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1. PROFILUL ACTUAL AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Instituţia de învăţămînt profesional tehnic secundar Anul fondării 

Şcoala Profesională nr. 5, mun. Bălţi 12.01.1971 

 

adresa poștală telefon fax 

mun. Bălţi, str. I. Franco 15 0231-72334 0231-70517 

 

email web 

sp5balti@gmail.com www.sp5.md 

 

director ordin de numire în funcție, nr şi data 

Caraiman Lucia Ord. nr 96p din 07.04.2014 

 

PDS termeni PDS % realizării 
Acreditarea instituţiei                    

nr hotărîrii / data 

 2014-2019  45   

 

 

 

Viziunea şcolii 

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. 

 

 

Misiunea şcolii 

- Formarea capacităţilor intelectuale şi a competenţelor profesionale care permit fiecărui absolvent 

să profeseze o meserie 

-  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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2. OBIECTIVELE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR 

 

Pentru realizarea misiunii sunt trasate următoarele direcții strategice şi obiective: 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de management  

1.1 Modernizarea continuă a sistemului managerial existent 

2. Accesul cadrelor didactice la informație 

2.1 Utilizarea eficientă a TIC în procesul educațional 

2.2 Asigurarea cu manuale și reviste periodice 

3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite 

3.1 Îmbunătățirea calității predării și implicit a pregătirii profesionale 

3.2 Sporirea   performanţelor şcolare prin implicarea activă a elevilor în activităţi 

curriculare şi extracurriculare de diferit gen și Reducerea eșecului școlar 

3.3 Organizarea lucrului metodic 

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

4.1 Dezvoltarea bazei tehnico-materială în ateliere  

4.2 Valorificarea sistematică a posibilităților de suplimentare a resurselor financiare 

existente 

4.3 Amenajarea spaţiilor conform normelor de sănătate şi igiena școlară 

4.4 Amenajarea complexului sportiv, crearea condiţiilor de sport şi odihnă 

4.5 Crearea condiţiilor de trai în cămin 

5. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu agenţi economici, organizații  

statale, părinţi etc. 

5.1 Identificarea agenților economici pentru dezvoltarea unui parteneriat în organizarea  

practicii de producere 

5.2 Formarea atitudinii responsabile și a motivației elevilor în studierea meseriei 

5.3 Corelarea programelor de învăţămînt cu cerinţele actuale ale pieţei muncii 

5.4 Organizarea practicii de producere a elevilor la agenții economici cointeresați 

5.5 Familiarizarea cu cerințele și  condițiile de muncă ale întreprinderii pentru promovarea 

practicii de producție 

5.6 Consolidarea şi perfecţionarea competențelor profesionale a elevilor în condiţii de 

activitate economică reală 

5.7 Organizarea  examenelor de calificare 

5.8 Pregătirea muncitorilor calificați prin programe de ucenicie 

5.9 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinții 
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3. REORGANIZĂRI ALE INSTITUŢIEI 

Nr. 

d/r 
denumirea anul actul 

1 
Școala Profesională Tehnică nr. 

35, Bălţi 
12.01.1971 

Ordinul nr.7 al Comitetului de stat al 

guvernului pentru învățămînt profesional 

2 Școala Tehnică nr. 12, Bălţi 25.05.1974 
 Ordinul nr.130 al Comitetului de stat al 

guvernului pentru învățămînt profesional 

3 
Școala Profesională Tehnică nr. 

48, Bălţi 
09.07.1984 

 Ordinul nr.70 al Comitetului de stat al 

guvernului pentru învățămînt profesional 

4 
Școala Profesională Polivalentă 

nr. 5, Bălţi 
01.09.1997 Ordinul nr. 338 al METS al R Moldova 

5 Școala Profesională nr. 5, Bălţi 
24.11.2003 

17.11.2003 

 Ordinul nr. 532 al ME al R Moldova 

Hotărîrea Guvernului nr. 1371 

4. PROGRAME DE STUDIU 

3 ani 2 ani 

713 Electricitate și energie 714 Electronică și automatică 

713007 Electromontor la repararea  şi 

întreținerea utilajului electric 

714019 Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

713007-

713009 

Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajelor electrice - 

Lăcătuş electrician la repararea 

utilajelor electrice 

  

714 Electronică și automatică 715 Mecanică și prelucrarea metalelor 

714004 
Electromecanic la repararea şi 

întreţinerea maşinilor de calcul 

715005 Electrogazosudor-montator 

714019 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

715007 Electromecanic utilaj frigorific şi 

comercial 

  715019 Strungar  

715 Mecanică și prelucrarea metalelor 716 Vehicule cu motor, nave și aeronave 

715007 
Electromecanic utilaj frigorific şi 

comercial 

716006 Mecanic auto 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave  

716001 Electrician-electronist auto 
  

716006 Mecanic auto   

716001-

716006 

Electrician electronist auto-Mecanic 

auto 
  

ALTELE  

15601 Operator la calculatoare   

 

Învățămînt dual 1-2 ani 1 an 

714 Electronică și automatică 714 Electronică și automatică 

714009 Electromontor utilaje de dispecerat şi  714019 Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 
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teleautomatică 

714022 
Operator la maşini-unelte 

semiautomate şi automate 
    

1041 Servicii de transport  

1041017 Operator in depozitele mecanizate si 

automatizate 
  

 

Programe de scurtă durată pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor 

715005 Electrogazosudor-montator 

 

Pe parcursul anului de studiu 2015-2016 au fost pregătiți 27 de cursanți în programe de scurtă durată 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții la meseria Electrogazosudor-montator. 

 

 

5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI 

Costul per elev GENERAL Costul per elev  BUGET  
Costul per elev 

EXTRABUGET 

19,60072314 38,91404959 0,287396694 

 

 

5.1. MIJLOACE BUGETARE 

Alocări şi cheltuieli 

bugetare conform 

planului de finanțare 

Pentru remunerarea 

muncii 

Contribuții la 

asigurările sociale de 

stat 

Bursa 

Conform 

planului de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective  

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

9421,6 9417,2 4294,9 4299,6 1131,1 1130,6 1736,9 1736,8 

 

Plata mărfurilor și serviciilor 

Energie electrica Energie termică Apa, canalizare 
Manuale, ediții 

periodice 

Conform 

planului de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective  

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

144,6 144,6 593,2 593,2 47,7 47,7 59,8 59,8 
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Procurare de  utilaje 

pentru instruire 
Reparații capitale Reparații curente Alte cheltuieli 

Conform 

planului de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective  

an financ 

2015 

20 19,9   186,6 185,9 1206,8 1199,1 

 

5.2. MIJLOACE EXTRABUGETARE 

 

Venituri provenite din: 

Taxa de studii 
Arenda 

spatiilor 

Donații și 

sponsorizări 
Chirie Alte venituri 

167,8 6,1  85,3  

 

Cheltuieli 

Pentru remunerarea muncii 
Contribuții la asigurările sociale 

de stat 
Bursa 

Conform 

planului de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective  

an financ 

2015 

Conform planului 

de finanțare 

Cheltuieli 

efective    

an financ 

2015 

Conform 

planului de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective    

an financ 

2015 

22,9 21,9 6,3 6   

 

Plata mărfurilor și serviciilor 

Energie electrica Energie termică Apa, canalizare Cărți, ediții periodice 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuiel

i efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuiel

i efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuiel

i efective 

an financ 

2015 

  12,2 12,2 1 1 6,4 6,8 

 

Procurare de utilaje 

pentru instruire, 

calculatoare 

Reparații capitale Reparații curente Alte cheltuieli 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuiel

i efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuieli 

efective 

an financ 

2015 

Conform 

planului 

de 

finanțare 

Cheltuiel

i efective 

an financ 

2015 

    25,1 25,1 77,4 66,1 
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6.CARACTERISTICA BUNURILOR IMOBILE 

bloc de 

studii 

bloc 

administra

tiv 

Suprafața dată în arendă, m2 case de locuit, unităţi 

 unităţi unităţi 
bloc de 

studii/administrativ 

alte 

suprafețe 

imobiliare 

bloc cu 

apartamente 
case 

1      

 

Cămine (total) 

unităţi 
capacitate, 

locuri 

elevi 

cazaţi 

Suprafața 

locativă care 

revine unui 

elev m2 

lucrători ai instituţiei 

cazaţi 

nr de locuri 

ocupate de alte 

persoane 

1 166 227 4,4 1   

 

sala de 

festivități 

sală de 

sport 
stadion 

teren de 

fotbal 

laboratoare de 

învăţămînt şi 

instruire 

ateliere de 

producere 
punct medical 

 1  1 6 6 1 

 

construcții auxiliare gospodării didactice terenuri, ha 

depozite ambare garaje prisacă seră fermă arabil livezi vii poligon autodrom 

1  1         

 

Şcoala Profesională nr. 5, mun. Bălţi nu dispune de sală de festivităţi ceea ce duce la organizarea 

defectuasă a activităţilor extracurriculare pentru un număr mare de spectatori. Aceste activităţi sunt 

organizate pe platoul din faţa şcolii, iar pe vreme ploiasă în sala de sport. Un număr mare de activităţi 

extracurriculare sunt organizate în sălile de clasă.  
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7. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ  

 

Utilaj/echipament 

Denumirea echipamentului/utilajului 

(utilaje - mijloace fixe în valoare de cel 

puțin 6 mii lei) 

Unități 

(cantit

atea) 

Meseria la care este utilizat în scop de 

instruire  

Aparat de sudare cu arc electric 1 Electrogazosudor-montator 

Transformator de sudare cu arc 420 1 Electrogazosudor-montator 

Redresor de sudare linear 1 Electrogazosudor-montator 

Semiautomat de sudare TELWIN N251/2 1 Electrogazosudor-montator 

Utilaj pemtru sudare cu argon 250/1 1 Electrogazosudor-montator 

Utilaj pentru sudare şi tăiere cu plazmă  

SUPERPLUS 
1 Electrogazosudor-montator 

Redresor de sudare linear 1 Electrogazosudor-montator 

Semiautomat de sudare SUPERTIG 1 Electrogazosudor-montator 

Aparat de sudare semiautomat 1 Electrogazosudor-montator 

Strung 1К62 1 Strungar 

Strung  1 Strungar 

Strung СНА560 1 Strungar 

Strung 1Н612П 1 Strungar 

Strung  1 Strungar 

Maşină de frezat orizontală 676 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală 6Р12 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală 6Р12 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală 6Р13 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală 6Н12П 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală 6Р13Н 1 Strungar 

Maşină de frezat verticală  1 Strungar 

Maşină de frezat universală 675 1 Strungar 

Maşină de frezat universală 675 1 Strungar 

Maşină de frezat universală 6Р80 1 Strungar 

Maşină de frezat orizontală 6Н81Р 1 Strungar 

Maşină de frezat universală 675 П 1 Strungar 

Maşină de frezat universală 675 П 1 Strungar 

Maşină de rabotat cu masa fixă 6A11 1 Strungar 

Elevator 4 piloni 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Motortester BOSH FSA 740 SD 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Set suplimentar BOSH A4 OTTO 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Suport pentru montarea arcului de suspensie 

S2-102 
1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Set suplimentar BOSH DIESEL 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Adaptor primar BOSH 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 
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Adaptor secundar BOSH 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Geamantan cu cabluri BOSH 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Aparat pentru verificarea injectoarelor 

DIESEL DET 
1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Aparat de măsurare a compresiune 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

ATP elevatoe pe 2 piloni 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Pres pentru atelier WWP30E 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Elevator pentru ridicarea rapidă 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Afelier ambulatoriu Vigor 3 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

ATT stend pentru verificarea sistemului de 

frînare 
1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Aparat pentru balansarea anvelopelor BOSH 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Aparat pentru măsurarea axelor 

automobilului 
1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Utilaj pentru demontarea şi montarea 

anvelopelor 
1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Echipament de bază ECOTRAIN pentru 

partea practică (set) 
4 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Multi POWER SUPLU 4xDC curent 

alternativ genez (set) 
4 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Acumulator digital cu 2 canale şi displei 

color (set) 
4 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Far bază cu lampă distanţată (stînga) (set) 2 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Far bază cu lampă distanţată (dreapta) (set) 2 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Întrerupător la locul de bază CO-3216-2T 

(set) 
2 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Stand mobil pentru desfăşurarea lucrărilor de 

laborator 3 nivele 6 poziţii (set) 
2 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Automobil FIAT Grande 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Automobil KIA Picante 1 Electrician-electronist auto-Mecanic auto 

Proiector NEC NP2106 1 Toate meseriile  

Laptop Sony Vayo 240-FJB 1 Toate meseriile  

Programul AEL 1 Toate meseriile  

Proiector 1 Toate meseriile  

Calculatoare 10 Toate meseriile  

Calculatoare 2 Toate meseriile  

Server+monitor 1 Toate meseriile  

Bloc de sistem 1 Toate meseriile  

Videoproiector OPTOMA 1 Toate meseriile  
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Bloc de sistem 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Personal Computer PC Bloc de sistem CPU 

AMD 
1 

Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Set Computer 6 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 18 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Procesor 2 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Procesor 3 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 3 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 5 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 3 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Monitor+procesor 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Proiector NEC NP 115+6 2500 1 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

Bloc de sistemă MB/CPU/ CASE 1 Toate meseriile  

Konica Minolita Digital Copier/printer/scaner 1 Toate meseriile  

 

În anul de studii 2015-2016 a fost procurate:  Bloc de sistemă MB/CPU/ CASE şi 

Konica Minolita Digital Copier/printer/scanner pentru necesităţile tuturor meseriilor.
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8. ASIGURAREA CU CĂMIN 

 

Tipul căminului 

Capacitatea de 

cazare conform 

normelor sanitare 

Locatari 

Elevi 
Lucrători ai instituţiei de 

învăţămînt 
Alte persoane 

 număr 

Suprafața locativă 

care revine unui 

elev 

număr suprafața  număr suprafața 

Coridor 166 227 4,4 1 12   

 

Pentru a satisface necesitățile de cazare a tuturor doritorilor, în cămin au fost cazați cu 61 elevi mai mulți, ceea ce micșorează suprafața per elev cu 1,6 m2 în 

raport cu norma sanitară de 6 m2 per elev. 

9. RESURSE UMANE 

9.1.Caracteristici de vîrsta 

  
< 25 ani 

>=25< 30 

ani 

>=30< 35 

ani 

>=35< 40 

ani 

>=40< 45 

ani 

>=45< 50 

ani 

>=50< 55 

ani 

>=55 ani-

Pensionar 
Pensionar 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

TOTAL INSTITUȚIE 1  1 8 9 2 4 2 1 4 2 2 4 2 3 7 12 14 

Personal de conducere          2 2      1  

Personal didactic   1 8 8 2 4 1 1 2  2  1  4 4 7 

Personal didactic 

auxiliar 
       1     1    1  

Personal nedidactic 

(administrativ 

gospodăresc, auxiliar şi 

de deservire) 

1    1        3 1 3 3 6 7 
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Vîrsta medie a resurselor umane din cadrul Şcolii Profesionale nr. 5, mun. 

Bălţi constituie 50 ani. 
Ponderea femei/ bărbaţi din totalul de cadre didactice constituie 
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9.2. Nivelul studiilor și gradul didactic/managerial 

  

forma de angajare Grad didactic 
Grad 

managerial 
Nivelul studiilor Sex Formări profesionale 

ti
tu

la
r 

p
ri

n
 c

u
m

u
l 

p
la

ta
 c

u
 o

ra
 

(a
n

ex
a
 1

6
 H

G
 

3
8
1
) 

S
u

p
er

io
r 

I II 

S
u

p
er

io
r 

I II 

D
o
ct

o
ra

n
tu

ră
 

M
a
st

er
a
t 

L
ic

en
ță

 

M
ed

ii
 d

e 

sp
ec

ia
li

ta
te

 

S
ec

u
n

d
a
r 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

F
ă
ră

 s
tu

d
ii

 

fe
m

in
in

 

m
a

sc
u

li
n

 

co
n
ti

n
u
ă 

re
ca

li
fi

ca
re

 

p
ri

n
 p

ro
ie

ct
e 

în
 

ţa
ră

 

p
ri

n
 p

ro
ie

ct
e 

p
es

te
 h

o
ta

re
 

m
an

ag
er

ia
le

 

Personal de 

conducere 
5    1 4   2  1 3 1   3 2 2    1 

Personal didactic 44 2  2 4 21     9 28 5   18 26 6 1    

Personal didactic 

auxiliar 
3        1       2 1 1     

Personal nedidactic 

(administrativ 

gospodăresc, auxiliar 

şi de deservire) 

23 3          3 9  12 14 12      

 

De formări continuii la disciplinele de studii au beneficiat 9 cadre didactice şi manageriale la diferite instituţii acreditate. 

În anul de studii 2015-2016 s-au atestat  9  cadre didactice după cum urmează: 

 

Gradul didactic superior: 

 Bîrsan Valentin  profesor informatică/maistru-instructor; 

Gradul didactic unu: 

 Cibota Eugeniu, profesor fizică/discipline tehnice; 

 

Gradul didactic doi: 

 Vicol Aliona, profesoară bazele antreprenoriatului; 

 Pantilei Ana, profesoară geografie; 

 Garbuz Vasile, profesor discipline tehnice/bazele antreprenoriatului; 

 Grumeza Lidia,pedagog social; 
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 Smerea Irina, profesoară matematică,informatică/maistru-instructor; 

 Catană Ion profesor educație fzică; 

            Gaitur Grigore profesor etica și psihologia vieții de familie. 

 

 

Diagrama de mai jos reprezintă rata deținătorilor de grade didactice: 
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10. RATA DE OCUPARE ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR  

Mecanismul de monitorizare a angajării în cîmpul muncii  a absolvenților după absolvirea școlii constituie menținerea dialogului virtual și la telefon 

între maiștri și absolvenți pe parcursul primului an după absolvire. Rata de ocupare a absolvenților anului de studii 2014-2015 constituie:  

33,6 % - angajați în cîmpul muncii după specialitate, 

23,6 % - angajați în alte domenii, 

0.04 % - afacere proprie, 

8,3 % - continuă studiile, 

14,9% - neangajați, 

4,1% - încadrați în serviciul militar, 

0,04% - în concediu de îngrijire a copilului 

0,04%- a pierdut capacitatea de muncă 

14,1 % - plecați peste hotare. 

neangajarea absolvenților în proporție de – 14,9 % are la baza următoarele premise obiective: 

a) Lipsa locurilor de muncă nemijlocit la locul de trai a absolvenților ,iar migrația la oraș necesită cheltuieli suplimentare; 

b) Lipsa resurselor financiare pentru inițierea unei afaceri proprii; 

c) Salarii mici, neatractive pentru absolvenți. 

Implicarea școlii în  diminuarea ratei de neangajare a absolvenților este susținerea și promovarea elevilor cu capacități la încadrarea în practica de 

producere în  întreprinderile de profil din regiune cu  o ulterioară angajare în cîmpul muncii. Capacitățile antreprenoriale obţinute în cadrul disciplinei Bazele 

antreprenoriatului, precum şi în diferite proiecte regionale și naționale destinate tinerilor METTA 2 au determinat ca 1absolvent ai şcolii să deschidă afacere 

proprie. 

Problema migrației  absolvenților în proporție de 14.1% se reflecta direct la integrarea familiilor concetățenilor care au vize de reședință in alte țări, 

precum şi salarii mai atractive la întreprinderile din alte țări. 

Din cele expuse putem concluziona că, ocuparea absolvenţilor  constituie 85,1%, iar restul 14,9% la moment nu sunt angajați. 
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cod meserie 

total absolvenţi instituție 

to
ta

l 
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b

so
lv

e
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e
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 c
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 p
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n
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n
u
ă
 s

tu
d
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N
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g
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S
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v
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l 

m
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C
o
n
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d
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 d
e 
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g
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 a
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p
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u
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P
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t 

p
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h
o
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re
 

A
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u
t 

ca
p
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 d

e 

m
u
n
că

 

D
ec

ed
at

 

Total instituție 81 57 1 20 36 10 1 34 1  241 

713 Electricitate și energie 4 2  2 1 2  7   18 

713007 
Electromontor la repararea şi întreţinerea 

utilajelor electrice 
4 2  2 1 2  7   18 

714 Electronică și automatică 26 14  5 8 2  6   61 

714004 
Electromecanic la repararea și întreținerea 

mașinilor de calcul 
4 14  5 8 2  6   39 

714009 
Electromontor utilaje de dispecerat si 

teleautomatică 
8          8 

714022 
Operator la masini-unelte semiautomate si 

automate 
14          14 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor  22 6  2  2  9   41 

715005 Electrogazosudor-montator 14 4      3   21 

715007 
Electromecanic utilaje frigorifice şi 

comerciale 
8 2  2  2  6   20 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave 16 14 1 5 8 4  12 1  61 

716001 Electrician – electronist auto  9 8 1 1 8 3  9   39 

716006 Mecanic auto 7 6  4  1  3 1  22 

ALTELE 13 21  6 19  1    60 

15601 Operator la calculatoare 13 21  6 19  1    60 
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11. REZULTATELE PLANULUI DE ÎNMATRICULARE A ELEVILOR ÎN ANUL 2015 ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT SECUNDAR 

PROFESIONAL CU FINANŢARE BUGETARĂ ŞI CONTRACT 

Cod Meserie 

Buget 

Total 

BUGET 

Contract 
Total 

CONTR

ACT 

Total 

GENERA

L 

1 an 

liceu/şc 

med 

2 ani 3 ani dual 

1 an 

liceu/şc 

med 

2 ani 3 ani dual 

Total instituție 2016 25 130 50 37 242      242 

713 Electricitate și energie   25  25      25 

713007-

713009 

Electromontor la repararea şi întreţinerea 

utilajelor electrice - Lăcătuş electrician la 

repararea utilajelor electrice 

  25  25      25 

714 Electronică și automatică 25 25  32 82      82 

714009 
Electromontor utilaje de dispecerat si 

teleautomatică 
   8 8      8 

714019 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 
25 25   50      50 

714022 
Operator la masini-unelte semiautomate si 

automate 
   24 24      24 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor  80    80     80 

715005 Electrogazosudor-montator  25   25      25 

715007 
Electromecanic utilaje frigorifice şi 

comerciale 
 30   30      30 

715019 Strungar  25   25      25 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave  25 25  50      50 

716001-

716006 
Electrician – electronist auto-Mecanic auto   25  25      25 

716006 Mecanic auto  25   25      25 

1041 Servicii de transport    5 5      5 

1141017 
Operator in depozitele mecanizate si 

automatizate 
   5 5      5 
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Mai puțin solicitate au fost meseriile cu program de studii 1 an în baza studiilor liceale.  
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12. ANALIZA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A EXAMENULUI DE CALIFICARE  ÎN ANUL DE STUDII 2014-2015 

Cod Meserie 

admiși Au participat 

T
O

T
A

L
 a

p
re

ci
er

e
 

 Note la probele de evaluare finală 

N
u

 a
u

 s
u

sț
in

u
t 

p
ro

b
el

e 

N
o

ta
 m

ed
ie

 

to
ta

l 

in
cl

u
si

v
 d

in
 

a
n

ii
 

p
re

ce
d

en
ți

  

to
ta

l 

in
cl

u
si

v
 d

in
 

a
n

ii
 

p
re

ce
d

en
ți

 

10 9 8 7 6 5 

TOTAL INSTITUŢIE 241 3 235 3 235 30 56 53 58 28 10   7,76 

713 Electricitate și energie 17   16   16   5 2 6 3     7,56 

713007 
Electromontor la repararea şi întreţinerea 

utilajelor electrice 
17   16   16   5 2 6 3     7,56 

714 Electronică și automatică 62 1 61 1 61 13 24 15 6 1 2   8,48 

714004 
Electromecanic la repararea și întreținerea 

mașinilor de calcul 
40 1 39 1 39 9 15 10 2 1 2   8,58 

714009 
Electromontor utilaje de dispecerat si 

teleautomatică 
8   8   8   3 1 4       7,87 

714022 
Operator la masini-unelte semiautomate si 

automate 
14   14   14 4 6 4         9,00 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor  42 1 39 1 39 2 5 6 17 7 2   7,27 

715005 Electrogazosudor-montator 21   18   18   2 3 9 4     7,16 

715007 Electromecanic utilaje frigorifice şi comerciale 21 1 21 1 21 2 3 3 8 3 2   7,38 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave 61   60   60 7 11 10 20 8 4   7,64 

716001 Electrician – electronist auto  39   38   38 5 6 6 12 5 4   7,52 

716006 Mecanic auto 22   22   22 2 5 4 8 3     7,77 

ALTELE 59 1 59 1 59 8 11 20 9 9 2   7,89 

15601 Operator la calculatoare 59 1 59 1 59 8 11 20 9 9 2   7,89 

 

Nota medie la examenele de calificare în anul de studii 2015-2016 este de 7,76 ce atestă o stagnare comparativ anii precedenţi de studii. 
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Cod Meserie 

Categorii de calificare 

nr. 

elevi 

respinși 

Total 

absol-

venţi I II III IV V A C D 

 Meserie 

fără 
calificare 

TOTAL INSTITUŢIE   36 87 31         81   235 

713 Electricitate și energie   3 8 5             16 

713007 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice   3 8 5             16 

714 Electronică și automatică   4 24 11         22   61 

714004 
Electromecanic la repararea și întreținerea mașinilor de 

calcul 
  4 24 11             39 

714009 Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatică                 8   8 

714022 Operator la masini-unelte semiautomate si automate                 14   14 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor    12 21 6             39 

715005 Electrogazosudor-montator   6 10 2             18 

715007 Electromecanic utilaje frigorifice şi comerciale   6 11 4             21 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave   17 34 9             60 

716001 Electrician – electronist auto    14 17 7             38 

716006 Mecanic auto   3 17 2             22 

ALTELE                 59   59 

15601 Operator la calculatoare                 59   59 
 

 

 

 

Diagramele de mai jos reprezintă rezultatele examenelor de calificare în anul de studii 2015-2016: 
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Reușita la evaluarea finală       Categorii de calificare 
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13. CONTINGENTUL DE ELEVI  

cod meserie 

a. s. 2015-2016 

01.10.2015 

Inv. dual  
1 an 

(gimnaz.) 

1 an 

(liceu/şc. 

med.) 

2 ani 3 ani TOTAL 

T
o

ta
l 

F
 

M
 

T
o

ta
l 

F M 

T
o

ta
l 

F M 

T
o

ta
l 

F M 

T
o

ta
l 

F M 

T
o

ta
l 

F M 

TOTAL INSTITUȚIE 
23 7 16    49  49    454 97 357 526 104 422 

713 Electricitate și energie             34  34 34  34 

713007 
Electromontor la repararea şi întreţinerea 

utilajelor electrice 

            34  34 34  34 

714 Electronică și automatică 23 7 16          125 26 99 148 33 115 

714004 
Electromecanic la repararea și întreținerea 

mașinilor de calcul 

            65  65 65  65 

714009 
Electromontor utilaje de dispecerat si 

teleautomatică 

8  8             8  8 

714019 
Operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor 

            60 26 34 60 26 34 

714022 
Operator la masini-unelte semiautomate si 

automate 

15 7 8             15 7 8 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor        24  24    73  73 97  97 

715005 Electrogazosudor-montator       24  24       24  24 

715007 Electromecanic utilaje frigorifice şi comerciale             73  73 73  73 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave       25  25    123  123 148  148 

716001 Electrician – electronist auto              123  123 123  123 

716006 Mecanic auto       25  25       25  25 

ALTELE             99 71 28 99 71 28 

15601 Operator la calculatoare             85 71 14 85 71 14 

14031 Lăcatuș la repararea automobilelor             14  14 14  14 
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cod meserie 

a. s. 2015-2016 

01.07.2016 

Inv. dual  
1 an 

(gimnaz.) 

1 an (liceu/şc. 

med.) 
2 ani 3 ani TOTAL 

T
o
ta

l 

F
 

M
 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

TOTAL INSTITUȚIE 22 7 15    43  43    419 92 327 484 99 385 

713 Electricitate și energie             33  33 33  33 

713007 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor 

electrice 

            33  33 33  33 

714 Electronică și automatică 22 7 15          114 22 92 136 29 107 

714004 Electromecanic la repararea și întreținerea mașinilor de 

calcul 

            62  62 62  62 

714009 Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatică 8  8             8  8 

714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor             52 22 30 52 22 30 

714022 Operator la masini-unelte semiautomate si automate 14 7 7             14 7 7 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor        21  21    63  63 84  84 

715005 Electrogazosudor-montator       21  21       21  21 

715007 Electromecanic utilaje frigorifice şi comerciale             63  63 63  63 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave       22  22    115  115 137  137 

716001 Electrician – electronist auto              115  115 115  115 

716006 Mecanic auto       22  22       22  22 

ALTELE             94 70 24 94 70 24 

15601 Operator la calculatoare             83 70 13 83 70 13 

14031 Lăcatuș la repararea automobilelor             11  11 11  11 
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Cod Meserie 

a. s. 2015-2016 

Pierderi de contingent 

Înv. dual  
1 an 

(gimnaz.) 

1 an (liceu/ ș. 

med.) 
2 ani 3 ani TOTAL 

T
o
ta

l 

F
 

M
 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 

T
o
ta

l 

F M 
Tot

al 
F M 

TOTAL INSTITUȚIE 1  1    6  6    35 5 30 42 5 37 

713 Electricitate și energie             1  1 1  1 

713007 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice             1  1 1  1 

714 Electronică și automatică 1  1          11 4 7 12 4 8 

714004 Electromecanic la repararea și întreținerea mașinilor de 

calcul 

            3  3 3  3 

714009 Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatică                   

714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor             8 4 4 8 4 4 

714022 Operator la masini-unelte semiautomate si automate 1  1             1  1 

715 Mecanică și prelucrarea metalelor        3  3    10  10 13  13 

715005 Electrogazosudor-montator       3  3       3  3 

715007 Electromecanic utilaje frigorifice şi comerciale             10  10 10  10 

716 Vehicule cu motor, nave și aeronave       3  3    8  8 11  11 

716001 Electrician – electronist auto              8  8 8  8 

716006 Mecanic auto       3  3       3  3 

ALTELE             5 1 4 5 1 4 

15601 Operator la calculatoare             2 1 1 2 1 1 

14031 Lăcatuș la repararea automobilelor             3  3 3  3 

Pierderile de contingent constituie 7,98% din numărul total al elevilor, dintre care: 

a. Absenţe-6 

b. Absenţe şi restanţe-15 

c. Angajare în cîmpul muncii-1 

d. Cerere-5 

e. Desfacerea contr de ucenicie-1 

f. Locul de trai-1 

g. Pplec peste hotare cu traiul-4 

h. Restanţe-5 

i. Starea familiară-2 

j. Ttransferat altă instituţie-2
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Rata pierderii de contingent este arătată în diagrama de mai jos 
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14. PARTENERIATE 

 

14.1. Proiecte 

Deschiderea și capacitatea de a ne schimba demonstrate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea 

calităţii  învăţămîntului vocațional tehnic în domeniul TIC  din Republica Moldova”   au dus la faptul 

de a fi selectați în decembrie 2015 pentru implementarea unui nou proiect Parteneriate pentru calitatea 

și relevanța învățămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova. implementat 

de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Națională a Companiilor 

Private din domeniul TIC  sprijinit financiar de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. 

Datorită performanțelor școlii am fost incluși în lista instituțiilor profesional tehnice, care vor 

pilota în perioada anului 2016 implementarea Ghidului Managementului Calității și Metodologia de 

urmărire a traseului profesional al albsolvenților învățămîntului profesional tehnic. 

 

Denumirea proiectului perioada 

alocații / 

investiții 

(mii lei) 
Beneficii 

din 

insti

tuție 

de la 

parte

ner 

Parteneriate pentru calitatea și 

relevanța învățămîntului 

profesional tehnic în 

domeniul TIC din Republica 

Moldova 

decembrie 2015 / 

noiembrie 2018 

  • Organizarea practică de 

producere la companiile din 

domeniul Tehnologiilor 

Informaţionale şi 

Comunicaţiilor       

• Cadrele didactice și-au 

îmbunătățit competențele 

profesionale prin cursuri 

specializate, intership-uri, 

cursuri de l engleză și formări 

psihopedagogice.                                                      

Proiectul UE "Asistența 

tehnică pentru domeniul 

învățămînt și formare 

profesională în RM" 

2016-2017   Experimentarea Ghidului 

Managementului Calității în 

învățămîntul profesional 

tehnic 

Metodologia de urmărire a 

traseului profesional al 

albsolvenților învățămîntului 

profesional tehnic 

2016-2017   Analiza cererii pieței muncii 

prin monitorizarea traseului 

profesional al absolvenților și 

ajustarea curriculei la 

necesitățile angajatorilor 
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14.2. Parteneriate cu agenții economici  

Deja este dovedit faptul că, succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea 

practică, dar şi pe calitatea partenerilor de practică de producere. Atât școala ca furnizor de formare 

inițială, cât şi partenerii de practică de producere au o importanță egală în formarea muncitorilor 

calificați. Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți ține o legătură foarte strânsă cu agenți economici 

din municipiu, precum și din localitățile rurale. Activitatea de parteneriat cu agenții economici este 

de o durată foarte lungă și pînă la angajarea elevilor la practica de producere se îndeplinesc un șir 

de acțiuni: 

 discuții cu conducătorii întreprinderilor, ingineri, șefi resurse umane cu scopul de a 

identifica potențialii parteneri  de pregătire a muncitorilor calificați; 

 realizarea studiului privind așteptările agenților economici și revizuirea la necesitate a 

conținuturilor de învățămînt la disciplinele de profil; 

 vizite de studiu la întreprinderi cu elevii pentru a face cunoștință cu condițiile actuale de 

muncă în meseria aleasă; 

 încadrarea elevilor la practica de producție; 

 monitorizarea desfășurării practicii de producție; 

 încadrarea agenților economici în comisia de evaluare a competențelor profesionale ale 

absolvenților. 

Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți în fiecare an încheie contracte de promovare a practicii 

de producere a elevilor cu mai mult de 100 de întreprinderi: 

    

Partenerul social 
Investiții, 

lei  

Alte investiții 

(formării, 

vizite de 

studiu, etc.) 

Realizări / beneficii 

Parteneri Externi  

MULTICO SRL, Timișoara, 

România 
 

Stagiu de 

practică 

10 elevi absolvenți, dintre care 

sunt încadrați 6 la întreprindere 

Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare 
 

Formări ale 

cadrelor 

didactice 

4 cadre didactice 

ICS DRA „Draexlmaier 

Automotive” SRL 
 

Formare 

DUALĂ 

Au fost formați și angajați 22 

muncitori calificați 

Parteneri Naționali  

Centrul Educaţional PRO 

Didactica 
 

Implementarea 

proiectului   

Proiectul “Parteneriate pentru 

calitatea și relevanța 

învățămîntului profesional tehnic 

în domeniul TIC din Republica 

Moldova” 
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Asociaţia Națională a 

Companiilor Private din 

domeniul TIC 

 
Implementarea 

proiectului   

Proiectul “Parteneriate pentru 

calitatea și relevanța 

învățămîntului profesional tehnic 

în domeniul TIC din Republica 

Moldova” 

Identificarea companiilor IT 

pentru realizarea practicii de 

producere. 

CFC UTM  

Curs de 

perfecționare la 

Psihopedagogie 

Formarea a 9 cadre didactice la 

modulul Formarea abilităților de 

instruire practică 

ONG Asociația Femeilor de 

Afaceri din mun. Bălți 
 Vizite de studiu 

 Formarea atitudinii responsabile 

și a motivației elevilor în studierea 

meseriei prin organizarea:                       

- vizitelor de studii la întreprinderi                              

- Master-class cu reprezentanții 

întreprinderilor în atelierele școlii. 

Camera de Comerț și 

Industrie 
 

Master-class, 

masă rotundă 

Promovarea imaginii instituţiei în 

rîndul întreprinderilor din regiune 

„DAAC Hermes” SA  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Grigoraș M” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Di&Tride” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Real-Progres” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Moldagrotehnica” SA  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Răut” SA  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Red-Nord” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 
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Angajare în 

cîmpul muncii 

economică reală. 

„Incomlac” SA  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Basarabia Nord” SA  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Slaider” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

„Iursenia Trans” SRL  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SA ,,Bălți –Gaz”  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

ÎM ,,Apa-Canal”  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL ,,Green Hils”  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL ,,Electromanufacturing”  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

,,BMW Centrer”  

Promovarea 

practicii de 

producere/ 

Angajare în 

cîmpul muncii 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

 „StarNet Regional” SRL 

mun. Chişinău str. Calea 

Ieșilor 10 

 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 
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Direcția de troleibuze m. 

Bălţi 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

IMSP „SCM Bălți”, str. 

Decebal 101 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

ÎI „Zaharciuc Alex”  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

ÎS Poșta Moldovei  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

ÎM „Gospodăria locativa 

comunală Bălţi” 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SA „Lactis” or. Rîşcani str. 

Comarov 73 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL ”Stromacom” Bălţi  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SA  „Cet-Nord” Bălţi  

Vizită de studiu 

/ Promovarea 

practicii de 

producere 

18 elevi in vizită,4 elevi  încadrați 

în practica de producere                       

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL  „PROVIPOGRIP” m. 

Bălţi 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Total Computer”  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „ Audix”  Alexandru cel 

Bun 42 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „ATX Computer” str.  Promovarea Consolidarea și formarea 
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Sf. Nicolai 61/2 practicii de 

producere 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Laventur-Plus”  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Metaloservice-Prim”  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „IURSENIA NORD” st. 

Ștefan cel Mare 20 mun. Bălți 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Radop” m. Bălţi  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Tocarda Agro” s. 

Mihăileni 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „Total Computer” str. 

Stefan cel Mare 20 
 

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

SRL „TREIDCOM”  

Promovarea 

practicii de 

producere 

Consolidarea și formarea 

competențelor profesionale a 

elevilor în condiții de activitate 

economică reală. 

16. COPII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

copiii 

rămași fără 

ocrotire 

părintească 

copiii cu 

dizabilitate 

severă, 

accentuată 

și medie 

copiii care 

au părinţi 

cu 

dizabilitate 

severă 

copiii ai căror 

părinţi au 

participat la 

acțiunile 

militare 

pentru 

apărarea 

integrității şi 

independenței 

R. Moldova; 

la războiul 

din 

Afganistan 

sau la cons. 

avariei de la 

Cernobîl 

copiii 

proveniți 

din 

familiile 

cu patru şi 

mai mulți 

copii, aflați 

la 

întreținerea 

părinţilor 

candidații, 

care la 

cererea de 

înscriere la 

concurs vor 

anexa 

recomandarea 

agentului 

economic cu 

confirmarea 

asigurării 

locului de 

practică și a 

angajării în 

cîmpul 

muncii 

copiii de 

etnie 

romă 

tinerii 

care au 

urmat 

serviciul 

militar 

în 

termen 

3 3  1 30 7  7 
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17. CONCLUZII 

Dificultăți în activitatea instituției de învățămînt profesional tehnic secundar 

Propuneri de soluționare cu indicarea nivelului de executare (decizie) 

Nr. crt. Probleme Propuneri de soluționare Decizii 

1 Insuficiența 

cadrelor 

didactice 

Angajarea tinerilor specialiști 

la posturile vacante; 

 

Angajat 1 tânăr specialist; 

Repartizarea sarcinii didactice pînă la 1,5 

salarii (1080 ore); 

Angajarea în baza contractului individual 

de muncă pe perioada determinată a 

cadrelor didactice pensionare în posturile 

ce nu au fost acoperite cu tineri 

specialiști. 

2 Pierderea 

contingentului 

de elevi 

Organizarea vizitelor la 

întreprinderi cu scopul 

sporirii atractivității meseriei; 

Lectorate pentru părinți; 

Îmbunătățirea calității 

lecțiilor de instruire practică.  

Organizarea practicii de producer în 

orașul Timișoara, compania «MULTICO 

SRL» 

8 vizite la întreprinderi (septembrie-

octombrie) 

4 vizite la întreprinderi (februarie-martie) 

3 Acoperișul 

blocului de 

studii necesită 

reparații capitale 

Reparația acoperișului 

blocului de studii;  

 

A fost organizat concurs pentru selectarea 

agentului economic pentru executarea  

lucrărilor de reparație a acoperișului. 

Documentele sunt la Agenția de Achiziții 

Publice.  

4 Ferestrele 

căminului sunt 

în stare 

deplorabilă. 

Atragerea proiectelor de 

investiții. 

Elaborarea Raportului de audit pentru a 

participa la concurs de investiții la 

Fondul de Eficiență Energetică 

18. REZUMAT PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 

DESTUDII 2015-2016 

1. Realizarea 100% a planului de înmatriculare pentru anul de studii 2015-2016 pentru grupele 

profesionale; 

2. Implementarea cu succes a sistemului dual de instruire în parteneriat cu ICS DRA 

"Draexlmaier Automotive" SRL; 

3. Pilotarea cu succes a unei  meserii noi ”Operator pentru suportul tehnic al calculatorului” și 

elaborarea curriculum-ului pentru pregătirea muncitorilor la această meserie; 

4. Participarea în grupul de lucru pentru elaborarea planurilor de învățămînt la meseriile: 

Electromecanic utilaj frigorific și comercial cu durata studiilor de 2 ani; Operator la masini-

unelte semiautomate siautomate, Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatica, 

Operator in depozitele mecanizate si automatizate; 

5. 9 cadre didactice s-au atestat în anul de studii 2015-2016: 

 Grad didactic superior –1; 

 Grad didactic unu – 1; 

 Grad didactic doi – 7. 

http://munka.md/
http://munka.md/
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63 % din cadrele didactice sunt deținători de grade didactice; 

6. Au fost susținute  50 ore și 22 lecții electronice în platforma AEL publice în  anul de studii 

2015-2016; 

7. Conform graficului au fost promovate activități extracurriculare tematice în cadrul  decadelor 

catedrelor metodice; 

8. Angajarea 100 % la practica de producere a elevilor; 

9. Organizarea a 12 vizite la întreprinderi cu scopul sporirii atractivității meseriei și identificare a 

locurilor de promovare a practicii de producere; 

10. Încheierea Acordului de parteneriat compania MULTICO SRL , România și angajarea a 10 

elevi la practica de producere cu ulterioară angajare în câmpul muncii; 

11. Organizarea Master-class ”Managementul calității în domeniul automotive”  la meseria 

Electrician-electronist auto cu implicarea ONG Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul 

Bălți; 

12. Încheierea Acordului de parteneriat cu ELECTROMANUFACTURING SRL cu implicarea 

ONG Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți în scopul organizării Master-class la 

întreprindere pentru 10 elevi, meseria Electromontor pentru repararea și întreținerea utilajului 

electric și 5 elevi,meseria Operator la calculatoare. Acești elevi au fost angajați la practica de 

producere cu ulterioară angajare în câmpul muncii; 

13. Organizarea Concursului: Cel mai bun elev în meserie – cu participarea a 498 elevi; 

14. Organizarea Concursului: Cel  mai bun plan de afacere – cu participarea a 20 elevi în cadrul 

şcolii; 4 elevi concurs regional; 

15. Olimpiadele şcolare la obiectele de cultură generală – cu participarea a 188 elevi; 

16. Olimpiadele şcolare la obiectele de specialitate – cu participarea a 453 elevi; 


