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I. Date generale cu referire la instituția de învățământ  

1. Profilul actual al instituţiei de învăţământ 

1.  Numărul de ordine  Nr. 14 

2.  Denumirea instituției  Școala Profesională nr. 5,mun. Bălți 

3.  Tipul de proprietate Public 

4.  Fondator Ministerul Educației 

5.  Tipul programelor Nivel III 

6.  Anul fondării 1971 

7.  Anul ultimei reorganizări 
1997, Hotărârea Guvernului nr. 1371 din 

20.08.1997 

8.  Adresa juridică 3100, mun. Bălţi, str. I. Franco nr. 15  

9.  email sp5balti@gmail.com 

10.  web sp5.md 

11.  Director Caraiman Lucia 

12.  Telefon 0231_72334 

13.  Anul aprobării PDS 2014 

2. Structura  Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți 

Managementul Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți  este asigurată de către director în 

coordonare cu organele administrative și consultative.  

 Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ  

profesional tehnic secundar și Regulamentului intern al Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți  

funcţionează următoarele organe administrative și consultative: 

a. Consiliul profesoral; 

b. Consiliul de administraţie; 

c. Consiliul elevilor; 

d. CEIAC; 

e. Consiliul de etică. 

Subdiviziunile ce activează în cadrul  Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți sunt: 

a. Secția instruire practică; 

b. Secția gospodărească 

c. Comisia metodică Discipline tehnice; 

d. Comisia metodică Tehnologii informaționale și comunicaționale; 

e. Comisia metodică Dicipline de cultură generală; 

f. catedra diriginților și pedagogilor sociali,  

g. comisia de atestare a cadrelor didactice. 

Toate comisile sau consiliile activează conform regulamentelor  proprii aprobate în consliul 

profesoral.  
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3. Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ, 

inclusiv de scurtă durată 

Nr 

d/o 

Nivelul 

program-

mului de 

formare 

profesională 

Domeniul de formare 

profesională 

Codul 

meseriei 
Meseria  

Durata 

progra-

mului 

1.  III 

 

Electronică și automatică 714019 Operator pentru 

suportul tehnic la 

calculatoarelor 

2 ani 

2.  

714026 

Electromecanic la 

instalarea și 

întretinerea utilajului 

industrial 

2 ani 

3.  

714022 

Operator  mașini 

unelte automate și 

semiautomate 

2 ani 

4.    

1041017 

Operator  în 

depozitele 

mecanizate și 

automatizate 

2 ani 

5.  III 

 Mecanică și prelucrarea 

metalelor 

715007 
Electromecanic utilaj 

frigorific și comercial 

2 ani 

6.  
715005 

Electrogazosudor -

montator 

2 ani 

7.  715019 Strungar 2 ani 

8.  III Vehicule cu motor, nave și 

aeronave 

716001-

716006 

Electrician- 

electronist auto. 

Mecanic –auto 

3 ani 

9.  716006 Mecanic auto 2 ani 

10.  III Electricitate și energie 713007- 

713009 

Electromontor la 

repararea și 

întreținerea utilajului 

electric. Lăcătuș-

electrician la 

repararea și 

întreținerea utilajelor 

electrice. 

3 ani 

11.  III Mecanică și prelucrarea 

metalelor 
715006 

Electrosudor la 

sudarea manuală 

3 luni 

12.  

 

4. Cadrul juridic 

Cadrul juridic al Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți este constituit din: 

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 

2. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003 

3. Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin OME nr.861 din 08.09.2015 

4. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013 
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5. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015 

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ  profesional 

tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015 

7. Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin 

OME nr.1128 din 26.11.2015 

8. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ profesional 

tehnic la programele de formare profesională tehnică secundară aprobat prin OME nr.545 din 

08.06.2018 

9. Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic 

secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2018 

10. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurare concursului pentru ocuparea funcției de 

conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic aprobat prin OME nr.673 din 09.07.2015 

11. Regulamentul –cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de 

învățământ de stat aprobat prin HG nr. 74 din 25.01.2007 

Acte normative de ordin intern 

1. Statutul instituției; 

2. Regulamentul intern de activitate a Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți; 

3. Contractul colectiv de muncă; 

4. Strategia instituțională de personal; 

5. Metodologia cu privire la organizarea și desfășurare concursului pentru ocuparea funcției de 

director adjunct/șef de secție; 

6. Regulamentul Consiliului de etică; 

7. Regulamentul de activitatea a CEIAC; 

8. Regulamentul de activitate a Consiliului elevilor; 

9. Regulamentul privind funcționarea căminului din subordinea Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți; 

10. Regulamentul privind organizarea și funcționarea bibliotecii în instituție; 

11. Regulament intern de organizare și desfășurare a admiterii la programe de studii profesionale; 

12.  

13. Regulament de organizare și desfășurare a procesului didactic; 

14. Regulamentul intern privind stagiiile de practică în producție; 

15. Regulamentul intern privind evaluarea rezultatelor învățării; 

16. Strategia de diminuare a absenteismului școlar; 

17. Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor; 

18. Regulament cu privire la organizarea și administrarea paginii web a instituției; 

19. Regulament privind utilizarea instrumentelor TIC în procesul educațional; 

20. Metodologie de monitorizare  a traseului profesional al absolvenților; 

21. Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal în instituție; 
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II. Date statistice cu referire la elevii instituției de învățământ 

1. Informație cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii 2018-2019 
 

  anexa 2.1. 
   

1. Numărul de ordine al instituției  Nr. 14 
   

2. Denumirea instituției  Școala Profesională nr.5 mun.Bălți 
   

3. Nr. total de grupe de elevi 22 grupe 
   

4 Nr. total de grupe de elevi la 22 grupe 

 programe de nivel III  
   

15. Inclusiv învățământ dual Nr. total de grupe la anul I-3 grupe 
   

16.  Nr. total de grupe la anul II-1 grupe 
   

17. Inclusiv la programe de nivel III Nr. total de grupe la anul I – 9 grupe 
 

pe ani de studii, cu excepția 

 

18. Nr. total de grupe la anul II - 7 grupe 
 

grupelor prin învățământ dual 

 

19. Nr. total de grupe la anul III - 2 grupe 
   

20. Inclusiv cu limba de instruire Grupe cu instruire în limba română-19 grupe 
   

21.  Grupe cu instruire în limba rusă-3 grupe 
   

2.Informație cu privire la contingentul de elevi 

Informație cu privire la contingentul de elevi ai Școlii Profesionale nr. 5,mun. Bălți în anul 

de studii 2019 – 2019 la data de 01 octombrie 2019 
 

  anexa 2.2. 

1. Numărul de ordine al instituției   Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr.5 mun. Bălți 

3. Total elevi la data de 01.10.2019 Nr. total de elevi-448 elevi 

16. Total elevi la programe de nivel III 448 elevi 

17. Total elevi la programe de nivel III Nr. de elevi la anul I-35 elevi 

18. pe ani de studii - învățământ dual Nr. de elevi la anul II-7 elevi  

19. Total elevi la programe de nivel III Nr. de elevi la anul I-219 elevi 

20. pe ani de studii – cu excepția celor Nr. de elevi la anul II-155 elevi 

21. de la învățământ dual Nr. de elevi la anul III-32 elevi  

22. Inclusiv din alte țări,  nivel III 

Nr. de elevi care nu dețin cetățenia RMoldova- 

2 elevi 

23. Inclusiv, buget 
Nr. de elevi cu finanțare din bugetul de stat-440 

elevi 
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24. Inclusiv, contract Numărul de elevi cu taxă de studii-8 elevi 

25. Inclusiv, băieți Numărul de băieți-388 băieți 

26. Inclusiv, fete Numărul de fete-60 fete 

27 

 

Apartenența etnică Din numărul total de elevi  

  Moldoveni-407 elevi 

28.  Români-0 elevi 

29.  Ucraineni-29 elevi 

30.  Ruși-10 elevi 

31.  Romi- 0 elevi 

32.  Nr. de elevi de alte naționalități-2 elevi 

33. Limba de instruire Din numărul total de elevi,  

  care efectuează studiile în limba 

  Română-379 elevi 

34.  Rusă-69 elevi 

35.  

Nr. de elevi care efectuează studiile în alte limbi- 

0 elevi 

36. Studierea limbilor străine I Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, se 

  indică nr. de elevi care studiază limba străină I – 

  limba engleză-258 elevi 

37.  limba franceză-162 elevi 

38.  alte limbi-0 elevi 

 

Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi  ai Școlii Profesionale nr. 5, mun. 

Bălți în anul de studii 2019- – 2019 

  anex 2.3. 

1. Numărul de ordine al instituției   Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ  Școala Profesională nr.5 mun. Bălți 

3. Total elevi la data de 01.10.2019 Nr. total de elevi  – 468 elevi 

4. 
Nr. total de elevi plecați în perioada 
(01.10.2019- 30.06.2019) 38 elevi 

5. Nereușita academică 26 elevi 

6. Transfer   0 elevi 

7. Plecați în concediu academic 0 elevi 

8. Abandon școlar   0 elevi 
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9. Plecare după BAC   0 elevi 

10. Alte cauze   12 elevi 

11. 
Nr. total de elevi veniți în perioada 
(01.10.2018 - 30.06.2019 )   0 elevi 

 
 

 

 

 

3. Informație cu privire la nr. de elevi înmatriculați în anul 2018-2019 

anexa 2.4 

1 Numărul de ordine al instituției de învățământ  Nr. 14 

2 Denumirea instituției de învățămînt profesional tehnic 
Şcoala Profesională nr. 5, mun. 

Bălți 

12 
Nr. total de elevi  conform planului de înmatriculare la 

programe de nivel III 
295 elevi 

13 Inclusiv, la buget 265 elevi 

14 Inclusiv, la contract 30 elevi 

15 Nr. total de elevi înmatriculați efectiv în anul de studii 264 elevi 

16 Inclusiv, la buget 254 elevi 

17 Inclusiv, la contract 10 elevi 

18 Băieți 185 elevi 

19 Fete 38 elevi 

38 Nr. total de elevi înmatriculați la programe de nivel III 264 elevi 

39 Inclusiv, la buget 254 elevi 

40 Inclusiv, la contract 10 elevi 

41 Numărul elevilor rămași fără ocrotire părintească 12 elevi 

42 Numărul elevilor din raioanle de est 0 

43 Numărul elevilor cu dizabilități 5 elevi 

44 Dizabilități de grad sever (gr. 1) 1 elevi 

45 Dizabilități de grad accentuat (gr. 2) 2 elevi 

46 Dizabilitate medie (gr. 3) 2 elevi 
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4. Informație cu privire la nr. de elevi absolvenți ai anului de studii. 2018-2019 
 

   anex 2.5. 

1. Numărul de ordine al instituției Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr.5 mun. Bălți 

3. Nr. total de elevi absolvenți 159 absolvenți 

4. Inclusiv,la buget 159 absolvenți 

5. Inclusiv,la contract   0  

6. Inclusiv,băieți 129 băieți  

7. Inclusiv,fete   30 fete 

14. 
Nr. total de elevi absolvenți la programe 

de nivelul III 
159 absolvenți 

 
Inclusiv,la buget 159 absolvenți  

0 absolvenți 16. Inclusiv,la contract 

17. % absolvenţilor din nr. celor admişi 77% 
 
 

Informația cu referire la nr. de elevi absolvenți  în cadrul programelor de formare profesională 

în anul de studii 2018-2019 

N 
d/o 

Nivelul 

programului 

de  formare 

profesională 

Domeniul 
Codul 

meseriilor 

Denumirea 

meseriilor 

Durata 

programului 

Numărul 
de elevi 

absolvenți 

ai anului 

de studii 

2019-2019 

% 

absolvenților 

din numărul 

celor admiși 

inițial 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

III 

Vehicule cu 

motor, nave 

și aeronave 

716001-

716006 

 

Electrician 

electronist auto-

Mecanic auto 

3 ani 15 60 % 

2 III 
Electricitate 

și energie 

713007 -

713009 

 

Electromontor  la 

reparația ți 

întreținerea 

utilajelor  

electrice-Lăcătuș 

electrician la 

repararea 

utilajelor electrice 

3 ani 16 64% 

3 III 
Servicii de 

transport 
1041017 

Operator la 

depozite 

mecanizate și 

automatizate 

1 an 8 88% 

4 III 
Electronică și 

automatică 
714009 

Electromontor 

utilaje de 

dispecerat şi 

teleautomatică 

2 ani 7 87% 



10 
 

5 III 
Electronică și 

automatică 
722320 

Operator la 

maşini-unelte 

semiautomate şi 

automate 

1 an 10 83% 

6 III 

Mecanica și 

prelucrarea 

metalelor 

715005 Electrogazosudor-

montator 

2 ani 18 72% 

7 III 

Mecanica și 

prelucrarea 

metalelor 

715007 

Electromecanic 

utilaje frigorifice 

şi comerciale 

2 ani 26 86% 

8 III 
Electronică și 

automatică 
714019 

Operator pentru 

suportul tehnic al 

calculatoarelor 

2 ani 18 72% 

9 III 

Electronică și 

automatică

  

714025 

Operator 

întroducere 

validare și 

prelucrare date 

2 ani 41 82% 

Total       
 

159 77% 

5. Informaţie cu privire la frecvenţa elevilor în anul de studii 2018 - 2019 

Anexa 2.7. 

1. Numărul de ordine al instituţiei  Nr. 14 

2. Denumirea instituţiei  Şcoala Profesională nr.5, 

mun.Bălţi 

3. Nr. total de ore absentate 9413 

4. Inclusiv, motivat 3520 

5. Inclusiv, nemotivat 5893 

6. Nr. total de absenţe la un elev 16,30 

7. Inclusiv, motivat 5,07 

8. Inclusiv, nemotivat 11,23 

9. Nr. de elevi care au absentat nemotivat peste 40 ore 48 

10. Nr. de elevi care au absentat motivat peste 60 ore 10 

6. Evidenţa elevilor rămaşi fără ocrotire părintească  

anexa 2.8. 

1. Numărul de ordine al instituţiei  Nr. 14 

2. Denumirea instituţiei de învăţămînt profesional tehnic Şcoala Profesională nr.5, m.Bălţi 

3. Numărul total al elevilor rămaşi fără ocrotirea 

părintească 

8 elevi 

6. Inclusiv, pe programe de nivel III 8  elevi 
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7. Inclusiv, pe anii de studii, anul I 2 elevi 

8. Inclusiv, pe anii de studii, anul II 5 elevi 

9. Inclusiv, pe anii de studii, anul III 1 elevi 

12. Inclusiv în ultimul an de studii 1 elevi 

13. Inclusiv, băieţi 7 elevi 

14. Inclusiv, fete 1 elevi 

15. Nr. de elevi cu statut orfan 3 elevi 

16. Nr. de elevi cu statut sub tutelă 5 elevi 

7. Informaţie privind elevii cu dizabilităţi  

anexa 2.9. 

1. Numărul de ordine al instituţiei  Nr. 14 

2. Denumirea instituţiei de învăţămînt  Şcoala Profesională nr.5, mun.Bălţi 

3. Numărul total al elevilor cu dizabilităţi 12 elevi 

4. Inclusiv, băieţi 10 elevi 

5. Inclusiv, fete 2 elevi 

6. Inclusiv, la buget 12 elevi 

7. Inclusiv, la contract - 

8. La programe de nivel III, inclusiv, băieţi 12  elevi 

9. La programe de nivel III, inclusiv, fete 2 elevi 

10. Dizabilităţi de grad sever (gr.1) 5 elevi 

11. Dizabilităţi de grad accentuat (gr.2) 7 elevi 

12. Dizabilitate medie (gr.3) 0 

13. Inclusiv, pe anii de studii, anul I 10 elevi 

14. Inclusiv, pe anii de studii, anul II 2 elevi 

15. Inclusiv, pe anii de studii, anul III 0 elevi 

16. Inclusiv în ultimul an de studii 2 elevi 

17. Tipul dizabilităţii, auditiv 1 elevi 

18. Tipul dizabilităţii, vizual 1 elevi 

19. Tipul dizabilităţii, locomotorie 4 elevi 

20. Tipul dizabilităţii, asociată 3 elevi 

21. Alte tipuri 3 elevi 
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8. Contingentul de elevi din raioanele de est  

Din raioanele de est în anul de studii 2018-2019 nu au fost înregistrați elevi. 

 

9. Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor 

   anexa 2.11. 

1. Numărul de ordine al instituției  Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Angajați în câmpul muncii pe specialitate 43 absolvenți 

4. Angajați în alt domeniu   28 absolvenți 

5. Afacere proprie (antreprenor)   

6. Continuă studiile   8 absolvenți 

7. Neangajat   20 absolvenți 

8. Serviciul  militar  22 absolvenți 

9. Concediu de îngrijire a copilului   1 absolvenți 

10. Plecat peste hotare   37  absolvenți 

11. Alte prevederi   – 

12. Total absolvenți 159 absolvenți 
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10.Informație cu privire la numărul de bursieri 

anexa 2.12 

1. Numărul de ordine al instituției Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Nr. mediu de burse  390 burse 

4. Inclusiv, buget 390 elevi 

5. Inclusiv, contract   – 

8. 
Inclusiv, nr. mediu de burse de studii la 
programe de nivel III   390 burse 

9. Nr. mediu de burse sociale – 

10. 
Nr. de burse de merit, inclusiv Bursa 
Președintelui – 

11. Nr. de burse de merit, inclusiv Gaudeamus  – 
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III. Managementul instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției 

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. 

Viziunea şcolii 

Oferirea serviciilor de educaţie şi formare prof. ce au la bază calitatea, performanţa, egalitatea 

şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Pentru a.s. 2018-2019 au fost trasate următoarele direcții strategice şi obiective pentru  

1. Coordonarea și monitorizarea activităţii instituției prin realizarea managementului implicativ 

pentru asigurarea calității      

1.1 Modernizarea continuă a sistemului managerial existent 

1.2 Asigurarea managementului calității 

1.3 Acreditarea  programelor de învățământ la meseriile: 

1.3.1 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor; 

1.3.2 Eleician-electronist auto- Mecanic auto; 

1.3.3 Operator la mașini unelte semiautomate și automate; 

1.3.4 Operator în depozitile mecanizate și automatizate; 

1.3.5 Electromontor utilaje de disciperat și teleautomatică. 

1.4 Încurajarea salariaţilor pentru realizarea obiectivelor şcolii 

2. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite 

2.1 Îmbunătățirea  calității predării și implicit a pregătirii profesionale 

2.2 Susţinerea unui înalt grad de instruire practică şi desăvîrşirea abilităţilor  practice obţinute 

2.3 Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare prin activităţi extraşcolare 

2.4 Implementarea unui sistem de formare continuă şi perfecţionare a întregului personal  didactic 

2.5 Utilizarea eficientă a TIC în procesul educațional 

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

3.1 Reabilitarea şi modernizarea clădirilor, instalaţiilor din şcoală  

3.2 Dezvoltarea bazei tehnico-materială în ateliere  

3.3 Amenajarea spaţiilor conform normelor de sănătate şi igiena școlară 

3.4 Îmbunătățirea  condiţiilor de trai în cămin 
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1. Coordonarea și monitorizarea activităţii instituției prin realizarea managementului implicativ pentru asigurarea calității  

Obiective  

specifice 

Acţiuni  

strategice 
Indicatori de performanţă 

Modernizarea continuă 

a sistemului managerial 

existent 

 

Elaborarea și aprobarea Planului de activitate al școlii; 

Revizuirea componenţei Consiliului Administrativ; 

Proiectarea activităților CA și CP; 

Reactualizarea Regulamentului intern; 

Planuri de activitate: 

- Planul anual de activitate a instituţiei; 

- Planuri educaţionale; 

- Planuri personale manageriale; 

Regulamente: 

- Regulamentul intern al şcolii; 

- Regulamentul Consiliului de etică; 

- Regulamentul de activitatea a CEIAC; 

- Regulamentul de activitate a Consiliului elevilor; 

- Regulament de activitate a căminului; 

- Regulamentul de activitate al bibliotecii. 

Încheierea Contractelor individuale de muncă; 

Reactualizarea fişelor de post (la necesitate) 

4 contracte de muncă încheiate cu noii angajați; 

4 fişe de post. 

Coordonarea și monitorizarea implementării activităților 

proiectate pe compartimente; 

Grafice de lucru: consultații, ore publice, decade pe discipline, 

olimpiade, concursuri școlare; 

Rapoarte semestriale de activitate a comisiilor metodice, catedrei 

diriginților, bibiliotecii, căminului 

Asigurarea 

managementului 

calității  

Constituirea CEIAC; 

Elaborarea planului de îmbunătățire a calității  

Elaborarea planului de activitate CEIAC; 

Coordonarea și monitorizarea activităților de Evaluare și 

Asigurare a Calității în instituție; 

- Planul de îmbunătățire al calității; 

- Planul de activitate CEIAC; 

- Proceduri de asigurare a calității; 

- Procese verbale ale CEIAC 

- Rapoarte semestriale de activitate CEIAC. 
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Organizarea procesului 

de evaluare a 

rezultatelor învățării  

Monitorizarea procesului educațional; 

Realizarea evaluarii inițială și de progres la toate 

disciplinele: 

-evaluarea capacităţilor intelectuale a noului contingent; 

-analiza comparativă a creşterii cunoştinţelor elevilor. 

 

Organizarea unor dezbateri în cadrul comisiilor metodice 

referitor la autoevaluare, evaluare; 

 

 

Aplicarea procedurilor de evaluare a calității prevăzute în 

Planul de îmbunătățire a calității; 

Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică; 

Graficul de evaluare a cadrelor didactice; 

Analiza la lecțiile asistate de către: 

6 grupe evaluate la evaluarea initială la disciplinele: matimatica, 

fizica, l. română, l. străină,  informatica; 

Pr. verbale cu rezultatele evaluării inițiale ale elevilor anului I; 

Rapoarte ale comisiilor metodice; 

Procedură de îmbunătățire a calității; 

Lista lucrărilor practice; 

Agenda practicii în producție, rapoarte ale stagiilor de practică; 

Integrarea salariaţilor 
în cadrul şcolii; 

 

Prezentarea noilor profesori şi maiştri în cadrul consiliului 

profesoral; 

Acordarea ajutorului metodic în cadrul ședințelor 

”Tânărul specialist” 

 

2 cadre didactice integrate în colectiv; 

4 procese verbale ale activităților Școalii Tânărului Specialist 

Încurajarea salariaţilor 

pentru realizarea 
obiectivelor şcolii; 

Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectului de 

dezvoltare continuă, şi a planurilor calendaristice a şcolii; 

Proiecte de lucru elaborate. 

Crearea condiţiilor adecvate de muncă. 

Îmbunătățirea  bazei tehnco-materiale pentru 

eficientizarea procesului educaţional. 

Chestionarea salariaților în scopul îmbunătățirii 

condițiilor de muncă. 

17 proiectoare și 16 laptop-uri pentru utilizarea în cadrul lecțiilor 

Conectarea la internet a atelierelor şi căminui. 

Mobilier şcolar nou. 

42 cadre didactice chestionate 
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2. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite 

Obiective  

specifice 

Acţiuni strategice Indicatori de performanţă 

Îmbunătățirea  calității 

predării și implicit a 

pregătirii profesionale 

 

Organizarea raţională a procesului instructiv-educativ; 

Realizarea deplină a planurilor şi programelor de studii; 

Pregătirea  calitativă către ore. 

Orarul lecțiilor și consultațiilor aprobate semestrial; 

Manuale repartizate la elevi; 

Proiecte didactice de lungă durată aprobate la toate disciplinele; 

Proiecte didactice de scurtă durată. 

Cataloagele grupelor completate corect; 

Planurile de lucru pe cabinete; 

8 lecții promovate în AeL conform graficului. 

Darea de seamă lunară a fiecărui profesor pentru orele citite; 

Ordin despre îndeplinirea sarcinii didactice 

Susţinerea unui înalt 

grad de instruire 

practică, completarea şi 

desăvîrşirea abilităţilor  

practice obţinute 

 

Monitorizarea și evaluarea activităților propuse în cadrul 

instruirii practice;  

Atelierele pregătite pentru instruirea practică și practica de 

producere; 

Proiecte didactice de lungă durată aprobate pentru instruirea 

practică; 

6 planuri de lucru în ateliere; 

lista probelor practice aprobate pentru fiecare meserie; 

12 excursii organizate la întreprinderi; 

448 elevi instruiți în tehnica securității și protecției muncii; 

422 contracte cu întreprinderi pentru promovarea stagiilor de 

practică. 

Stimularea şi 

democratizarea vieţii 

şcolare prin activităţi 

extraşcolare 

Organizarea activităților extracurriculare; 

Coordonarea și monitorizarea activităților Consiliului 

Elevilor; 

390 participanți la decade pe catedre; 

72 participanți la olimpiade școlare;      

390 participanți la concursul ,,Cel mai bun elev în meserie”; 

24 participanți la concursul ”Cel mai bun plan de afaceri” 

4 careuri solemne; 

Raport de activitate al Consiliului Elevilor. 

Implementarea unui 

sistem de formare 

Elaborarea unui program intern de perfecţionare a 

cadrelor didactice  în promovarea și propagarea 

6 cadre didactice au promovat cursuri de perfecționare; 

4 cadre didactice au confirmat gradul didactic doi; 
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continuă şi perfecţionare 

a întregului personal  

didactic 

 

metodologiilor moderne; 

Promovarea activităților în scopul atestării cadrelor 

didactice. 

2 cadre didactic a confirmat gradul didactic unu; 

8 ședințe instructiv metodice; 

3 tematice metodice diScutate la citirile pedagogice; 

Activități publice în scopul atestării cadrelor didactice. 

Lucrul în catedrele metodice;  

Activităţi educaţionale publice;  

Organizarea asistenţelor reciproce în cadrul şcolii; a 

catedrelor metodice. 

Propagarea experienței avansate; 

Organizarea Școlii Tînărului Specialist 

Plan de activitate a comisiilor metodice; 

Raport semestrial despre activitatea comisiilor metodice; 

42 ore publice; 

Desfășurărarea decadelor pe disciplne de studii; 

4 activități a Școlii Tînărului Specialist 

Utilizarea eficientă a 

TIC în procesul 

educațional 

Renovarea rețelei de calculatoare. 

Instalarea platformei AeL în sălile de calculatoare. 

Utilizarea Tic în cadrul lecțiilor: 

Rețaua locală și glabală instalată. 

Curs de înîțiere pentru utilizarea platforrmei AeL.  

12 lecții promovate în AeL conform graficului  

Asigurarea cu manuale 

și reviste periodice 

Abonarea anuală la ziare și reviste pedagogice și de 

specialitate. 

Abonarea la ziarele ”Făclia”, ”Univers pedagogic”, ProDidactica, 

Monitorul oficial; 

procurare a manualelor școlare în sumă de 50 mii lei; 

Raport despre îndeplinire. 

Procurarea manualelor la obiectele de cultură generală și 

disciplinelor de specialitate. 

 

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

Obiective  

specifice 

Acţiuni  

strategice 

Indicatori de performanţă 

Reabilitarea şi 

modernizarea clădirilor, 

instalaţiilor din şcoală 

 

 

Lucrări de reparație: 

- acoperișului școlii și căminului; 

- coridorului et. I și et. II, scară în bolcul de studii; 

- vestiar (blocul de studii); 

- reparații cosmetice în sălile de clasă, coridoare, 

(vopsirea pardoselei, pervazurilor, văruirea 

pereților) 

- a rețelei termice în blocul de studii 

Plan de achiziții; 

Proiectul bugetului instituției; 

Procese verbale pentru îndeplinirea lucrărilor; 

 

Raport la consiliul profesoral şi consiliul administrativ; 
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Dezvoltarea bazei 

tehnico-materială în 

ateliere  

 

 

- reparații cosmetice în odăile din cămin (vopsirea 

pardoselei, pervazurilor, văruirea pereților, 

linoleum),  

- reparații cosmetice 5 coridoare, 3 bucătării, 4 săli 

de igienă, 4 vecee – văruire 

- schimbarea ușilor de la etajele 1-4 în ccămin. 

Procurarea echipamentelor pentru laboratoare, ateliere  

Procurarea echipamentelor pentru asigurarea protectiei 

muncii la lecţiile de instruire practică; 

Plan de achiziții; 

Proiectul bugetului instituției; 

Procese verbale privind activitatea grupului de lucru pentru 

achizionare; 

Darea de seamă cu rezultatele achiziționării; 

Amenajarea spaţiilor 

conform normelor de 

sănătate şi igiena 

şcolară 

Amenajarea atelierelor, sălilor de studii, odăilor în cămin 

conform normelor sanitare; 

 

Acte de predare-primire pentru procurarea mobilierului; 

Raport despre procurare la consiliul administrativ. 

 

4. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu agenţii economici 

 

Obiective 

specifice 
Acţiuni strategice Indicatori de performanţă 

Pregătirea muncitorilor 

calificaţi prin formare 

duală 

 

Colaborarea cu ICS “DRA Draexlmaier Automotive ” în 

instruirea muncitorilor calificaţi necesari întreprinderii 

prin formare duală; 

Extinderea formării duale și cu alte companii; 

 

Acord de cooperare cu compania; 

37 de contracte de ucenicie; 

 

 

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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Consolidarea şi 

perfecţionarea 

competențelor 

profesionale a elevilor în 

condiţii de activitate 

economică reală 

 

Încheierea  contractelor de colaborare între şcoală şi 

agenţii economici, CCI. 

390 contracte închieate întreprinderile din municipiu și regiune 

pentru promovarea stagiilor de practică. 

Verificarea mediului de munca în ceea ce priveşte nivelul 

şi condiţiile de muncă, sănătate, igienă. 

Registru de instrucţiuni a  protecţiei muncii şi reguli de securitate 

Instrucţiuni tehnologice de exploatare a utilajului şi protecţia 

muncii; 

Norme de sanitarie şi igienă. 

Elaborarea instrucţiuni de protecţie a muncii, reguli de 

securitate 

Organizarea promovării stagiilor de practică la 

întreprindere. 

Contractele elevilor de promovare a stagiilor de practică la 

întreprindere; 

Agendele de îndeplinire a lucrărilor la întreprindere; 

Atestarea profesională a absolvenţilor de membrii 

comisiei agenţii economici 

Orarul de desfăşurare a examenelor de calificare. 

159 absolventi au promovat examenele de calificare 

94 absolventi angajati în câmpul muncii 

2 absolvenți își continuă studiile. 
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2. Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul formării profesionale 

 2.1. Organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității 

Asigurarea calității educației este centrată pe rezultate ale învățării. Rezultatele sunt exprimate în 

cunoștințe, competențe, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de 

învățământ sau program de studiu.  Având în vedere importanța evaluării rezultatelor învățării pentru 

realizarea obiectivelor privind creșterea calității în procesul educațional, în cadrul instituției se utilizează 

proceduri de sistem, proceduri de lucru și proceduri operaționale. În așa mod în cadrul comisiei CEIAC 

au fost elaborate următoarele proceduri:  

Proceduri de sistem: 

1. Realizarea strategiei de asigurare a calității; 

2. Alegerea comisiei CEIAC; 

3. Implimentarea regulamentului de funcționare a CEIAC; 

4. Realizarea planului operațional anual; 

5. Colectarea și gestionarea dovezilor pentru CEIAC; 

6. Constituirea și desfășurarea Consilului Profesional. 

Proceduri operaționale: 

1. Accesul la informații și executare/monitorizare a dispozițiilor și recomandărilor  M. E:; 

2. Procedura de informare; 

3. Confidențialitatea datelor personale; 

4. Acordarea primului ajutor în caz de accidente/traumatism; 

5. Prevenirea și asigurarea protecției elevilor și personalului școlii la la apariția situațiilor 

excepționale; 

6. Gestionarea situațiilor de criză; 

Proceduri de lucru: 

1. Comunicarea cu părinții 

2. Consiliul consultativ al părinților și elevilor; 

3. Acordare calificărilor anuale pentru personalul didactic; 

4. Elaborarea orarului; 

5. Diminuarea absenteismului și abandonului școlar; 

6. Colaborarea cu agenții economici în vederea efectuării instruirii practice; 

7. Elaborarea și verificarea portofoliului cadrelor didactice; 

8. Observarea procesului de predare – învățare; 

2.2. Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor 

Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor este stipulat în viziunea educațională a 

Școlii Profesională nr.5, mun. Bălți: ”Oferirea serviciilor de educație și formare profesională ce au la 

bază calitatea, performanța, egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre 

învățare pe tot parcursul vieții”. 

Dezvăluind viziunea educațională mai larg, spunem că Școala Profesională nr.5, mun. Bălți 

garantează un proces educațional formativ-participativ bazat pe: 

-  Realizarea echității în educație; 

-  Dezvoltarea poziției învățământului profesional-tehnic și profesional-tehnic dual in regiune;    
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-  Crearea unei culturi organizaționale în care să se formeze profesioniști; 

-  Crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ;  

-  Respectarea și promovarea valorilor fundamentale ale unei societati; 

-  Garantarea pregătirii specializate, pentru a deveni competitivi pe piața muncii interne și 

externe; 

-  Creșterea calității proceselor de predare-învățare, precum și a serviciilor educaționale. 

 

Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității 

instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează 

încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate  

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA  CALITĂȚII 

Îmbunătățirea  calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din 

partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite 

proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință. Calitatea educației reprezintă o 

prioritate permanentă pentru școala noastră, precum și pentru angajații acesteia.  

1. Prioritate:  

Cuprinderea tuturor cadrelor didactice în programe locale de formare pentru:  

-  cunoașterea și implementarea Sistemului de Evaluare Internă a Calității; 

- învățarea centrată pe elev; 

-  utilizarea TIC în procesul de instruire. 

2. Prioritate: 

Realizarea unui sistem de monitorizare a proceselor de evaluare inițială și continuă a elevilor, care 

trebuie să raspunda urmatoarelor cerințe contemporane: 

- Flexibilitate de răspuns la schimbarile din sectoarele economice, in special cele nou 

aparute; 

- Calificari cu structura modulara; 

- Acceptarea oricărei metode, durate sau ritm de studiu și de formare profesională, 

experimentare și evaluare pentru obținerea succesului școlar 

- Utilizarea  locurilor  reale  de  muncă  pentru  formarea  profesională experimentare și 

evaluare; 

- Șanse egale și politici inclusive de formare profesională; 

- Evaluare continuă până la certificare și feed-back constructiv pentru toți cei angajați în 

procesul de formare profesională; 

- Acces deschis la angajare pentru toți, fără condiționalități. 

Rolul și responsabilitățile principale în asigurarea calității în învățământul profesional tehnic îi 

revine întregului personal al instituției, având la bază mecanisme și proceduri lucrative în efectuarea 

autoevaluării. Autoevaluarea este esențială deoarece ea pune baza începutului dezvoltării ÎPT, iar 

comisia de calitate își asumă baza autoevaluării, diagnosticând nivelul de realizare prin întrebări simple:  

• cum lucrăm?;  

• cum știm cum lucrăm?; 

•  cum vom folosi în continuare ceea ce știm?  

         Asigurarea calității trece dincolo de funcționarea școlii, măsurând valoarea adăugată și valoarea 

creată, ce cuprinde latura cognitivă, emotivă, culturală și cultura comunicativă.  

         Asigurarea calității nu mai este doar o sarcină, ci este un proces, o politică, unde trebuie implicați 

toți purtătorii de interese. 
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Autoevaluarea calității procesului educațional presupune utilizarea procedurii  analiza SWOT, care 

identifică problemele ce necesită schimbare.   Problemele prioritare identificate în așa mod sunt : 

 

Problema 1: Absenteism și motivare slabă pentru studiu și carieră 

Obiectiv de îmbunătățire 1: Îmbunătățirea  participării elevilor (cantitativ / calitativ) la activitățile 

didactice prin utilizarea de către cadrele didactice a metodelor didactice moderne, interactive, centrate 

pe elev. 

 

Problema 2: Slaba inserție a absolvenților pe piața muncii 

Obiectiv de îmbunătățire 2: Corelarea competențelor dobândite de elevi în școală cu abilitățile 

necesare integrarii pe piața muncii interioară și exterioară 

 

Problema 3: Existența unor cazuri de violență, divergențe elev-elev, elev-cadru didactic 

Obiectiv de îmbunătățire 3: Crearea în scoală a unui climat de sigurantă fizică si psihică. Reducerea 

cazurilor de violență 

 

Problema 4: Număr mare de elevi proveniți din familii dezavantajate, sărace, cu părinți șomeri 

sau plecați în străinătate 

Obiectiv de îmbunătățire 4: Sprijinirea elevilor mai puțin motivați sau mai puțin sustinuți de familii în 

vederea incurajării performanțelor sau reducerii absenteismului si ameliorării 

rezultatelor școlare 

 

Problema 6: Implicare redusă în dezvoltarea de proiecte naționale, europene 

Obiectiv de îmbunătățire 6: Implementarea și derularea de proiecte educaționale națiponale, europene. 

Problemele prioritare identificate prin intermediul analizei SWOT au fost întroduse în planul de 

înbunătățire și  planul operațional al școlii. 

 

2.3. Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire 

 

anexa 3.1 

 Numărul de ordine al instituției Nr. 14 

 Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Forma de evaluare  examen 

4. Nr. de elevi admiși la probele de absolvire  165 elevi 

5. Admiși inclusiv din anii precedenți  0 elevi 

6. 
Nr. de elevi, care nu s-au prezentat la 
susținerea probelor de absolvire 5 elevi 

7. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 
calificare cu nota medie 10  0 elevi 

8. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 
calificare cu nota medie 9,0-9,99  24 elevi 

9. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

 54 elevi 
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calificare cu nota medie 8,0-8,99 

10. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 
calificare cu nota medie 7,0-7,99  52 elevi 

11. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 
calificare cu nota medie 6,0-6,99  24 elevi 

12. 
Nr. de elevi, care au susţinut probele de 
calificare cu nota medie 5,0-5,99  5 elevi 

13. 
Nr. de elevi, care au obținut la probele de 
calificare nota mai mică de 5 1 elev 

14. Nota medie la probele de absolvire  7,75 

15. 
Nr. total de elevi absolvenți, care au 
susținut probele de absolvire 160 elevi 

16. Inclusiv, buget  160 elevi 

17. Inclusiv, contract 0 elevi 

18. 
Nr. de elevi, care nu au susținut probele de 
absolvire 1 elev 
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Nota medie la examenul de calificare: 7,75 
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3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc.  

 

anexa 3.2 

 

Olimpiada la 
disciplina de studii/ 

Unitatea de curs 
Concurs de / 

specialitate etc. 

Nivelul local/ 
republican / 

internaţional 

Locul/ 
clasamentul 

Numele, 
prenumele 

elevului 

Numele, 
prenumele 

profesorului 

1. 

Concursul național: 

,,Cel mai bun plan 

de afaceri" 

Concurs 

republican 
I Vameș Mihai Garbuz Vasile 

2. Desen tehnic 

Concurs 

municipal,,Graf

ică inginerească 

ediția a V-

a.Universitatea 

Alecu Russo 

din or. Bălți 

I Țaranu Ion Cibota Eugen 

3. Desen tehnic 

Concurs 

municipal,,Graf

ică inginerească 

ediția a V-

a.Universitatea 

Alecu Russo 

din or. Bălți 

Diplomă de 

 mențiune 
Jurjiu Vlad Cibota Eugen 

 Desen Tehnic 

Concurs 
municipal,,Grafi
că inginerească 
ediția a V-
a.Universitatea 

Alecu Russo din 
or. Bălți 

Diplomă de 

 mențiune 
Zosim Vasile Cibota Eugen 

 

4. Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor cu cerințe educaționale speciale 

În Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți în anul de studii și-au făcut studiile 13 elevi cu 

grad de dizabilitate medie, și 2 elevi cu  grad sever de dizabilitate: Oboroacă Gabriele – 

dizabilitate locomotorie (eleva se află în scaun cu rotile) și Melenciuc Cătălin, gr. 13,meseria 

operator pentru suportul ethnic al calculatoarelor – dizabilitate senzorială de vedere. În 

instituție au fost întreprinse un șir de măsuri pentru a face accesibil învățământul 

professional pentru toți elevii. Și anume: 

- formarea mediului şcolar (administraţia şcolii, copii, cadre, părinţi); 

- informarea şi acordarea supportului cadrelor didactice din perspectiva educaţiei 

incluzive de către psihologul instituției;  
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- aplicarea noilor modalităţi de activitate didactică şi reconsiderarea relaţiilor cadru 

didactic-copil, adaptarea curriculară şi didactico-metodică, adaptarea 

infrastructurii etc.; 

Aceste activități au reușit să fie implementate cu success și datorită faptului, că instituția 

face parte în proiectul EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA (IVET).  Obiectiv principal al proiectului este: Îmbunătățirea accesului la educație și a 

calității acesteia în formarea profesională pentru copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 

în toate regiunile Republicii Moldova. 

IV. Personalul instituției 

1. Personalul Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți 

Anexa 4.1. 

1. Numărul de ordine al instituţiei  Nr. 14 

2. Denumirea instituţiei de învăţămînt  Şcoala Profesională nr.5, 

mun.Bălţi 

3. Nr. de unităţi aprobate în state de personal la  

01.01. 2019 

75,5 

4. Nr. de persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt 72 

5. Inclusiv, bărbaţi 35 

6. Inclusiv, femei 37 

7. Nr. de unităţi de personal de conducere aprobate în 

state de personal la 01.01. 2019 

4,5 

8. Nr. de persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt 

cu funcţii de conducere 

4 

9. Inclusiv nr. de persoane cu grad managerial 1 

10. Nr. de unităţi de personal didactic aprobate în liste 

de tarificare la 01 septembrie 2018  

26,5 

11. Nr. de personal didactic titular 30 

12. Nr. de persoane angajate prin cumul 4 

13. Nr. personal de vârstă pensionară 23 

14. Necesarul de personal la disciplina limba şi 

literatura română 

 

15. Necesarul de personal la disciplina limba străină  

16. Necesarul de personal la disciplina Matematică  

17. Necesarul de personal la disciplina Fizică  

18. Necesarul de personal la disciplina Chimie  
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2.  Personalul didactic Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți  

Anexa 4.2. 

19. Necesarul de personal la disciplina Biologie  

20. Necesarul de personal la disciplina Informatică  

21. Necesarul de personal la disciplina Istorie  

22. Necesarul de personal la disciplina Disipline de 

specialitate 

12 

23. Nr. de unităţi de personal didactic aprobate în state 

de perosnal la 01.01. 2019 

37,5 

24. Nr. de persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt 

angajate prin liste de state de personal didactic 

27 

25. Nr. de unităţi de personal didactic auxiliar aprobate 

în state de personal la 01.01.2019 

4 

26. Nr. de persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt 

angajate prin liste de state de personal didactic 

auxiliar 

3 

27. Nr. de unităţi de personal nedidactic aprobate în 

state de personal la 01.01. 2019 

38 

28. Nr. de persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt 

angajate prin liste de state de personal nedidactic 

27 

1. Numărul de ordine al instituţiei  Nr. 14 

2. Denumirea instituţiei de învăţămînt  Şcoala Profesională nr.5, 

mun.Bălţi 

3. Nr. total de cadre didactice la 01.01. 2019 36 

4. Inclusiv, bărbaţi 21 

5. Inclusiv, femei 15 

6. Nr. de persoane cu studii superioare 31 

7. Nr. de persoane cu studii medii 5 

8. Nr. de persone cu vechimea în muncă 3-8 ani 14 

9. Nr. de persone cu vechimea în muncă 8-13 ani 6 

10. Nr. de persone cu vechimea în muncă 13-18 ani 6 

11. Nr. de persone cu vechimea în muncă mai mare de 18 ani 17 

12. Nr. de cadre didactice care au obţinut grad didactic în anul 

2018 

1 
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V. Baza tehnico-materială  

1. Capacitatea instituțională după proiect și utilizarea reală 

  anexa 5.1. 

1. Numărul de ordine al instituției de învățământ Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Bloc de studii 1  

4.  Suprafața totală, 2723,9 m2 

5. Cămin 1 

6.  Suprafața totală, 2250,3 m2 

7.  166 locuri 

8. Sala de festivități – 

9. Cantină  – 

10. Sală pentru sport    1 

11. Teren pentru sport    1 

12. Laboratoare     1 

13. Săli de calculatoare    5 

13. Numărul de cadre didactice titulare cu norma deplină – cel 

puţin 720 ore 

10 

14. Numărul de cadre didactice titulare cu grad managerial 2 

15. Numărul de cadre didactice titulare cu grad didactic 

superior 

2 

16. Numărul de cadre didactice titulare cu grad didactic I 2 

17. Numărul de cadre didactice titulare cu grad didactic II 19 

18. Numărul de cadre didactice titulare cu grad ştiinţifice - 

19. Numărul de cadre didactice titulare cu fără grad didactic 10 

20. Nr. de cadre didactice angajate prin cumul cu grad didactic  3 

21. Nr. de cadre didactice angajate prin cumul fără grad 

didactic 

- 

22. Nr. de persoane care au promovat stagii de formare 

profesională continuă – de la 10 credite 

6 

23. Nr. de persoane care au promovat module tematice de 

formare profesională continuă 

5 

24. Nr. de persoane care au efectuat studii de recalificare 

profesională 

2 
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14. Ateliere didactice    5 

15. Alte edificii    – 

16. Terenuri, ha – 

17. Gospodării didactice – 

18. Punct medical 1 

19. Construcții auxiliare 1 depozit, 1 garaj 

20. Mijloace de transport 2 

3. Asigurarea materială a procesului de formare profesională 

  anexa 5.2. 

1. Numărul de ordine al instituției de învățământ Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ  Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Nr. de echipamente funcționale utilizate în 128 calculatoare 

 procesul educațional 16  laptop-uri 

  16 imprimante 

  17 proiectoare 

  1 proiector interactiv 

  1 tablă interactivă 

4. Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de  

 cultură generală 242 

5. Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de  

 specialitate 170 

6. Nr. de titluri de presă periodică în bibliotecă 6 

7. Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în 45 

 ultimul an  

8. Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în – 

 ultimul an, inclusiv manuale pentru disciplinele  

 de cultură generală, literatură de specialitate,  

 literatură artistică  

4. Asigurarea elevilor cu cămine 

  anexa 5.3. 

1. Numărul de ordine al instituției de învățământ Nr. 14 

2. Denumirea instituției de învățământ  Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. Nr. de cămine 1 
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4. Tipul căminului coridor 

5. Capacitatea de cazare conform proiectului 166 

6. Numărul de elevi care solicită cămin 276 

7. Numărul de persoane cazate 201 

8. Categorii de locatari, inclusiv elevi elevi 

   9. 
Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice 
angajate de baza – 

   10. 
Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice 
angajate prin cumul – 

   11. 
Categorii de locatari, inclusiv personal 
nedidactic – 

 

5. Activitatea financiar economică 

    anexa 5.4. 

1. Numărul de ordine al instituției  Nr. 14 

2. Denumirea instituției Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3. 
Alocări bugetare conform planului 
de finanțare  11408,4 mii lei 

4. 
Buget executat pentru perioada de 
6 luni a anului curent  7159,1 mii lei 

5. Venituri colectate 150,5 mii lei 

6. 
Cheltuieli, inclusiv pentru 
remunerarea muncii 3290,56 mii lei 

7. 
Cheltuieli, inclusiv contribuții la 
asigurările sociale de stat   904,9 mii lei 

8. Cheltuieli, inclusiv bursa  958,4 mii lei 

9. 

Cheltuieli, inclusiv plata mărfurilor 
și serviciilor, inclusiv pentru 
energie electrică, termică, apă    269,3mii lei 

10. 
Cheltuieli, inclusiv manuale, ediții 
periodice   0,9 mii lei 

11. 
Cheltuieli, inclusiv procurare de 
utilaje pentru instruire, calculatoare   6,8 mii lei 

12. 
Cheltuieli, inclusiv reparații 
capitale    116,8 mii lei 

13. 
Cheltuieli, inclusiv reparații 
curente   412,6 mii lei 

14. Alte Cheltuieli    1198,9 mii lei 
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VI. Parteneriatul social 

1. Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte naționale și 

internaționale  

În anul de studii 2019-2019 Datorită performanțelor școlii am fost incluși în lista instituțiilor 

profesional tehnice, care vor pilota în perioada anului 2018 implementarea Ghidului Managementului 

Calității și Metodologia de urmărire a traseului profesional al albsolvenților învățămîntului profesional 

tehnic. 

Cu asistența Proiectului ”Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) în 

Republica Moldova” au fost elaborate profilurile ocupaționale pentru 3 meserii ce se formează prin 

învățământ dual. În baza profilurilor ocupaționale se elaborează curricula. 

anexa 6.1 
 

   

1. Numărul de ordine al IÎPT Nr. 14 
   

2. Denumirea IÎPT Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 
   

3. Nr de proiecte 4 

    

4. Inclusiv, locale  

   

3 5. Inclusiv, naționale 

   

1 6. Inclusiv, internaționale 

   

7. Investiții (conform contractului), din 18,675 mii lei 

 instituție   
   

8. Alocații (conform contractului), din partea 46,687 mii lei 

 proiectului  
   

9. Nr. de proiecte cu scopul de formare a 3 

 personalului, de mobilitate academică  a  

 elevilor sau alte scopuri  
    

 

Implicarea instituției în proiecte naționale și internaționale 

anexa nr. 6.2.  

Nr. 
Denumirea 

proiectului 

Perioada de 

desfășurare 

Alocații/investiții  

(mii lei) Beneficii/nr. de 

persoane 
Din 

instituție 

De la 

partener 

1 Proiectul ”Reforma 

Structurală în 

 Învățământul 

Profesional Tehnic în 

2018-2019   Pregătirea profesorilor 

și asistența în 

eleborarea a 3 

curricula pentru 
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Republica Moldova” formare duală; 

3 cadre  instruite 

pentru implementarea 

învățămîntului dual 

2 Proiectul IVET 

implementat de 

KulturKontakt Austria  

2017-2020   Toate cadrele 

instruite pentru 

implementarea ed 

incluzive în 

instituție; 

3 Proiectul educațional 

CONSEPT 

2019-2021   8 cadre didactice 

formate la modulele 

de Formarea 

abilităților teoretice/ 

practice 

Instruirea elevilor 

pentru implicarea în 

procesul decizional 

al instituției 

2. Consolidarea platformei de dialog social, inclusiv în scopul delegării elevilor la stagiile 

de practică  

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 anul de studii 2018-2019 a încheiat contracte de 

promovare a practicii în producție a elevilor cu peste 100 întreprinderi 
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anexa nr. 6.3  

1.  Numărul de ordine al IÎPT Nr. 14 

2.  Denumirea IÎPT Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți 

3.  Numărul de parteneri sociali, 

întreprinderi, asociații etc. 
124 

4.  Inclusiv naționali 124 

5.  Inclusiv, internaționali 2 

6.  Nr. de contracte/acorduri încheiate în 

anul de studii 2018/2019 
430 

7.  Investiții (conform contractului) din 

instituție 

- 

8.  Investiții (conform contractului) din 

partea proiectului 

- 

9.  Scopul parteneriatului Încadrarea elevilor la practica în producție; 

Formarea profesională prin învățământ dual; 

Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți în anul de studii 2018-2019 a încheiat contracte de 

promovare a practicii în producție a elevilor cu mai mult de 100 întreprinderi cu scopul de a 

promova practica în producție la locul de muncă. Deseori, elevilor li se propun locuri de 

angajare încă din perioada stagiului de practică. 

anexa nr. 6.4. 

Nr. 

Parteneri sociali, 

întreprinderi, asociații, 

etc. 

Nr. Data încheierii 

contractului/ acordului 

de colaborare 

Scopul contractului 

1.  ÎCS Draexlmaier  Nr. 12 din 27.10.2019 Formare duală 

2.  SRL  „Marsharcom”  Bălţi Nr.35/1 din 27.02.2019 Promovarea practicii în producție 

3.  „Direcţia de troleibuze” 

Bălţi 
Nr.35/02 din 27.02.2019 

Promovarea practicii în producție 

4.  SRL  „Efelina Agro” r-l 

Făleşti, s. Herţa 
Nr.35/04 din 27.02.2019 

Promovarea practicii în producție 

5.  IM „Gospodăria Locativ 

Comunală” Bălţi 
Nr. 35/05 din 27.02.2019 

Promovarea practicii în producție 

6.  SA „Cet - Nord” Bălţi Nr. 35/06 din 27.02.2019 Promovarea practicii în producție 

7.  SA „Red - Nord” Bălţi Nr. 35/07 din 27.02.2019 Promovarea practicii în producție 

8.  SA „Red - Nord” filiala 

Făleşti 
Nr. 35/14 din 27.02.2019 

Promovarea practicii în producție 

9.  OP „Saturn Grup” SRL, 

mun. Chişinău 
Nr. 35/13 din 27.02.2019 

Promovarea practicii în producție 

10.  Primăria  s. Elizaveta Nr. 31/01 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

11.  Primăria Sîngerei Nr. 31/04 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

12.  Primăria s. Iabloana Nr. 31/01 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

13.  Primăria s. Reuţel Nr. 31/18 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

14.  SRL „Vamelidas - Nord” 

Făleşti 
Nr. 31/13 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

15.  SRL „Iualis - Agro”, r-l 

Glodeni s. Petrunea 
Nr. 31/02 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 
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16.  SRL „Teldomis auto” 

Teleneşti 
Nr. 33/07 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

17.  SRL „SPORTCAR GRUP” Nr. 33/08 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

18.  SA „DAAC Hermes”mun. 

Bălţi 

Nr. . 33/10 din 

13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

19.  SRL „MASTER - AUTO” 

mun. Chişinău 
Nr. 33/12 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

20.  ÎI „A.I. Papuşoi” mun. Bălţi Nr. 33/15 din 13.03.2019 Promovarea practicii în producție 

21.  ÎI „E.M. Plăcinta” mun. 

Bălţi 
Nr. 33/2 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

22.  SA „Drumuri Bălţi” mun. 

Bălţi 
Nr. 33/16 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

23.  SRL „ARMIA UTD” r-l 

Ungheni 
Nr. 33/17 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

24.  ÎI „SPÎNACHE VICTOR” 

r-l Sîngerei, s. Pepeni 
Nr. 33/20 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

25.  ÎI „Moldelectrica” mun. 

Chişinău 
Nr. 36/7 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

26.  SRL „DI & TRADE” mun. 

Bălţi 
Nr. 36/2 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

27.  SA „Basarabia Nord” mun. 

Bălţi 
Nr. 36/4 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

28.  SRL „SIDLUX - AUTO” 

mun. Bălţi 
Nr. 33/6 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

29.  SRL „Grigoraş Autoservice” 

mun, Bălţi 
Nr. 33/3 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

30.  SRL „Autoshock” SV, mun. 

Chişinău 
Nr. 33/1 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

31.  ÎI „COMODIT - SERV” 

mun. Bălţi 
Nr. 36/6 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

32.  SEL „PRONATALEX” 

mun. Bălţi 
Nr. 36/5 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

33.  SRL „TEHNOREP - 

SERVICE” OR. Drochia 
Nr. 36/19 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

34.  SRL „AGROAVÎNT - 

PRIM” r. Edineț  
Nr. 34/10 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

35.  SRL „ANDONI - VIOREL” 

or. Sîngerei 
Nr. 34/8 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

36.  SA „Fabrica de unt din 

Floreşti” 
Nr. 36/18 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

37.  SRL „OURENSE” mun. 

Bălţi 
Nr.1/2 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

38.  SRL „OLGAUTO IMPEX” 

r-l Ungheni 
Nr. 33/19 din 13.03.2019 

Promovarea practicii în producție 

39.  SRL „EXTRATEL-GRUP” 

mun. Bălţi 
Nr.11/1 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

40.  Primăria  r.Drochia, s.Sofia Nr. 11/2 din 17.05.2019 Promovarea practicii în producție 

41.  Biblioteca publică raională 

„V.COROBAN” r. Glodeni 
Nr. 11/3 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

42.  SRL „BRITEL-MOBILE” r. 

Briceni 
Nr. 11/5 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

43.  SRL „Andix” mun. Bălţi Nr. 11/6 din 17.05.2019 Promovarea practicii în producție 
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44.  Primăria  r.Drochia, 

s.Hăsnășenii Mari 
Nr. 11/7 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

45.  SRL „TOTAL 

COMPUTER” mun. Bălţi 
Nr. 11/9 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

46.  Î.I. „NATALIA 

PASCARU” or. Florești 
Nr. 11/10 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

47.  SRL ATX COMPUTER, 

mun. Bălți 
Nr. 11/11 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

48.  SA „DAAC-OREOL” or. 

Glodeni 
Nr. 11/12 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

49.  Primăria  r.Ungheni, com. 

Cioropcani 
Nr. 11/21 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

50.  Primăria  r.Rîșcani, s. 

Singureni 
Nr. 11/24 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

51.  SRL „POLTIER” mun. 

Bălţi 
Nr.12/23 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

52.  SRL „NICVE-AUTO” or. 

Drochia 
Nr. 12/03 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

53.  SRL 

„MOTOROAUTOSERV”  

mun. Bălţi 

Nr. 12/22 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

54.  SRL „INCOTRANS”  

mun. Glodeni 
Nr. 12/5 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

55.  SRL „ȘANSA AUTO” 

mun. Bălţi 
Nr. 12/17 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

56.  ÎI „BURUIAN ANDREI” 

Teleneşti 
Nr. 12/26 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

57.  SRL „VIZITARE 

CLIMATICĂ”,mun. Bălți 
Nr. 13/1 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

58.  SA „BASARABIA -

NORD” mun. Bălţi 
Nr.13 /9 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

59.  SRL „PRONATALEX” 

mun.Bălți  
Nr.13 /10 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

60.  SRL „COMODIT-SERV” 

mun.Bălți 
Nr.13 /23 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

61.  SRL „A&L SERVICE” r. 

Florești 
Nr.13 /6 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

62.  SRL „A&L SERVICE” or. 

Drochia 
Nr.13 /21 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

63.  SRL „Ecolux” mun. 

Chișinău 
Nr.13 /11 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

64.  ÎI „DIADICOVA 

VICTORIA” mun.Bălți 
Nr.13 /22 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

65.  SA 

„MOLDAGROTEHNICA” 

mun. Bălţi 

Nr.14 /2 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

66.  SRL „PRIMCARTAGRO” 

r. Drochia 
Nr.14 /3 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

67.  SRL „METALOSERV-

PRIM” mun.Bălți 
Nr.14 /1 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

68.  SRL „COVIDANIC” 

mun.Bălți 
Nr.14 /13 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 
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69.  SRL L.S.P. ENERGO, 

mun. Bălți  
Nr.14 /9 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

70.  SC „NUCIFERA-

CENTRU” r. Sîngerei 
Nr.14 /21 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

71.  ÎI „ONCEANU OLEG” 

r.Sîngerei 
Nr.14 /19 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

72.  ÎI „ANATOL-JUȘCĂ” 

or.Rîșcani 
Nr.14 /4 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

73.  SRL „MR-PRIM-AGRO” 

mun.Bălți 
Nr.14 /12 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

74.  SRL „STROMACOM” 

mun.Bălți 
Nr.15 /1 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

75.  SRL „CLIPACOM-

AGRO” r.Edineț 
Nr.15 /5 din 17.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

76.  SRL „VESTAUTO-

TRANS” mun.Bălți 
Nr.16 /2 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

77.  SRL„MINAIR-SERVICE” 

r.Drochia,s.Chetrosu 
Nr.16 /22 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

78.  SRL„SANGRILA-GRUP” 

r.Sîngerei,s.Dobrugea 

Veche 

Nr.16 /10 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

79.  SRL„MARINAGROVIT” 

r.Sîngerei,s.Dumbrovița 
Nr.16 /8 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

80.  ÎI„SPÎNACHE 

VICTOR”r.Sîngerei, 

s.Pepeni 

Nr.16 /6 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

81.  SRL „AGRO NOVA” r. 

Edineț, s. Cuconești Noi 
Nr.16 /20 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

82.  Î.I. 

„V.S.BONDUROVSCHI” 

or. Florești 

Nr.16 /15 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

83.  SRL VACERCOMPRIM 

mun.Bălți 
Nr.16 /16 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

84.  S.A. „UNITEH-

SERVICE” or. Fălești 
Nr.16 /11 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

85.  SRL „NICARIX-AUTO” 

mun.Bălți 
Nr.16 /2 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

86.  ÎI„OMELCIUC 

IURIE”r.Fălești 
Nr.16 /4 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

87.  OOO „GRIGORAȘ-

AUTOSERVICE” 

mun.Bălți 

Nr.16 /5 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

88.  SRL„ANDONI VIOREL” 

or.Sîngerei 
Nr.16 /19 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

89.  G.Ț. „BOTNARI 

ALEXANDRU ION” r. 

Fălești, S. Ilenuța 

Nr.16 /14 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

90.  ÎI„TENȚII”or. Edineț  Nr.16 /23 din 01.06.2019 Promovarea practicii în producție 

91.  S.A. 

„ELECTROMONTAJ-

NORD” mun. Bălți 

Nr.17/5 din 25.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

92.  Î.I. „BUNDUCHI 

VIORICA” Teleneşti 
Nr.17 /4 din 25.05.2019 

Promovarea practicii în producție 
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93.  SRL „DI & TRADE 

ENERGY” mun. Chișinău 
Nr.17 /5 din 25.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

94.  Î.M. „APĂ-CANAL ” or. 

Edineț 
Nr.17 /14 din 25.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

95.  SRL „GRAND LIFT” 

mun. Chișinău 
Nr.17 /18 din 25.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

96.  SRL „AGER-COM” or. 

Florești 
Nr.21 /13 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

97.  ÎI„VASCAUȚAN 

ANDREI”or. Florești 
Nr.21/22 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

98.  Î.I. „SUSLOV 

VLADISLAV” Făleşti 
Nr.21 /2 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

99.  Instituția Publică 

Gimnaziul Iabloana 

r.Glodeni 

Nr.21 /4 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

100.  SRL „PAYMASTER” 

mun. Chișinău 
Nr.21 /17 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

101.  Î.I. MARCOCI ION or. 

Drochia  
Nr.21 /11 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

102.  Primăria   r. Florești s. 

Putinești 
Nr.21 /8 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

103.  SRL „DIGITAL 

COMPUTER” or. Glodeni 
Nr.21 /23 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

104.  Gimnaziul Hiliuți r. Fălești Nr.21 /3 din 01.06.2019 Promovarea practicii în producție 

105.  SRL „ACER-COM” or. 

Florești 
Nr.22 /10 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

106.  Gimnaziul Musteața r. 

Fălești, s. Musteața 
Nr.22 /19 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

107.  Poșta Moldovei r. Glodeni, 

s. Viișoara 
Nr.22 /08 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

108.  Primăria r. Dondușeni, s. 

Plop 
Nr.22 /24 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

109.  Gimnaziul Bălășești r. 

Sîngerei, s. Bălășești 
Nr.22 /16 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

110.  Gimnaziul Borosenii Noi r. 

Rîșcani, s. Borosenii Noi 
Nr.22 /02 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

111.  Primăria Bălășești r. 

Sîngerei 
Nr.22 /04 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

112.  SRL „VELISLAV-

SERVICE” mun.Bălți 
Nr.22 /01 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

113.  Gimnaziul Hîrtop r. 

Florești, s. Hîrtop 
Nr.22 /05 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

114.  Primăria Cotiujenii Mici r. 

Sîngerei 
Nr.22 /07 din 10.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

115.  ÎI„ȘPATACOVSCHI 

SERGHEI”r.Sîngerei, s. 

Alexandreni 

Nr.23 /1 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

116.  SRL „ARICIUL-AUTO-

SERVICE” mun.Bălți 
Nr.23 /26 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

117.  SRL „AGROSELECT-

VĂDENI” r. Soroca, s. 

Vădeni 

Nr.23 /25 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 
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118.  ÎI „Cioclea” mun. Bălți Nr.23 /23 din 24.05.2019 Promovarea practicii în producție 

119.  SRL „DANECA PLUS” 

or. Glodeni 
Nr.23 /18 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

120.  SRL PAT-9 , Briceni Nr.23 /17 din 24.05.2019 Promovarea practicii în producție 

121.  ÎI „A.A. LITVINIUC” 

mun. Bălți 
Nr.23 /16 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

122.  SRL „ALEXTEN” or. 

Glodeni 
Nr.23 /15 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

123.  S.A. „BAZA DE 

TRANSPORT AUTO №9 

DIN DONDUȘENI” or. 

Dondușeni 

Nr.23 /13 din 24.05.2019 

Promovarea practicii în producție 

124.  SRL „OLMOSTON” 

Filiala mun.Bălți 
Nr.24 /2 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

125.  SRL „IURMANING”,    

Briceni 
Nr.24 /3 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

126.  SRL „LAPMOL” , or. 

Călărași 
Nr.24 /4 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

127.  SRL „ANDONI VIOREL” 

or. Sîngerei 
Nr.24 /5 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

128.  SRL „RURIC-SERVICE” 

or. Ocnița 
Nr.24 /6 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

129.  SRL „SIDLUX-AUTO” 

mun. Bălți 
Nr.24 /7 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

130.  SRL „NAVIGATORLUX” 

or. Ocnița 
Nr.24 /7 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

131.  ÎI „PALMIER GUȚUL” R. 

Rîșcani, s. Vasileuți 
Nr.24 /10 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

132.  SRL „NICVE-AUTO” or. 

Drochia  
Nr.24 /12 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

133.  S.A. „BTA-35” or. 

Sîngerei 
Nr.24 /14 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 

134.  SRL „Nedeia Prim”  Nr.24 /15 din 01.06.2019 Promovarea practicii în producție 

135.  SRL „ARESTOGRATUS” 

mun. Bălți  
Nr.24 /17 din 01.06.2019 

Promovarea practicii în producție 
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Concluzii 

REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019 

 

1. Acreditarea  programelor de învățământ la meseriile: 

a. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor; 

b. Eleician-electronist auto- Mecanic auto; 

c. Operator la mașini unelte semiautomate și automate; 

d. Operator în depozitile mecanizate și automatizate; 

e. Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică. 

2. Elaborarea curricula la meseriile:  

a. Operator la mașini unelte semiautomate și automate; 

b. Operator în depozitile mecanizate și automatizate; 

c. Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică. 

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

"Draexlmaier Automotive" SRL; 

4. 6 cadre didactice s-au atestat în anul de studii 2018-2019: 

 Grad didactic unu – 2; 

 Grad didactic doi – 4. 

5. 2 cadre manageriale s-au atestat în anul de studii 2018-2019: 

 Grad didactic unu – 1; 

 Grad didactic doi – 1. 

80 % din cadrele didactice sunt deținători de grade didactice; 

6. Elevii Gherghelegiu Cristian, Ungureanu Adrian anul III, meseria electrician-electronist auto 

au ocupat locul III la Concursul municipal ”Grafica inginerească” ediția a V, organizat de 

Universitatea ”Alecu Russo”, Bălți;  

7. Au fost susținute  41 ore publice și 12 lecții electronice în platforma AEL în  anul de studii 

2018-2019; 

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

comisiilor metodice; 

9. Angajarea 100 % la practica în producție a elevilor; 

10. Organizarea a 12 vizite cu elevii la întreprinderi cu scopul sporirii atractivității meseriei și 

identificare a locurilor de promovare a practicii în producție; 

11. Încheierea Acordului de parteneriat cu ONG Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul 

Bălți în scopul organizării practicii în producție a 3 elevi la compañía CLIMA-AUTO. Acestor 

http://munka.md/
http://munka.md/
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elevi le-a fost achitate cheltuielee de cazare pe perioada stagiului de practică și ulterior au fost 

angajați în câmpul muncii; 

12. Organizarea Concursului: Cel mai bun elev în meserie – cu participarea a 422 elevi; 

13. Organizarea Concursului: Cel  mai bun plan de afacere – cu participarea a 29 elevi în cadrul 

şcolii;  

14. Olimpiadele şcolare la obiectele de cultură generală – cu participarea a 32 elevi; 

15. Au fost dotate atelierele cu utilaje, echipamente și consumabile în sumă de 128 mii lei; 

16. A fost reparată rețeaua termică în blocul de studii; 

17. A fost reparată rețeaua electrică în cămin; 

18. Au fost efectuate lucrărări de reparații curente în  blocul de studii; 

19. Au fost efectuate lucrărări de reparații de întreținere în toate odăile, bucătăriile și blocurile 

sanitare din cămin; 

20. S-a dotat o sală de clasă cu material didactice vizuale pentru instruirea elevilor la curriculum 

Conducători auto. 

21. S-a procurat automobil pentru promovarea lecțiilor de instruire a Conducătorilor auto. 

 


