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Ministerului E duco{iei gi C ercetdrii
al Repubticii Moldova

Notd informativi

cu privire la principalele progrese si deficienle in implementarea cicliunilor 2.3, 2.5, 2.6, 3.2 din
Planul sectorial aprobat prin HG nr.299/2022. 

,

Acfiunea 2.3

comanda de stat pentru arru12022-2023 swfielaborate, aprobate qi afiqate pe pagina oficial6 ainstitufiei www.cewc.md r'- r'sr

d,:;:-::- ??T-rynpi Rapoart.,. o,,*r,*e anuare sunt eraborate qi ariqate pe pagina
ofi cial6 a instituliei www.cewc.md.

Acfiunea 2.6

Rapoartele anuale ale instituliei privind inoceduri de achizifii publice sunt acroqate pe panoulinstituliei, la aviziet,pentru a fi in vizoruj publicului qii"t"a"ta publicate pe pagina institulieiwww.cewc.md

Acfiunea 3.2

I.n cadru.l institufiei a fost oryantzatd,campania de informare pentru elevi gi cadre didactice
despre rigorile de inte8ritate qi anticoruplie in medi"l h;Aa-6ntului profesional tehnic cureprezentanfii sectorului de polilie a municipiului chiginau qi psiholoi Ert;i; educalie gicomunicare relalionald,Trainer qi speaker in dezvoltarl personala, zinaidaSoroceanu.

Acfiunea 3.6

Transparentizatea examenului de calificare in invS!6m6ntul profesional tehnic prin metodasistemului unificat de evaluare finul.u a_ competenfelor profesionale ale absolvenJilor gidezvoltarca parteneriatelor dintre comitetele secioriale de profil, institulia de invdldm6nt qiagentul economicqi afiqate pe pagina oficiald a institufiei www.cewc.md.



Prin ordinul nr'1127120r8, a fost aprobat Regulamentul de organizare gi desfbgurare aexamenului de calificare. Jinand cont de prevederile pct.39 din Regulamentul mentionat, au fostaprobate programele de formare profesionala tehnica pentru organizarea qi desftgurareaexamenului de calificare prin metoda sistemului unificai (ordinul nr.g4/20rg cu privire laevaluare 9i calificare la prlgrame de formare pror.rionuia tehnicd). cu privire la colaborareadintre institulie li agenJii economici, in conformitate cu prevederile Capitolului V diilRegulamentul de organizgre qi desfbqurare a examenului de calificare, pentru organizwea sidesfrqurarea examenului de calificare sunt constituite:

- comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de calificare in num6r de p6n6 la 5persoane' dintre carc l-2 rcprezentar\i ai agenlilor economici;

- comisia de evaluare qi calificare in numdr de p6nd la 5 persoane, dintre czre preqedintele qi unevaluator extern sunt reprezentanfi ai agenJilor economici.-

Anexarea raportului(Anexa 1 )
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