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1. ARGUMENT ÎN FAVOAREA PROIECTĂRII  

PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Centrului Metodic pentru Învățămînt (în continuare 

Centrul Metodic/CMI) este dictat de schimbările în politica educațională internațională și națională,  

nivelul de dezvoltare a vieții social-economice și culturale din Republica Moldova, care impun 

sistemului de învățământ o schimbare calitativă, orientată spre racordarea la standardele educaționale 

naționale și internaționale. 

Proiectul instituțional de dezvoltare strategică dă posibilitate de realizare a intențiilor de 

perfecționare a politicii educaționale în domeniu, axat fiind pe problemele cheie în pregătirea 

cadrelor. 

Planul de dezvoltare strategică a Centrului Metodic este elaborat pentru asigurarea calității 

serviciilor educaționale în domeniul agroalimentar, în concordanță cu noile cerințe ale societății, 

urmărind aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, prin formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale, consultarea în desfășurarea 

procesului educațional în instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar, 

contribuția la crearea în instituțiile de învățământ a unui climat de muncă stimulativ în vederea 

facilitării dezvoltării individuale a cadrelor didactice, dar și a fiecărui beneficiar al sistemului 

educațional în domeniu, astfel, încât să dea sens încrederii şi aspirațiilor sale, atât pe plan personal, 

cât şi profesional. 

2. PREZENTAREA CENTRULUI METODIC PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNT 

Centrul Metodic pentru Învățămînt pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului (în continuare – Centrul Metodic) este autoritate publică, creată prin ordinul Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 33-a din 01 octombrie 1990 ,,Cu 

privire la măsurile de perfecționare a dirijării pregătirii și reciclării cadrelor din sistemul Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova” în baza reorganizării Cabinetului 

didactico-metodic pentru învățământ mediu de specialitate și profesional predecesorului căruia, a fost 

Cabinetul Metodic pentru Învățământ, fondat în anii 60 ai secolului trecut. 

Fondarea entității menționate a fost dictată de lărgirea rețelei instituțiilor de învățământ mediu de 

specialitate agricol pe întreg teritoriul republicii, misiunea căruia pe tot parcursul anilor consta în a 

promova inovaţia şi reforma în instituțiile de învățământ agricol, de a acorda asistență metodică în 

dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învăţământ 

în corelaţie cu standardele profesionale şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei. 

În activitatea sa Centrul Metodic se ghidează de un șir de acte normative: 

 Constituția Republicii Moldova 

 Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003 

 Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152/2014  

 Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 

 Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008 

 Regulamentul de activitate al Centrului Metodic pentru Învățământ 

 Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi a 

Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia HG nr. 124/2018 
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 Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, OMECC nr.193/2017 

 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, ord. ME nr. 

234/ 2016 

 Regulament – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. Ord. ME nr 550/2015 

 Regulament – cadru de organizare și funcționare a Centrului de Excelență, OME nr. 

1158/2015 

 Planul – cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar, OME nr. 91 din 2016 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic și 

din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, OMECC nr. 62/2018  

 Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, OMECC nr .1127/2018 

 Planul de acțiuni a evaluării externe a programelor de formare profesională tehnică la IÎPT. 

OMECC nr 1014/2018 

 Implementarea Managementului calității în IÎPT OMECC nr. 609/2017  

 Corelarea profilului și specialităților incluse în nomenclatorul specialităților pentru pregătirea 

cadrelor în instituțiile de învățământ mediu de specialitate. OMECC nr. 1202 /2018  

 Alte acte normative acte. 

Lista nu reprezintă o totalitate a actelor normative și nu este una exhaustivă. 

2.1 Preocupări în activitate 

Centrul Metodic, la momentul actual, exercită următoarele funcții: 

 coordonează activitatea didactico-metodică a procesului educațional în instituțiile de învățământ 

din subordinea Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului(planuri de învățământ, 

programe, curriculum-uri, recomandări, îndrumări metodice, manuale și altă literatură științifică, 

de specialitate și didactico-metodică) pentru pregătirea cadrelor de specialitate în domeniul 

agroalimentar;  

 monitorizarea activității metodice în instituțiile de învățământ; 

 îndrumă activitatea catedrelor de specialitate;  

 monitorizează perfecționarea cadrelor didactice;  

 organizează întruniri metodice, seminare, conferințe, olimpiade, concursuri. 

În activitatea sa Centrul Metodic realizează următoarele activități: 

 promovarea experienței avansate a cadrelor didactice;  

 monitorizarea tinerilor cadre didactice specialiști în domeniu;  

 ghidarea formării cadrelor didactice în vederea sporirii potențialului profesional; 

 desfășurarea  întrunirilor metodice, seminarelor, conferințelor, pentru promovarea instruirii de 

calitate a specialiștilor capabili de performanță; 

 monitorizarea activității de cercetare psihopedagogică, științifico-metodică a cadrelor didactice; 

 consultarea, monitorizarea activității Consiliilor metodico-științifice în instituțiile de învățământ; 

 consultarea, monitorizarea atestării cadrelor didactice pentru obținerea și confirmarea gradelor 

didactice; 

 monitorizarea activității individuale cu elevii, inclusive cu elevii dotați;  

 organizarea olimpiadelor, concursurilor republicane, conferințelor. 
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Realizări 

Prin realizarea funcțiilor și sarcinilor de atribuție, Centrul Metodic a contribuit la îmbunătățirea 

procesului educațional în instituțiile de învățământ cu realizări precum, 

 participări la elaborare de documente relevante dezvoltării procesului educațional: ghiduri, 

nomenclatoare, metodologii, recomandări etc.; 

 implementarea organizării studiilor în baza sistemului de credite de studii transferabile; 

 dezvoltarea activității Centrelor de Excelență, create în urma cartografierii; 

 implementarea planurilor de învățământ și curricula unificate; 

 implementarea pregătirii specialiștilor la meserii și specialități prin învățământ dual; 

  includerea unor noi specialități solicitate de piața muncii, relevante și atractive pentru elevi; 

 realizarea examenelor de calificare unificate, prin dezvoltarea activităților de colaborare și 

parteneriat cu agenți economici, asociații de producție și implicarea acestora în evaluare; 

 implementarea în instituțiile de învățământ a evaluării interne a calității; 

2.2 Colaborări și parteneri de dezvoltare 

Centrul Metodic a fost implicat și a participat în cadrul a unui șir de proiecte naționale și 

internaționale: 

 „Promovarea Învățământului Dual pentru Economia Verde” și „Reforma Structurală în 

învăţământul profesional tehnic”,  implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ), Republica Federală Germană  

 Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, (REVOCC II), organizat 

de Centrul pentru Educare Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) 

 Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare Centrul de 

consultanță în afaceri (CCA); 

 Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare Centrul de 

consultanță în afaceri (CCA), Fundația Elvețiană HEKS, 

 AO Procooperare Regională, Zona Nord 

 InfOrganic, AED, LED; 

 Livada Moldovei; 

 Dev RAM, Partea I, susținut financiar de Uniunea Europeană /Austria (ADC): ,,Creșterea 

competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile de valori interne și globale, în 

special în sectorul soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu 

Centrul Educațional PRO Didactica și DONAU Soja; 

 Agricultura Performantă în Moldova, APM (USAID).  

Centrul Metodic este implicat în activități organizate de entități sau prin colaborare cu acestea, 

precum: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, Camera de Comerț și Industrie, Comitetul Sectorial pentru formarea profesională din 

agricultură și industrie alimentară AgroindVET, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova etc. 
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2.3 Structura organizatorică 

 

 

 

 

 

Organigrama Centrului Metodic pentru Învățămînt 

Centrul Metodic pentru 
Învățământ 

Contabil -
șef 

Director 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii 
Moldova

MetodistMetodist superior
Metodist 
principal

Metodist 
principal
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2.4 Buget administrat 

Denumirea 

Cod 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

P3 
Eco 

(k6) 
Executat Executat Aprobat Aprobat  Estimat Estimat 

Activitatea metodică 00210   510,0 726,1 527,3 561,0 622,4 622,4 

Remunerarea muncii angajaților 

conform statelor 

 

211180 280,8 
268,5 331,7 

365,4 402,9 402,9 

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 
  212100 61,2 58,9 72 72 92,7 92,7 

Primele de asigurare obligatorie de 

asistență medicală achitate de 

angajatori și angajați pe teritoriul țării 

  212210 12 12,1 14,9 14,9 18,1 18,1 

Servicii de telecomunicații   222220 4,4 5,6  6,3  6,3 6,3 6,3 

Servicii de locațiune   222300 44,8 74,1 75 78 78 78 

Servicii de reparații curente   222500     1 1 1 1 

Deplasări de serviciu în interiorul țării   222710 5,3 13,0 6 6 6 6 

Servicii poștale si distribuirea 

drepturilor sociale 
  222980         1,4 1,4 1,4 

Servicii neatribuite altor alineate   222990 4,5 21,2 2 2 2 2 

Indemnizația incapacitate de muncă a 

angajatorilor  
  273500   0,7 3 3 3 3 

Mașini și utilaje   314110     5 2 2 2 

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice 
  335110 4,0 2,1 1,4       

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizite de birou 
  336110 5,9 16,1 9 9 9 9 

Procurarea altor materiale   339110   0,003         

Alte cheltuieli în bază de contract cu 

persoanele fizice    281600 
87,1 253,8 
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3. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA CENTRULUI METODIC 

Misiunea Centrului Metodic: Acordarea asistenței metodice în dezvoltarea personală şi 

profesională a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învăţământ profesional tehnic și 

promovarea performanței și inovaţiei în formarea specialiștilor în domeniul agroalimentar, prin 

politici și strategii educaționale la nivel național, cât și prin evoluția conceptului de calitate.  

Viziunea Centrului Metodic este: 

 devenirea unui garant al calității procesului educațional din domeniul agroalimentar,  

 implementarea unui sistem educațional capabil să corespundă standardelor de calitate naționale și 

internaționale, prin aplicarea eficientă a politicilor educaționale, astfel contribuind la formarea 

specialiștilor competenți pentru sectorul agroalimentar,  

 dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind implementarea noilor tehnologii și metode 

didactice, care să desăvârșească potențialul de cunoaștere al elevilor, prin promovarea 

învățământului centrat pe elev, orientat spre creativitate, capacități cognitive, cunoștințe 

fundamentale și profesionale, care vor oferi viitorului absolvent posibilitatea de integrare într-o 

societate în continuă schimbare. 

Obiective întru realizarea misiunii și viziunii: 

 dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ prin participarea la elaborarea de proiecte de acte 

legislative şi normative, regulamente, planuri de învățământ, curricula; 

 creșterea calității învățământului profesional tehnic în instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

 îmbunătățirea activității metodice și educaționale în instituțiile de învățământ profesional tehnic 

prin îmbunătățirea procesului de predare – învățare -evaluare; 

 creșterea calității ofertei educaționale în învățământul profesional tehnic prin promovarea 

meseriilor și specialităților solicitate de piața muncii; 

 contribuirea la implementarea proiectelor educaționale și programelor investiționale prin dialog și 

implicare directă; 

 asigurarea funcționalității eficace a sistemului de management și control prin monitorizare și 

îmbunătățire continuă. 
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4. ANALIZA CONDIȚIILOR INTERNE ȘI EXTERNE (SWOT) 

S W O T 

Management 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- Proiectare și planificare adaptată 

contextului actual al activității; 

- calitate a funcțiilor de organizare, 

consultare metodică, evaluare; 

- operativitate în organizarea ședințelor  

metodic, intrunirilor, seminarelor 

metodice republicane în îndeplinirea 

atribuțiilor; 

- capacitate de rezolvare eficientă a 

unor categorii de conflicte; 

- management bazat pe colaborare, 

parteneriat; 

- colaborare activă și multidimensională 

cu organizațiile ierarhic superioare; 

- coordonare în activitățile generate de 

reformele în învățământ cu organizațiile 

ierarhic superioare și alți actori 

implicați. 

 

- Aplicarea satisfăcătoare a  

principiilor de management al 

activității instituției, inclusiv și 

de management financiar și 

control; 

- carențe în activități ce 

presupun lucrul în echipă în 

instituție; 

- formarea profesională 

satisfăcătoare a cadrelor, cu 

care se conlucrează, în 

elaborarea de documente, 

inclusiv curricula, instrucțiuni, 

îndrumări metodice . 

 

 

 

- asigurarea calității în educație 

prin implementarea documentelor 

educaționale relevante; 

- includerea noilor programe de 

formare profesională, inclusiv 

prin învățământ dual, atractive, 

competitive pe piața muncii, 

solicitate de beneficiarii de 

servicii educaționale; 

- implicare în elaborarea de 

standarde ocupaționale, 

standardelor de calificare; 

- perfecționarea continuă, la 

solicitareaa beneficiarilor de 

servicii educaționale, a planurilor 

de învățământ, curricula; 

- promovarea unui sistem eficient 

de colaborare cu agenții 

economici pentru instruirea în 

anumite calificări. 

- Neadaptare și inerție la  

schimbare și implementarea 

noului; 

- starea de criză, instabilitate 

economică ce generează 

nesiguranță în activitate; 

- instabilitatea cadrului 

legislativ, modificări sistemice, 

inclusiv și în domeniul 

educației; 

- stres generat de birocrație; 

- atractivitate redusă pentru 

tinerii absolvenți, specialiști în 

domeniul agroalimentar, 

rezultat prin admitere slabăși 

activiate educațională redusă. 

 

Activitatea Centrului Metodic 

Puncte tari: Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- Existența personalului calificat, 

responsabil de asigurarea unui 

învățământ de calitate în domeniu; 

- repartizarea pe tot teritoriul țării a 

instituțiilor de învățământ ce oferă  

- Lipsa angajatorilor, conform 

statelor de personal; 

-  insuficientă motivarea 

materială pentru angajareaa 

personalului; 

- Existența posibilității de 

pregătire psihopedagogică, de 

perfecționare, formare continuă a 

cadrelor didactice și manageriale 

în instituțiile superioare de 

- Neimplicarea cadrelor 

didactice în activități de 

cercetare, experimentare 

psihopedagogice; 

- neimplementarea cercetărilor 
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programe educaționale în domeniul 

agroalimentar; 

- oferta educațională variată în 

instituțiile de învățământ pe nivele și 

domenii; 

- activarea în instituțiile de învățământ 

a cadrelor didactice și manageriale cu 

potențial sporit, capabile să asigure un 

proces educațional de calitate; 

- receptivitatea cadrelor didactice și 

manageriale la schimbările în politica 

educațională întru asigurarea unui 

învățământ de calitate centrat pe elev și 

pentru buna funcționare a sistemului 

educațional în domeniu; 

- posibilitatea implicării în activități 

de învățare, de stimulare a învățării, ca 

parteneri de dezvoltare a 

învățământului, a persoanelor calificate; 

- participarea frecventă în grupuri de 

lucru la elaborarea planurilor de 

învățământ, curricula la programe de 

formare profesională, standardelor 

ocupaționale, de calificare; 

- utilizarea în activitate a TIC pentru 

comunicare la distanță cu partenerii în 

procesul de colaborare, pentru o mai 

bună informare în diverse probleme, 

domenii de educație și pregătire 

profesională. 

- insuficientă motivarea 

materială a cadrelor didactice 

și manageriale din teritoriu; 

- insuficiența cadrelor 

didactice în instituțiile de 

învățământ; 

- angajarea slabă a cadrelor 

didactice tinere; 

- conservatismul în adaptarea 

cadrelor la noutățile și 

schimbările impuse de 

reformele în învățământ; 

- lipsa motivației, 

colaboratorilor în participarea 

la elaborarea de instrucțiuni, 

îndrumări metodice, altor 

produse curriculare; 

- literatură didactico- metodică 

insuficientă pentru 

conținuturile de formare 

profesională în domeniu;  

- lipsa mijloacelor financiare 

pentru procurarea literaturii 

didactico metodice și de 

specialitate; 

- gamă limitată a manualelor la 

unitățile de conținuturile de 

specialitate 

învățământ, în instituții similare 

de învățământ și agenți economici 

de peste hotare; 

- posibilitatea organizării de 

seminare, cursuri de scurtă durată, 

mese rotunde, formări 

profesionale, schimb de 

experiență în ajutorul cadrelor 

didactice cu formatori naționali și 

internaționali, inclusiv și în cadrul 

proiectelor derulate; 

- modernizarea continuă a 

curricula ce ar asigura realizarea 

unui proces de instruire calitativ 

și formarea specialiștilor în 

contextul noilor cerințe 

internaționale; 

- transferul tehnologic al cadrelor 

didactice în scopul suplinirii 

necestăților de cadre didactice.  

 

 

pedagogice în contextul actual 

al învățării; 

- ghidarea didactico- metodică 

neeficientă, în cazult predării a 

unui număr în exces de unități 

de curs de un cadru didactic; 

- lipsa cadrelor didactice din 

cauza migrației, în special a 

celor tinere, generată de salarii 

mici în și nesiguranță 

economică; 

- ccontingent de elevi în 

continuă descreștere în 

gimnazii și licee, și eventual în 

instituțiile de învățământ 

profesional tehnic 

- subdezvoltarea pieții muncii, 

care aduce o anumită 

nesiguranță în inserția socio-

economică a tinerilor cu 

obțiuni de angajare în 

domeniul agroalimentar; 

- neîncrederea agenților 

economici în calitatea 

pregătirii viitorilor specialiști 

în instituțiile de învățământ 

profesional tehnic.. 
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5. ANALIZA DE CONTEXT 

Analiza PESTE 

În sfera planificării strategice instituționale, analiza de context se impune nu atât prin justificările 

sale teoretice, cât, mai ales, ca o cerință de ordin pragmatic. Centrul Metodic nu este o instituție 

izolată de mediul în care funcționează. Din contra, prin misiunea sa, este o instituție ancorată social, 

care trebuie şi poate să se pună în serviciul direct al instituțiilor de învățământ profesional tehnic. 

Comunitatea şi, într-un sens mai larg, contextul constituie un potențial de resurse foarte important 

sub toate aspectele: uman, financiar, material, care trebuie atras şi valorificat. 

Conform datelor din educație se preconizează ca cca 50% dintre noile oferte de muncă să solicite 

persoane care au absolvit forme de profesional tehnic, care oferă o pregătire temeinică în orientarea 

profesională. De asemenea, 80% dintre locurile de muncă vor necesita: utilizarea curentă a 

tehnologiilor informaționale, operarea cu computerul, relaționarea eficientă, lucrul în echipă şi 

comunicarea într-o limbă străină. 

Identificarea şi descrierea comunității şi a grupurilor de interes este necesară, dat fiind faptul că o 

bună analiză în acest domeniu va genera o integrare mai ușoară a viitorilor specialiști în societate. 

Analiza nevoii şi a cererii de educație pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la iveală faptul că, 

sub presiunea reformării învățământului, piața educațională trebuie să fie extinsă şi să devină 

concurențială în aproape toate segmentele sale. 

Contextul politic 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învățământul profesional tehnic din Republica 

Moldova este reglementat prin documentele specificate în cadrul legislativ. Politicile educaționale 

sunt în continuă redefinire şi restructurare. 

Oferta politică în domeniul educației este construită în jurul următoarelor obiective majore: 

 acces egal și sporit la educație; 

 calitate înaltă a educației şi pregătire pentru viață într-o societate bazată pe cunoaștere; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 transformarea educației în resursa de baza a modernizării Republicii Moldova; 

 considerarea investiției în capitalul uman ca investiția cea mai profitabilă pe termen lung; 

 dezvoltarea instituțională a educației permanente. 

Oportunitățile oferite instituției noastre sunt legate de asigurarea dotărilor necesare prin programe 

guvernamentale, accesul la programe internaționale, proiectarea unui sistem modern de evaluare a 

competențelor, diversificarea metodelor şi practicilor didactice, deplasarea accentului de la caracterul 

informativ la cel formativ, introducerea formelor contemporane de cooperare internațională etc. 

Contextul economic 

Analizând contextul economic la nivel național, constatăm următoarele: 

 scăderea interesului față de studiile profesional tehnice, deoarece nu toți părinții au locuri de 

muncă stabile şi pleacă peste hotare. Astfel, școlarizarea scade, precum şi interesul pentru 
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învățământul profesional tehnic. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de 

la dezinteres şi absenteism ridicat până la abandon școlar; 

 cu fiecare an, scăderea demografică a populației, mai cu seamă a numărului de elevi care 

absolvesc treapta gimnazială, respectiv numărul de elevi în instituții de învățământ 

profesional tehnic scade; 

 rapoartele anuale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă demonstrează 

dificultățile întimpinate de absolvenții învățământului profesional tehnic în a se integra pe 

piața muncii. Deci apare necesitatea de apropiere dintre școală, mediul economic şi mediul de 

afaceri, ceea ce și avem ca prioritate;  

 migrația forței de muncă în străinătate va conduce la o cerere sporită de forță de muncă din 

partea pieței interne în diverse calificări. 

Reieșind din cele expuse, tindem să sporim prin activitatea metodică, prin suportul didactic pe care îl 

propunem şi prin oferta educațională racordată la profilul agroalimentar, interesul elevilor pentru 

alegerea opțiunilor profesionale.  

Contextul social 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influența mentalității majorității populației, care acordă 

o mare valoare pregătirii academice, fapt ce determină ca primele opțiuni ale părinților și ale elevilor 

la intrarea în ciclul postgimnazial să vizeze formarea profesională. Pe de altă parte, în baza 

chestionarelor elaborat și recomandat în aplicare  instituțiilor de învățământ profesional tehnic, se 

constată că majoritatea intervievaților (la admitere) au un nivel   scăzut de cunoștințe despre 

oportunitățile  sistemul de învățământ profesional tehnic din Moldova, inclusiv în ceea ce privește 

informațiile esențiale (gratuitatea învățământului de stat, formele de învățământ, profilurile etc.). 

În acest context, modificările survenite în politica educațională – de structură sau de conținut – sunt 

percepute deformat, prin prisma experienței personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la 

informație. La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populației supuse școlarizării, cu 

efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învățământ. 

Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel național şi local, existând 

programe speciale pentru promovarea formării profesional tehnice, combaterea șomajului, iar 

evoluția ascendentă a economiei este un mijloc eficient de combatere şi de remediere a problemelor 

sociale. 

Contextul tehnologic 

Analiza contextului tehnologic este la ordinea de zi, deoarece tehnologia poate aduce un spor 

substanțial de calitate şi de eficiență procesului de învățământ. Dotarea cu calculatoare, accesul la 

internet, la biblioteci virtuale sau la rețele instituționale sunt decisive pentru dezvoltarea instituțiilor 

de învățământ. Contextul tehnologic influențează structura programelor de studii, calitatea procesului 

de învățământ şi implicit calitatea pregătirii absolvenților. 

Deși se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor 

tehnologii, nivelul tehnologic al educației este încă scăzut. Nu se poate vorbi despre existența unor 

mijloace de activitate la distanță (lecții, seminare, ședințe on-line, conferințe etc.) care să fie puse la 
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dispoziția  întregului sistem. În ultimul timp au fost realizate unele activități ale grupurilor de lucru 

on-line prin skype, messenger. 

Contextul ecologic 

La nivel național, printre domeniile prioritare se numără programul de protecție a mediului și 

creșterea calității vieții. Această direcție se referă la modul în care activitățile pot afecta mediul. 

Trăim într-o țară în care, datorită urbanizării intense, nivelul de poluare este în creștere. De 

asemenea, se alocă foarte puțini bani pentru programele de protecție a mediului și de conservare a 

florei şi a faunei. Astfel, educația ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă activă în 

educarea tinerei generații. 

6. PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE ȘI SCOPURI STRATEGICE  

Scopurile strategice pentru dezvoltarea instituțională a Centrului Metodic pentru Învățămînt în 

perioada următorilor 5 ani reprezintă soluții propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor 

prioritare identificate pe baza analizei SWOT. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt 

prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi 

scopurile strategice asociate. Formularea problemelor pornește de la sinteza contextului favorabil 

(punctele tari şi oportunitățile domeniului) și evidențiază potențialul impact al punctelor slabe şi 

amenințărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate. 

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării scopurilor şi complexitatea 

relațiilor dintre domeniile funcționale determină o abordare prin acțiuni complementare în cadrul 

celor patru opțiuni strategice de bază. Astfel, pentru diminuarea sau înlăturarea problemelor 

menționate, au fost formulate următoarele scopuri strategice: 

S1. Dezvoltarea managementului instituțional; 

S2. Creșterea calității serviciilor educaționale și îmbunătățirea performanței resurselor umane; 

S3 Îmbunătățirea activității metodice și educaționale în instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

S4 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală și cea din spațiul internațional; 

Pornind de la punctele tari şi oportunitățile prezentate în diagnoză, urmărind compensarea şi 

transformarea punctelor slabe în puncte tari, evitarea amenințărilor şi vizând mereu misiunea 

Centrului Metodic şi îndeplinirea scopurilor reliefate anterior, echipa va acționa în mod judicios 

pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcționale: 

• Dezvoltarea managementului instituțional; 

• Dezvoltarea resurselor umane; 

• Dezvoltarea curriculară: planuri de învățământ, curricula, ghiduri metodologice; 

• Dezvoltarea relațiilor comunitare, parteneriatelor interne şi internaționale. 

Dezvoltarea managementului instituțional: 

1. Aplicarea unui management inovator, prin implementarea, respectarea şi promovarea 

politicilor educaționale de stat din domeniul agroalimentar; 
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2. Dezvoltarea unei comunicări deschise, constructive, în interiorul şi în exteriorul entității pe 

verticală şi pe orizontală;  

3. Crearea unui climat stimulativ de muncă, care ar asigura realizarea scopurilor strategice. 

Dezvoltarea resurselor umane: 

1. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților, cadrelor didactice/diriginți în vederea 

creșterii calității actului de predare - învățare - evaluare, prin aplicarea conceptului de „învățare 

centrată pe elev”; 

2. Încurajarea participării cadrelor didactice la activități didactice/educaționale, prin atragerea şi 

motivarea acestora, participarea la instruiri de creștere profesională; 

3. Promovarea  programelor educaționale, care au în vedere dimensiunea formativă a educației 

şi obținerea succesului școlar. 

4. Reorganizarea marketingului educațional în vederea creșterii fluxului de elevi în instituțiile de 

învățământ profesional tehnic din localitățile rurale şi a asigurării finalității educaționale; 

Dezvoltarea curriculară: planuri de învățământ, curricula, ghiduri metodologice: 

1. Reflectarea în oferta educațională a dinamicii sociale şi economice, pentru a promova 

flexibilitate în procesul formării elevilor; 

2.         Modernizarea și racordarea curricula conform cerințelor actuale, a standardelor ocupaționale 

și de calificare; 

3.         Creșterea rolului educației nonformale şi informale, în vederea dezvoltării comportamentelor 

adecvate (sociale) ale elevilor. 

Dezvoltarea relațiilor comunitare, parteneriatelor interne şi internaționale: 

1. Atragerea partenerilor educaționali din țară în realizarea activităților educaționale; 

2. Dezvoltarea relațiilor comunitare în țară și în spațiul  internațional: proiecte individuale şi 

multilaterale; 

3. Identificarea unor noi surse de finanțare. 

 

 
  



7. PLANUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE: PE TERMEN LUNG ȘI OPERAȚIONAL 

Acțiuni și subacţiuni operaționale 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termeni de realizare 

Costul acțiunii/sursa 

de finanțare 

Responsabili  

1 2 3 4 5 

Scopul strategic: 1. Dezvoltarea managementului instituțional 

Obiectivul nr.1: Dezvoltarea cadrului legislativ și normativ (proiecte de acte legislative şi normative, regulamente) 

Acțiunea1.1 Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ 

1 1.1.1 Modificarea Regulamentului de activitate al 

Centrului Metodic pentru Învățământ 

Regulament elaborat și 

aprobat 

2020 

 

Nu necesită costuri colaboratori CMI  

2 1.1.2 Participarea la analizarea, dezvoltarea unor 

proiecte de acte legislative și normative, regulamente. 

Nr. acte analizate Sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri director 

 

3 1.1.3 Monitorizarea nivelului de elaborare a 

standardelor ocupaționale/ profilurilor ocupaționale  

Nr. standarde ocupaționale 

/ profiluri ocupaționale 

elaborate și validate CS 

Sistematic 

2020-2025 

În colaborare cu 

MSMPS 

CS, MECC 

Proiectele partenere 

colaboratori CMI 

4 

 

 

1.1.4 Monitorizarea nivelului de elaborare/revizuire a 

Standardelor de calificare în conformitatea cu cerințele 

legislației în vigoare 

a. Participarea în grupuri de lucru de elaborare, 

validare. 

Nr. standarde de calificare 

elaborate și  

validate 

Sistematic 

2020-2025 

În colaborare cu 

MECC 

MSMPS, CS 

Proiectele partenere 

Piața muncii 

IPT 

colaboratori CMI 

Obiectivul nr. 2: Asigurarea funcționalității sistemului de management și control 

Acțiunea 2.1 Menținerea funcționalității sistemului de management și control 

5 2.1.1 Revizuirea mediului de control intern existent Fișe post reactualizate 

Declarația de buna 

guvernare 

La necesitate/angajare 

Anual în februarie 

Nu necesită costuri grup de lucru 

director  

6 2.1.2 Identificare, descrierea și remodelarea proceselor 

de lucru 

Proces de bază 

identificate, descrise 

narativ 

Lista proceselor de bază 

Anual  

2020-2025 

Nu necesită costuri grup de lucru  

7 2.1.3 Implementarea managementului riscurilor Registrul riscurilor Anual 2020-2025 Nu necesită costuri grup de lucru 

8 2.1.4 Elaborarea planurilor/ rapoartelor operaționale de 

realizare a Planului de acțiuni 

Planuri operaționale 

elaborate  

Lunar  Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

9 2.1.5 Elaborarea planurilor/ rapoartelor semestrial și 

anual de realizare a Planului de acțiuni 

Planuri elaborate în 

coordonare cu PDS 

Semestrial /anual 

2020-2025  

Nu necesită costuri 

 

director  

colaboratori CMI 
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Acțiuni și subacţiuni operaționale 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termeni de realizare 

Costul acțiunii/sursa 

de finanțare 

Responsabili  

1 2 3 4 5 

Scopul strategic: 2. Creșterea calității serviciilor educaționale și îmbunătățirea performanței resurselor umane 

Obiectivul nr.3: Coordonarea activității metodice și educaționale în IÎPT din subordinea MADRM 

Acțiunea 3.1 Asigurarea asistenței metodice cadrelor didactice și manageriale 

10 3.1.1 Participarea la activități de instruire (cursuri, 

seminare, mese rotunde, vizite de studii, conferințe etc.)  

Nr. de participări la 

instruire 

Pe parcursul anului În colaborare cu 

MECC, MSMPS 

Proiectele partenere 

colaboratori CMI 

11 3.1.2 Coordonarea elaborării de către cadre didactice a 

ghidurilor metodologice/ cursurilor de prelegeri la 

specialitate 

Număr de ghiduri 

elaborate 

Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

În colaborare cu 

Proiectele partenere 

IPT 

colaboratori CMI 

12 3.1.3 Monitorizarea organizării și desfășurării procesului 

de atestare. 

a. Generalizarea ofertelor privind atestarea cadrelor 

didactice şi manageriale. 

b. Monitorizarea nivelului desfășurării procesului de 

atestare în instituții. 

c. Participarea la Consiliile profesorale de susținere a 

Rapoartelor de autoevaluare /lucrărilor metodice 

didactice 

d. Verificarea dosarelor cadrelor pentru 

conferirea/confirmarea gradelor didactice /manageriale 

Nr. de cadre atestate 

În anul 2019- 2020  

solicită să fie atestate - 

61 cadre didactice și 

manageriale: 

 

Pe parcurs 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

birotică și deplasare) 

IPT 

colaboratori CMI 

13 3.1.4 Monitorizarea participării cadrelor didactice din IPT 

la instruire: cursuri de recalificare, formare 

psihopedagogică și formare continuă, seminare, întruniri, 

conferințe, training-uri etc 

Nr. cadre participante la 

cursuri 

Anual  

2020-2025 

Nu necesită costuri 

 

IPT 

colaboratori CMI 

14 3.1.5 Monitorizarea reactualizării registrului cadrelor 

didactice din instituțiile de învățământ din subordine 

Registru reactualizat Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri IPT 

colaboratori CMI 

Acțiunea 3.2 Organizarea activităților instructiv metodice 

15 3.2.1 Organizarea întrunirilor metodice/tematice cu 

metodiști, șefi de catedră, șefi de secție, profesori de 

specialitate  

Nr. întruniri metodice 

/tematice 

Anual  

sistematic  

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

birotică) 

colaboratori CMI  



17 
 

Acțiuni și subacţiuni operaționale 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termeni de realizare 

Costul acțiunii/sursa 

de finanțare 

Responsabili  

1 2 3 4 5 

16 3.2.2 Participarea la organizarea Conferinței anuale a 

cadrelor didactice. 

Raport elaborat Anual  

2020-2025 

Costuri de birotică, 

deplasare 

colaboratori CMI 

17 3.2.3 Organizarea ședințelor cu metodiștii privind 

atestarea cadrelor didactice și rezultatele atestării. 

Nr. ședințe desfășurate Semestrial   

anual 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

birotică) 

colaboratori CMI 

Scopul strategic: 3. Îmbunătățirea activității metodice și educaționale în instituțiile de învățământ profesional tehnic 

Obiectivul nr.4: Creșterea calității învățământului profesional tehnic în instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

Acțiunea 4.1 Elaborarea / revizuirea documentelor educaționale 

15 4.1.1 Asigurarea suportului metodic IPT privind 

evaluarea şi calificarea absolvenților la programele de 

formare profesională. 

Nr. examene unificate de 

calificare realizate 

Nr. acțiuni realizate 

Anual  

sistematic  

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

IPT 

colaboratori CMI 

16 4.1.2 Asigurarea suportului metodic IPT privind 

evaluarea externă şi acreditarea programelor de formare 

profesională și IPT 

Nr. programe/IPT 

acreditate 

Nr. acțiuni realizate 

Anual  

sistematic 

2020-2025c  

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

IPT 

colaboratori CMI 

17 4.1.3 Coordonarea elaborării/ modificării Planurilor de 

învățământ 

Nr. Planuri de 

învățământ elaborate/ 

modificate 

Pe parcursul anului 

la necesitate 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

18 4.1.4 Coordonarea elaborării/ reactualizării curricula la 

programe de formale profesionale 

Curricula coordonate/ 

elaborate 

Pe parcurs 

la necesitate 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

19 4.1.4 Coordonarea asigurării IPT cu literatură de 

specialitate și metodică 

Număr de titluri 

procurate/donate 

Pe parcurs 

la necesitate 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

Obiectivul nr. 5: Creșterea calității ofertei educaționale în învățământul profesional tehnic  

Acțiunea 5.1 Facilitarea accesului în instituțiile de învățământ profesional tehnic  

20 

 

 

5.1.1 Generalizarea proiectului de admitere în 

învățământul profesional tehnic în baza datelor prezentate 

de către instituții 

Proiect comanda de stat 

privind admiterea 

Anual  

sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

colaboratori CMI 

21 5.1.2 Elaborarea rapoartelor privind procesul de 

admitere în învățământul profesional tehnic în baza 

datelor prezentate de către instituții 

Rapoarte săptămânale, 

finale 

Anual  

Sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 
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Acțiuni și subacţiuni operaționale 
Indicatori de 

produs/rezultat 
Termeni de realizare 

Costul acțiunii/sursa 

de finanțare 

Responsabili  

1 2 3 4 5 

22 5.1.3 Monitorizarea reactualizării bazei de date interne 

privind Traseul absolvenților  

Baza de date completată 

şi reactualizată 

Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri IPT 

colaboratori CMI 

Acțiunea 5.2 Monitorizarea desfășurării concursurilor regionale/naționale 

23 

 

5.2.1 Monitorizarea rezultatelor olimpiadelor zonale la 

disciplinele de cultură generală pentru elevii din IPT 

Raport de participare Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

24 

 

5.2.2 Monitorizarea participării instituțiilor de învățământ 

din subordine la Târgul Național al Firmelor de exerciții 

Târg organizat Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

 

colaboratori CMI 

25 

 

 

5.2.3 Monitorizarea participării instituțiilor de învățământ 

din subordine la concursul „Cel mai bun plan de 

afaceri”, organizat de CEDA. 

Concurs desfășurat la 

nivel regional și 

republican 

Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

colaboratori CMI 

26 5.2.4 Participarea la organizarea Conferinței științifice - 

practice a elevilor din IPT  

Conferință desfășurată Anual sistematic 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

birotică și deplasare) 

colaboratori CMI 

Scopul strategic: 4. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală și cea din spațiul internațional 

Obiectivul 6: Contribuirea la implementarea proiectelor educaționale și programelor investiționale prin dialog și implicare directă; 

Acțiunea 6.1 Generalizarea informației privind activitățile în cadrul proiectelor educaționale 

27 

 

6.1.1 Monitorizarea participării IPT în cadrul proiectului 

„Promovarea Învățământului Dual pentru Economia 

Verde“ implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), Republica Federală 

Germană 

Informație prezentată Semestrial  

Anual 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

În colaborare cu 

Proiectele partenere 

colaboratori CMI 

28 

 
6.1.2 Colaborarea cu proiectul DevRAM, Partea I, 

susținut financiar de Uniunea Europeană, implementat de 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu 

Centrul Educațional PRO Didactica și DONAU Soja   

Informație prezentată Semestrial  

Anual 

2020-2025 

Nu necesită costuri 

(doar costuri de 

deplasare) 

În colaborare cu 

Proiectele partenere 

colaboratori CMI 
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8. MONITORIZAREA, REVIZUIREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A PDI 

 

Pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a calității planului de dezvoltare strategică se va realiza monitorizarea 

permanentă a implementării activităților proiectate.  

Monitorizarea și evaluarea sunt două acțiuni, ce derulează simultan. Practic, monitorizarea asigură corespondența 

obiectivelor stabile cu acțiunile propuse spre implementarea, iar evaluarea cuantifică rezultatele obținute și 

furnizează bazele următorului PDS. 

Monitorizarea și evaluarea privesc atât mijloace folosite în procesul de implementare, cât și rezultatele ca atare. 

Implementarea eficientă a planului de dezvoltare instituțională va fi realizată prin: 

 ședințe de lucru pentru informare, actualizare, feed-back lunar; 

 rapoarte anuale de progres pentru operarea ajustărilor corespunzătoare în procesul implementării; 

 includerea activităților specifice în planurile de activitate ale Centrului Metodic pentru Învățămînt; 

 discuții cu cadrele didactice și manageriale asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de 

predare - învățare – evaluare; 

 analiza cauzelor unor eventuale eșecuri în atingerea scopurilor strategice, propuse în planul 

operațional; 

 urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaționale şi temporale;  

 informarea factorilor interesați (parteneri, manageri, agenți economici etc.) asupra rezultatelor implementării 

planului de dezvoltare strategică. 

Monitorizarea se va organiza sistematic, planificat pentru a identifica modul în care se desfășoară activitatea, 

pentru a depista în timpul util neajunsurile și pentru a interveni cu acțiuni corective. 

Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare a proiectului de dezvoltare strategică, în care vor fi incluse propuneri 

privind modificările necesare pentru perioada următoare. 

Activitățile de monitorizare şi evaluare vor consta în: 

 realizarea procedurilor de monitorizare a scopurilor strategice și evaluarea proceselor din 

perspectiva obiectivelor planificate; 

 evaluarea capacității instituționale; 

 evaluarea calității și a eficienței managementului instituțional; 

 evaluarea corespunderii instrumentelor de implementare a activităților planificate; 

 evaluarea experiențelor noi, strategiilor de extindere prin intermediul reuniunilor de bilanț;  

 evaluarea impactului asupra calității activității grupurilor âintă; 

 recomandarea acțiunilor corective prin raportare la rezultatele obținute. 

Termenele de realizare, modul de înregistrare a rezultatelor, persoanele responsabile vor fi indicate în planurile 

manageriale pentru fiecare an. Sintezele privind rezultatele monitorizării proiectului de dezvoltare instituțională se 

analizează în permanență de către echipa managerială şi Consiliul profesoral la toate nivelurile, fiind stabilite 

măsuri de reajustare a proiectului și activități pentru următorul an de studii. 
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Toate activitățile sunt planificate sub îndrumarea și ghidarea de către Serviciul știință, 

educație și extensiune rurală, MADRM.  

 

Abrevieri: 

 

MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova 

SŞEER – Serviciul Știință, Educație şi Extensiune Rurală 

MECC - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

CMÎ –Centrul Metodic pentru Învățămînt 

CEIAC – Comisia de Evaluare Internă şi Asigurarea a Calității 

CEDA – Centrul pentru Educație Antreprenorială 

USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (United States Agency for 

International Development) 

GIZ -   Suportul German pentru Investiții 

IPT –  Instituții Profesional Tehnice 

 

 


