoare electronice 

 Electromecanic la repararea și întreținerea tehnicii de calcul 

 Electromecanic utilaj frigorific şi comercial 

 Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric 

 Lăcătuş la repararea automobilelor  

 Electrogazosudor  

 Strungar multiprofil 

-  Formarea de capacităţi de adoptare şi integrare într-o societate aflată într-un proces 

continuu de schimbare; 

- Cultivarea spiritului creativ, inventiv şi estetic în domeniul tehnic. 

- Creşterea gradului de responzalire şi implicare a tinerilor în mediul educaţional, social, 

economic şi politic. 
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III. Viziunea şcolii 
 

Şcoala Profesională Nr.5, ca unitate de învăţământ de stat trebuie sa-şi circumscrie viziunea 

idealului şi obiectivelor educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ precum şi solicitărilor 

venite din partea comunităţii, dar şi nevoilor de instruire şi calificare avansate de piaţa muncii. 

Deaceea viziunea școlii este de oferire a serviciilor de educaţie şi formare profesională ce au la 

bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea 

spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

Principiile de bază ale Școlii Profesionale nr. 5 sunt: 

 Management participativ; 

 Incluziune socială; 

 Parteneriatul eficient; 

 Flexibitate. 
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VI. Analiza situaţiei actuale a şcolii 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Realizarea planului de şcolarizare; 

 Rezultate înalte la activitățile 

extracurriculum-uluire, locuri premiante 

la concursurile regionale și republicane; 

 Realizarea 100% a activităților incluse în 

planul managerial; 

 70% din cadrele didactice dețin grade 

didactice; 

 Relații armonioase, de colaborare între 

angajații școlii și a echipei manageriale; 

 Exzistă o reţea unică de informatizare, cu 

5 săli dotate cu calculatoare, conectate la 

reţeaua internet şi diferite programe de 

specialitate; 

 Implicarea în proiectul educațional 

”Îmbunătățirea învățămîntului 

profesional tehnic în domeniul TIC”. 

 Infrastructură (atelier, laborator) la 

meseria electrician electronist auto 

dotată cu utilaj modern, care sprijină 

realizarea procesului educaţional. 

 Atelierul este utilizat la capacitate ma-

ximă(25 elevi*6ore=150 ore/elev în zi, 

150 ore/elev în zi * 5 zile = 750 ore/elev 

pe săptămînă);  

 Procent relativ înalt (6,09%) al abndonului 

școlar şi al eşecului şcolar (15,78%); 

 Nu în toate atelierele  există utilaj 

performant, ce ar permite pregătirea 

profesională de calitate a  elevilor; 

 Lipsa literaturii de specialitate în limba 

română; 

 Laboratoarele, auditoriile nu sînt dotate 

suficient cu mijloace multimedia, lipsesc soft-

urilor de specialitate licenţiate; 

 Nu toate cadre didactice sînt pregătite pentru 

implementarea tehnologiilor educaţionale 

avansate;  

 Implicarea nesuficientă a părinţilor în 

demersurile şcolii privind acţiunile 

educaţionale;  

 Insuficienţa colaborării cu agenţii economici 

şi AOFM în vederea plasării absolvenţilor în 

cîmpul muncii.  
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Implementarea Strategiei de dezvoltare a 

Învățămîntului Vocațional-Tehnic pentru 

anii 2013-2020. 

 Colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi cu 

agenţii economici în elaborarea 

programelor analitice şi vocaţionale în 

domeniul instruirii teoretice şi practice. 

 Participarea în Proiectul „Îmbunătăţirea 

calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic 

în  domeniul TIC din Republica Moldova” 

oferă posibilitatea de: 

- a deschide o meserie nouă la solicitarea 

pieţii muncii TIC – Operator Suport 

Tehnic Calculatoare;  

- a îmbunătăți baza materală în atelierul 

de intruire teoretică şi practică  

- profesorii implicaţi în pregătirea 

muncitorilor vor beneficia de formări 

profesionale. 

 Colaborarea cu întreprinderea germană 

“Draexlmaier ” în instruirea muncitorilor 

calificaţi necesari întreprinderii. 

 Promovarea imaginii școlii prin 

participarea elevilor la olimpiade, 

concursuri, simpozioane municipale, 

naţionale şi internaţionale.  

 Lipsa standardelor ocupaţionale şi a 

curriculum-ului la disciplinele de specialitate; 

 Posibilitatea redusă, ca absolvenţii să-și 

continua studiile în instituțiile de învățămînt 

superior duce la o imagine nefavorabilă a 

școlilor profesionale în societate; 

 Situația demografică din țară; 

 Nu toţi agenţii economici conştientizează 

necesitatea parteneriatului în vederea 

angajării absolvenţilor în cîmpul muncii, în 

deosebi micile întreprinderi; 

 Învechirea utilajului tehnic de instruire 

reduce din calitatea procesului de instruire 

profesională;  

 Lipsa motivaţiei a potenţialilor parteneri sau 

sponsori de a-şi aduce contribuţia la dotarea 

bazei tehnico-materiale şi a altor probleme 

ale şcolii.  

 

 

http://www.fia.md/index.php?option=com_contact&view=contact&id=58%3Adraexlmaier-automotive&catid=38%3Aorganizations-ru&Itemid=50
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VI. Probleme identificate și prioritizate 

 Procesul educaţional nu este centrat pe elev, ceea ce diminuiază calitatea produsului final.  

 Accesul cadrelor didactice la informatie este limitat (lipsa literaturii de specialitate în limba română, 

lipsa mijloacelor tehnice în fiecare cabinet). 

 Dotarea limitată cu echipament modern creează discrepanţe între cunoştinţele căpătate de 

absolvenţii școlii şi aşteptările agenţilor economici. 

 Cooperarea între școală, partenerii economici şi comunitate neaxată pe calitate. 

 

VII. Direcții strategice 

DS1.  Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite. 

DS2.   Accesul cadrelor didactice la informatie. 

DS3. Modernizarea bazei tehnico-materiale prin diversificare, completare şi  exploatare raţională.  

DS4.  Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţi, agenţi economici, 

organizaţii  statale,  mediul academic etc.  

VIII. Scopul general  

 

Şcoala Profesională Nr.5, mun. Bălți, are drept scop dezvoltarea continuă, competitivă, 

flexibilă a instruirii profesionale a tinerilor, adulţilor la nivel regional şi naţional, crearea condiţiilor 

optime pentru instruire şi asigurarea parteneriatului de calitate cu autorităţile publice, agenţilor 

economici şi comunitate.  

 

 

 

 

IX. Obiective strategice  

DS1.  Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite 

 Asigurarea calităţii procesului educaţional prin formare  continuă a minimum 20% cadre 

didactice şi manageriale. 
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 Sporirea anuală a performanţelor şcolare cu minimum 3-5 % prin implicarea activă a elevilor în 

activităţi curriculum-uluire şi extracurriculum-uluire de diferit gen. 

 Reducerea, timp de 5 ani, cu 50 % a eşecului şcolar înregistrat ca şi tendinţă prin oferirea 

oportunităţilor de instruire diferenţiată. 

 Diversificarea procesului educaţional din perspectiva unui învăţămînt interactiv, axat pe cel 

care învaţă. 

DS2.   Accesul cadrelor didactice la informatie 

 Constituirea unui sistem de acces a cadrelor didactice la informaţii în domeniul instruiri 

profesionale. 

 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii prin intermediul reţelei globale 

Interneti. 

DS3.  Modernizarea bazei tehnico-materiale prin diversificare, completare şi  exploatare 

raţională 

 Dezvoltarea infrastructurii şcolii cu echipamente specifice profilului şcolii conform 

standardelor educaţionale.  

 Valorificarea sistematică a posibilităţilor de suplimentare a resurselor financiare existente, 

oferind servicii noi cu implicarea activă a elevilor şi angajaţilor instituţiei. 

DS4.  Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţi, agenţi economici, 

ONG-uri, organizaţii  statale etc. 

  Corelarea curriculum-ului disciplinelor de specialitate cu cerinţele actuale ale pieţii muncii în 

schimbare.   

 Organizarea anuală a diferitor acţiuni de orientare profesională în şcoli de cultură generală şi 

licee din Republică. 

 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii. 
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X. OPŢIUNI STRATEGICE ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR 

1.  Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite 

Obiective specifice Acţiuni strategice Termene Indicatori de performanţă 

Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin formare  continuă 

a minimum 20% cadre didactice şi 

manageriale 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă, seminare, trainiguri. 

Organizarea seminarelor metodice în scopul 

instruirii cadrelor didactice pentru utilizarea 

învăţării centrate pe elev. 

Elaborarea propriului traseu de dezvoltare 

profesională. 

Septembrie-

mai, 

anual 

Număr de cadre didactice certificate. 

 Număr de cadre implicate în activităţi 

metodice. 

Număr de cadre didactice ce şi-au ridicat 

calificare. 

Sporirea anuală a performanţelor 

şcolare cu minimum 3-5 % prin 

implicarea activă a elevilor în 

activităţi curriculare şi 

extracurriculare de diferit gen. 

Implicarea elevilor în activităţi practice 

suplimentare. 

Organizarea consultaţii de pregătire suplimentară 

a elevilor Selectarea elevilor cu aptitudini şi 

implicarea lor în parteneriat cu profesorii în 

procesul de instruire. 

Instituirea zilelor autoconducerii în şcoală. 

Septembrie-

mai 

anual 

Număr de elevi antrenaţi în lecţii practice. 

Numărul de ore consultative. 

Numărul performanţelor la concursuri, 
olimpiade şcolare 

Numărul de elevi implicaţi în roluri de 
conducere. 
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Reducerea, timp de 5 ani, cu 50 % a 

eşecului şcolar înregistrat prin 

oferirea oportunităţilor de instruire 

diferenţiată. 

 

Efectuarea testării iniţiale de diagnoză, analiza şi 

adaptare a proiectării. 

Elaborarea planurilor de activităţi pe catedre în 

vederea reducerii eşecului şcolar. 

Aplicarea sarcinilor de lucru diferenţiat. 

Efectuarea consultaţiilor de pregătire suplimentară 

pentru elevii cu ritm scăzut de învăţare. 

Elaborarea de fişe individuale pentru elevii cu ritm 

lent de învăţare.  

Moniztaritarea și evaluarea procesului de instruire 

în scopul îmbunătățirii calității învățămîntului.  

Elaborarea cerinţelor şi criteriilor unice de 

evaluare. 

 

 

Septembrie 

anual 

 

 

Octombrie-

mai 

anual 

Numărul de acţiuni şi activităţi concrete 

la fiecare disciplină. 

Promovarea tuturor elevilor.  

Numărul de teste, fişe diferenţiate. 

40-50% din elevi vor frecventa orele de 

consultaţii. 

Ridicarea procentului de promovare la 

fiecare disciplină separat. 

Sistem de cerinţe unice pentru toate 

disciplinele, aprobat şi afişat la vedere. 

 

 

 

2. Accesul cadrelor didactice la informatie 
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Obiective  

specifice 

Acţiuni  

strategice 

Termene Indicatori de performanţă 

Constituirea unui sistem 

de acces a cadrelor 

didactice la informaţii de 

ultimă oră în domeniul 

instruiri profesionale 

Conectarea cabinetelor și atelierelor la Internet septembrie 

2015  

Număr de  profesori care obţin informaţii 

de pe internet 

Organizarea cursurilor  utilizarii TIC pentru profesori  Implicarea cca 10% TIC  în procesul de 

predare-învăţare 

Implimentarea platformei AeL la obiectele de cultură 

generală  

Sistematic  Număr de lecţii promovate în platforma 

AeL 

Asigurarea bibliotecii cu literatură de specialitate, manuale, 

materiale didactice etc. 

Procurarea calculatoarelor şi a soft-ului corespunzător în 

bibliotecă. 

Martie 2016  Biblioteca dotată 

Profesori  satisfăcuţi de utilizare a 

informaţiei 

 

 

 

3. Modernizarea bazei tehnico-materiale prin diversificare, completare şi exploatare raţională 

Obiective specifice Acţiuni strategice Termene Indicatori de performanţă 
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Dezvoltarea unei baze 

tehnico-materiale 

racordate la noile cerinţe 

ale pieţei forţei de 

muncă 

Planificarea mijloacelor financiare nesesare pentru 

procurarea utilajului necesar în atelierele de pregătire a 

specialiştilor la repararea utilajului frigorific şi utilajului 

electric şi electromontor la repararea şi întreţinerea 

utilajului electric. 

Îndestularea atelierelor cu materiale consumabile. 

2015 

 

 

anual 

Resurse financiare alocate de Ministerul 

Educaţiei şi din venituri extrabugetare. 

Ateliere dotate cu utilaj modern. 

Elevi satisfăcuţi de desfăşurarea lecţiilor 

practice. 

Valorificarea sistematică 

a posibilităţilor de 

suplimentare a 

resurselor financiare 

existente, oferind servicii 

noi cu implicarea activă a 

elevilor şi angajaţilor 

instituţiei. 

Exploatarea raţională a bugetului şcolii. 

Atragerea proiectelor de investiții în școală. 

Prestări servicii de instruire de scurtă durată prin 

intermediul AOFM şi individual la meseriile: 

electrogazosudor, lăcătuş la reparea automobilelor, 

electrician-electronist auto, electromecanic utilaj frigorific şi 

comercial; strungar multiprofil. 

Completarea bugetului din producere şi servicii: de reparare 

a automobilului, instalare şi deservire a condiţionerelor, 

lucrări sudare de diferite tipuri ş.a. 

2015-2019 

Nr. de persoane instruite şi certificate. 

Servicii acordate. 

Suplinirea extrabugetului. 

 

4. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţi, agenţi economici, organizaţii  statale etc. 
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Obiective  

specifice 

Acţiuni  

strategice 

Termene Indicatori de performanţă 

Corelarea curriculum-ului 
disciplinelor de învăţămînt 
cu cerinţele actuale ale pieţii 
muncii în schimbare.   

Realizarea unui studiu privind aşteptările 
angajatorilor.  

Revizuirea anuală a curriculum-ului la diferite 
specialităţi. 

Implicarea agenţilor economici în revizuirea  şi 
elaborarea curriculum-ului de specialitate.  

Iunie, 

anual 

Nr. de  curriculum-ului revizuite; Gradul de adaptare  a 
curriculum-ului la cerinţeloe pieţei forţei de muncă. 

Numărul de angajatori interveivaţi. 

Gradul de acoperire a aşteptărilor angajatorului de 
către absolvenţi. 

Numărul de absolvenţi angajaţi după absolvire. 

Colaborare cu întreprinderea 
Draexlmaier în pregătirea 
muncitorilor calificaţi. 

 

Încheerea acordului de colaborare. 

Formarea profesorilor în domeniul profesional. 

Elaborarea curriculum-ului în comun acord cu 
întreprinderea. 

Pregătirea muncitorilor calificaţi. 

2014 

2014-
2015 

 

2014-
2019 

Acord de colaborare (sistem dual de instruire). 

Număr de profesori instruiţi în domeniul. 

Curriculum eleborat. 

Număr de muncitori calificaţi angajaţi la întreprindere. 

Întreprinderea satisfăcută de calitatea pregătirii 
muncitorilor. 

Colaborarea cu companiile 
TIC în pregătirea 
muncitorilor la meseria 
Operator Suport Tehnic 
Calculatoare.  

Elaborarea Curicculum-ului modular pentru 
meserie. 

Dotarea atelierului pentru instruirea teoretică 
şi practică. 

Formarea profesorilor în domeniul profesional. 

Pregătirea muncitorilor calificaţi pentru 
domeniul TIC. 

Mai 2014 

 

2014 

 

 

2015-
2019 

Curriculum modular eleborat . 

Atelier dotat cu echipamente, consumabile necesare 
instririi. 

Număr de profesori instruiţi în domeniul. 

Număr de muncitori calificaţi angajaţi la întreprindere. 

Piaţa muncii TIC satisfăcută de calitatea pregătirii 
muncitorilor. 

 

Organizarea unei comunicări Formarea Consiliului Părintesc   Septembri Numărul părinţilor implicaţi. 

http://www.fia.md/index.php?option=com_contact&view=contact&id=58%3Adraexlmaier-automotive&catid=38%3Aorganizations-ru&Itemid=50
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eficiente cu părinţii. Implicarea părinţilor în luarea deciziilor. 

Participarea părinţilor la Consiliul Profesoral, 
Consiliul Administrativ, etc. 

e, anual Comunicarea şi schimbul între părinţi se realizează în 
mod regulat. 

Gradul de implicare a părinţilor în activităţi extra-
curriculum-uluire posibile. 

Numărul participanţilor la diferite şedinţe. 

Gradul de implicare în luarea deciziilor. 

Organizarea anuală a 
diferitor acţiuni de orientare 
profesională în şcoli de 
cultură generală şi licee din 
țară. 

Orientarea profesională pe catedre. 

Întocmirea membrilor comisiei de deplasare 
prin republică. 

Analiza resurselor financiare pentru deplasare, 
cazare, etc 

Aprilie-
mai 

anual 

Numărul de şcoli vizitate şi informate din Republică. 

Numărul profesorilor şi elevilor implicaţi. 

Crearea unui grafic de rotaţie între profesori, elevi  

Copii orientaţi spre studiu. 

Numărul de elevi care vin la admitere din aceste şcoli. 
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XI. Evaluarea şi monitorizarea realizării Programului 

Implementarea Programului de dezvoltare al şcolii va fi realizată de către întregul personal al 

şcolii. Aceasta se va realiza prin: 

 Şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 Consiliul Profesoral va monitoriza anual atingerea scopului general 

 Informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 

implementării Programului de dezvoltare al şcolii; 

 Conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării Programului  de dezvoltare 

al şcolii; 

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

indicate în planul de activitate pentru fiecare an. 

 Sintezele privind rezultatele monitorizării se analizează în permanenţă de către echipa 

managerială, Consiliul de Administraţie la toate nivelurile, fiind stabilite măsuri de 

îmbunătăţire şi activităţi pentru următorul an de studii. 


