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Colegiul de Inginerie
model de pionerat al instruirii duale în Moldova

Educația duală – parteneriat eficient între instituția de învățământ și
întreprinderile partenere

 Statut: Instituție de învățământ profesional tehnic post secundar non terțiar în domeniul ingineriei

 Creat prin Hotărîrea Guvernului nr. 989 din 10.12.2014

 Sediul: or. Strășeni, str. V. Crăsescu, 1

Avantajele sistemului de instruire dual:

 Forță de muncă cu abilități profesionale specifice meseriei/specialității și cunoștințe de cultură generală          
(antreprenoriale, tehnologii informaționale, limbi străine, etc.)

 Sporirea atractivității programelor de formare profesională tehnică vocațională în Republica Moldova

 Eficientizarea stagiilor profesionale cu scopul de a spori relevanța studiilor și dezvoltării abilităților practice. 

 Posibilități net superioare de angajare în câmpul muncii.



Instruirea duală – factor cheie 
pentru succesul companiei Dvs.

Beneficii - companii - partenere

▪ Posibilitatea de selectare a celor mai buni studenți;

▪ Posibilitatea de a contribui la programele de instruire;

▪ Condiții identice pentru teorie și practică;

▪ Angajați cu interes înalt pentru dezvoltare personală;

▪ Asigurarea obligațiunilor prin condiții contractuale.

Beneficiile elevilor/studenților

✓ Studii compacte de 2 ani;

✓ Conexiune strânsă între teorie și practică;

✓ Salariu asigurat pentru întreaga perioadă a studiilor;

✓ Sarcini practice în grupuri mici;

✓ Stagii de practică sub îndrumarea maistrului -
instructor;

✓ Șanse reale de angajare post - absolvire.

College Dual Partners



Procesul de admitere în sistemul dual

Dual Partners

1. Selectarea companiei 
din lista de parteneri 
www.colegiu-inginerie.md

2. Completarea formularului 
către companie

CI

3. Scrisoare de recomandare pentru 
instituția de învățământ 4. Depunerea actelor pentru a

dmitere

5. Semnarea contractului

5 pași simpli pentru o istorie de succes



Partenerii Colegiului de Inginerie



Partenerii Centrului tehnic educațional HAAS



Specialitățile anilor de studii 2018-2020

 Utilaj tehnologic industrial și accesorii;

Mecatronică.
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...cele mai bune condiții ale procesului de studii și trai

 Săli de studiu renovate și bine echipate;

 Laborator performant cu mașini CNC (circa 1000 m2);

 Cămin asigurat cu cele mai bune condiții pentru trai;

 Cantină (2 mese asigurate pe zi).
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Colegiul de Inginerie

Primul Centru educațional HAAS în Moldova



…utilaj pentru lucru în metal (tăiere, îndoire, sudare)



…tratarea termică a metalelor
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MD 3700, mun. Strășeni
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Mulțumesc pentru atenție și... răbdare!

Dr. Iurie GOTIȘAN
Strategic analyst


