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II. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Colegiului ,,Mihai Eminescu”, Soroca îi revine misiunea de formare a cadrelor la calificările existente, 

prin programe de formare profesională tehnică postsecundară  (nivelul IV ISCED). 

 Misiunea  

Colegiul stă la baza orientărilor fundamentale de acţiune, consemnate şi asumate în Planul managerial 

pentru anul 2020-2021, care  se regăseşte integral în conţinutul programelor de învăţământ asumate şi 

derulate în cadrul instituţiei noastre.  

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca îşi asumă responsabilitatea socială, culturală şi morală de a veni 

în întâmpinarea cerinţelor societăţii actuale  de formare, de profesionalizare şi de perfecţionare în domeniile 

pedagogice, va asigura continuitatea formării cadrelor didactice pentru sistemul educaţional şi valorificarea 

potenţialului cadrului didactic. 

 Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca prin misiunea sa îşi propune să promoveze competenţele şi 

calificările solicitate pe piaţa muncii, în concordanţă cu standardele competitive europene. 

 

Viziunea 

Viziunea Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca este justificată prin educaţia pentru calitate, 

eficienţă şi interes pentru valorile umanitare. În vederea realizării acestei viziuni, misiunea noastră este să 

promovăm principiile unui management de calitate, să realizăm un climat educaţional incluziv, să respectăm 

principiul egalizării şanselor în scopul integrării sociale şi al dezvoltării personale. 

Colegiul îsi propune, prin promovarea unui mediu concurenţial - calitativ, bazat pe creativitate şi 

inovaţie, dublat de tradiţie, să formeze o personalitate pragmatică, de succes, în concordanţă cu valorile 

naţionale şi universale. 

 

Obiectivul general: Respectarea principiilor și a direcțiilor fundamentale de dezvoltare                               

strategică   a Instituției. 
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Obiective specifice: 

1. Păstrarea coerenței dezvoltării Instituției în condițiile creșterii autonomiei economico – 

financiare. 

2. Valorificarea eficientă a resurselor financiare și umane. 

3. Dezvoltarea organizațională și instituțională. 

4. Asigurarea calității serviciilor educaționale și evaluarea raporturilor ,,costuri”/,,eficacitate” 

pentru programele de formare profesională la nivel de Instituție. 

5. Orientarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și manageriale în scopul îndeplinirii 

funcțiilor și rolurilor specifice, la un nivel înalt. 

6. Racordarea activității didactice la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea 

achizițiilor profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale. 

7. Dezvoltarea competențelor digitale, elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale 

digitale.  

8. Dezvoltarea sistemului educațional instituțional orientat spre performanță și bazat pe 

meritocrație. 

9. Promovarea conceptului educației incluzive și a principiilor școlii prietenoase copilului. 

10. Implicarea elevilor în proiecte comunitare și a acțiunilor de voluntariat. 

 

La elaborarea programului de activitate au fost utilizate Regulamente, acte normative şi legislative 

naționale și interne, ce ţin de politica Statului în domeniul educaţiei promovată la nivel instituțional. 

Obiectivele strategice, priorităţile şi acţiunile prioritare sunt stabilite în concordanţă cu Codul Educației 

al Republicii Moldova, Strategia Sectorială de dezvoltare „Educația – 2020”, Strategia de dezvoltare a 

învăţământului vocaţional / tehnic pe anii 2013 - 2020, Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii 

Moldova 2012 - 2020 „Moldova - 2020”, Planul de dezvoltare strategica al instituției penru anii 2015-

2020. 
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III. ANALIZA  SWOT 

Puncte forte  Puncte slabe  

• ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii şi 

pieţei muncii; 

• coerenţă şi consecvenţă în atingerea ţintelor strategice 

şi realizarea obiectivelor, prin documente de proiectare 

de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, 

controlul si evaluarea activităţilor;  

• cultură organizaţională înaltă, axată pe amabilitate, 

colegialitate şi bunăvoinţă;  

• desfăşurarea continuă a procesului instructiv-educativ, 

fără sincope și disfuncţionalităţi, într-un climat calm, 

cald, prietenos; 

• încadrarea cu cadre didactice calificate, în majoritate 

cu gradele didactice I şi II; 

• personal didactic competent şi implicat în realizarea 

performanţei instituționale: autori de curricula şi 

publicaţii; 

• realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 

concretizat prin rezultatele înalte obţinute la 

examenele de calificare, bacalaureat și olimpiade; 

• eficientizarea demersului didactic prin utilizarea în 

procesul de predare-învățare-evaluare a mijloacelor 

TIC;  

• existența mijloacelor moderne de comunicare (sait-ul 

instituției, rețea internă de comunicare, etc.); 

• preocupare pentru modernizarea infrastructurii 

instituției; 

• derularea parteneriatelor cu agenţii economici din 

zonă în vederea desfăşurării diverselor tipuri de stagii 

de practică; 

• disponibilitatea corpului didactic pentru 

realizarea/derularea parteneriatelor cu alte instituţii de 

învăţământ (instituții preșcolare, colegii, universităţi); 

• deținerea propriilor instrumente de măsurare a calității 

la nivel instituțional. 

• reticenţa unor cadre didactice faţă de 

utilizarea şi aplicarea în demersul 

didactic a metodelor activ-participative 

de predare-învăţare, în adecvarea 

formelor alternative de evaluare la 

nevoile elevului;  

•  un număr mare de absențe la elevi; 

• superficialitatea unor cadre didactice în 

realizarea documentelor proprii și în 

completarea documentelor instituționale, 

nerespectarea termenelor stabilite; 

• neimplicarea unor cadre didactice în actul 

decizional și educațional; 

• posibilităţile restrânse de motivare 

financiară a cadrelor didactice; 

• dotare insuficientă a instituției cu 

mijloace multimedia și soft-urilor 

educaționale;  

• resursele financiare alocate nu satisfac 

cerințele functionării eficiente a 

sistemului educațional din cadrul 

instituției;  

• lipsa motivaţiei suficiente pentru o 

activitate mai performantă a personalului 

instituției;  

• inerția unor cadre didactice în acceptarea 

noului și, în regândirea relației profesor-

elev. 

Oportunitati  Riscuri  
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 posibilitatea accesării de fonduri europene pentru 

formarea profesională a elevilor; 

 profesionalismul unor cadre didactice constituie 

garanția unei activități instructiv-educative de 

cea mai bună calitate; 

 posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin 

realizarea unor proiecte cu finanţare; 

 sprijinirea elevilor pentru autocunoaștere și 

orientare în carieră. 

 

 

 modificarea legislației în vigoare; 

 creșterea abandonului școlar datorită 

condițiilor sociale precare. 

 menținerea unei rate îngjijorătoare de 

absenteism școlar; 

 insuficienta conştientizare a părinţilor 

elevilor despre rolul lor de principal 

partener educaţional al instituției; 

 politicile financiare şi de salarizare pot 

influenţa negativ motivarea cadrelor 

didactice pentru procesul de 

modernizare a instruirii; 

 accentuarea declinului demografic al 

populației. 
 

Nivelul tactic 

Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a procesului educaţional.  

 

Nr. 

d/o 
Obiective Modalități de realizare Termen Responsabili 

1 

Elaborarea şi aprobarea 

programului de activitate al 

colegiului. 

Discutare și aprobare a  

programului și a planului  

de activitate al colegiului. 
1
4
.0

9
.2

0
2
0
 

Directorul 

Consiliul profesoral 

2 Admiterea la studii. 
Raportul Concursului de 

admitere 2020. au
g
u
st

 Preşedintele Comisiei 

de admitere 

Secretarul Comisiei de 

admitere 

3 

Planificarea, recrutarea și 

administrarea personalului 

didactic, administrativ și auxiliar. 

Analiza structurii 

personalului didactic. 

Analiza raportului dintre 

numărul de cadre 

didactice și elevi. 

Încheierea Contractelor 

individuale de muncă pe 

perioadă determinate, cu 

personalul de vârstă 

pensionară. 

au
g

u
st

 –
 s

ep
te

m
b
ri

e 

 

Director 

Consiliul de 

administrație 
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4 

Examinarea și aprobarea normei 

didactice anuale. 

Examinarea și aprobarea 

responsabililor de activitatea 

extracurriculară în anul de studii 

2020-2021. 

Consultaţii. 

Monitotizare. 

Ordin. 

2
4

.0
8

.2
0

2
0
 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

5 

Elaborarea curriculelor bazate pe 

teoria constructivistă a învățării în 

baza planurilor de învățământ 

aprobate de ME în anul 2016-

2017-2018. 

Ghid de elaborare a 

curriculumului pentru 

ÎPT postsecundar și 

postsecundar nonterțiar. 

OME nr. 296 din 

21.04.2016. 

au
g

u
st

  
2

0
2

0
 

Cadre didactice 

Şefi de catedră 

Director adjunct pentru 

instruire și educație 

6 

Perfecţionarea documentaţiei 

grupelor (dosare, contracte-tip, 

cataloage, carnete de elev, carnete 

de note, fișe personale etc.) şi a 

bazei de date electronice. 

Instrucţiuni pentru 

completare. 

se
p
te

m
b
ri

e 

Director adjunct pentru 

instruire și educație 

Secretara secției de 

învăţământ 

Diriginţii de grupe 

7 Verificarea fluctuaţiei elevilor. 
Control, 

analiză și prevenție. 

p
e 

p
ar

cu
rs

u
l 

an
u
lu

i 

Director adjunct pentru 

instruire și educație 

Şefii de secţii 

Diriginţii de grupă 

8 
Inventarierea sălilor de studii, 

laboratoarelor, cabinetelor. 
Control. 

0
1

-0
4
.0

9
. 

2
0

2
0
 

Director 

Administrator 

Magazinier 

Intendent imobil 

9 
Determinarea capacității de 

muncă a  angajaților. 
Fișă medicală. 

0
7

-1
3
 a

u
g
u
st

 2
0
2
0
 

Asistentul medical al 

instituției 

CSP, Soroca. 

IMSP, Soroca. 

Angajații instituției 

10 

Informarea angajaților și elevilor 

cu regulile de securitate și 

sănătate în muncă. 

Fișe personale de 

instruire în domeniul 

securității și sănătății în 

muncă. 2
5

.0
8

.2
0

2
0
 

Responsabilul de 

protecția muncii 

11 
Aprobarea platformei de dialog 

social cu partenerii educaționali. 

Contracte de parteneriat 

/Acorduri de colaborare. 

se
p
te

m
b
ri

e 

Director 

Director adjunct pentru 

instruirea practică și 

producere 

Membrii Consiliului 

de administrație 



 

 

10  

  

12 

Fortificarea platformei de dialog 

prin extinderea parteneriatului 

instituțional la nivel internațional 

prin proiectele: 

- Educația fără frontiere 

România, Buzău; 

- SEE ME, Suedia, Ucraina; 

- Agenția Cehă; 

- Fullgrih English Teaching 

Assistants Program, SUA, 

Polonia. 

Acorduri de parteneriat. 

p
e 

p
ar

cu
rs

u
lu

i 
an

u
lu

i 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

13 

Dezvoltarea de practici inovative 

în educația adulților precum și 

transferal acestora de la o țară 

participantă la alta. 

Promovarea cooperării europene, 

promovarea învățării 

interculturale, vizitarea de 

instituții educative de diferite 

niveluri și tipologii, schimbul de 

bune practici în domeniul 

abordării fenomenului migrației 

prin prisma educației 

interculturale. 

Ore de studiere a limbii 

engleze cu cadrele 

didactice. 

Abilități lingvistice 

obținute prin certificare. 

Abilități sociale. 

Abilități de utilizare a 

TIC-ului. 

 

Îmbogățirea instituției cu 

noi valori, noi practice 

pedagogice de nivel 

european. 
p
e 

p
ar

cu
rs

u
lu

i 
an

u
lu

i 

Cadre didactice 

14 

Aprobarea graficului procesului 

educațional pentru anul de studii 

2020 - 2021. 

 

 

Discutare. 

Aprobare. 2
4
.0

8
.2

0
2
0
 

Director 

Membrii 

Consiliului de 

administrație 

15 

Aprobarea orarului lecţiilor, 

activităților extracurriculare, 

sunetelor. 

Elaborare. 

Analiză. 

Aprobare. 

2
4

.0
8

.2
0
2
0
 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

16 

Examinarea şi apro- 

barea proiectărilor didactice de 

lungă durată ale profesorilor. 

Examinarea şi aprobarea 

materialele pentru  teze și 

examene. 

Consultaţii. 

Discuţii. 

Aprobări. 

1
4

.0
9

.2
0

2
0
 

cu
 o

 l
u
n

ă 
în

ai
n

te
 

d
e 

se
si

u
n
e 

Director adjunct pentru 

instruire și educație 

Şefii de catedră 
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17 

Pregătirea materialelor pentru 

acordarea bursei elevilor, în 

conformitate cu modificarea 

anexelor nr.1 și nr.2 la HG 

RM nr. 1009 din 01.09.2006 

prin HG nr.216 din 

06.03.2020. 

Pregătirea materialelor pentru 

discutarea și aprobarea bursei 

sociale. 

Consultaţii. 

Analize. 

Decizii 

  

se
m

es
tr

ia
l 

   

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

18 
Aprobarea termenilor de lichidare 

a restanțelor. 

Elaborare. 

Analiză 

Aprobare. 

la
 f

in
el

e 
fi

ec
ăr

u
i 

se
m

es
tr

u
 Director. 

Membrii Consiliului 

de administrație 

19 

Organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de promovare, de 

calificare. 

Organizarea elevilor încadrați 

în sesiunea de bacalaureat 

2021. 

Îndrumare. 

Monitorizare. 

Evaluare. 

la finele 

semestrelor

, al anului 

III şi 

anului IV 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

 

20 

Raportarea activităţii 

educaţionale 

semestriale/anuale. 

Analize. 

Dezbateri. 

Prognoze. 

Decizii. 

la finele 

fiecărui 

semestru 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 

21 

Avizarea proiectelor statelor 

de personal și de buget ale 

instituției. 

Delimitarea funcţiilor instituite 

în cadrul instituției conform 

statelor-tip de personal. 

Consultaţii. 

Desemnarea 

responsabilită- 

ților prin fișele de post. 

au
g
u
st

 

 

Director 

Membrii Consiliului 

de administrație 
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IV. DIRECȚIILE DE BAZĂ SUPUSE CONTROLULUI INTERN 

Nr. 

d/o 
Conţinutul controlului 

Indicatorii de 

performanţă 
Responsabili 

Termen de 

realizare 

1. Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional 

1.1 

Control preventiv 

 Resurse de 

învățare și sprijin 

pentru elevi. 

Instituția asigură elevii cu 

resurse de învățare 

(manuale, suporturi de curs) 

și servicii de suport 

adecvate și ușor accesibile. 

 

Director. 

Consiliul de 

administrație. 

Cadre didactice. 

 

La începutul 

anului de studii, 

la început de 

semestru. 

 Completarea 

Registrului de 

eliberare a 

contractelor de 

studii și a 

contractelor-tip. 

Contracte de studii 

completate. 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

La începutul  

anului de studii 

(până la 15 

septembrie). 

 Completarea 

dosarelor 

personale ale 

elevilor și 

angajaților. 

Dosare personale 

completate. 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Secretara. 

Specialist serviciu 

personal. 

La începutul 

anului de studii. 

La finalizarea 

fiecărui 

semestru, an de 

studii. 

1.2 

Control operativ 

 Prezenţa elevilor la 

ore. 

 Completarea fișei 

(frecvența și 

reușita academică 

a elevilor). 

Evidența contingentului de 

elevi în cadrul procesului 

educațional. 

 

Diriginții de grupe. 

Șefii secțiilor 

didactice. 

Sistematic. 

 Realizarea orelor 

CD și SI prevăzute 

de Planul de 

învăţământ. 

Plan de învățământ realizat. 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Sistematic. 

 Procesul de predare-

învățare: 

- Planificarea și 

organizarea activităților 

de învățare. 

- Motivarea elevilor. 

Proiectarea de lungă durată 

și cea zilnică la unitățile de 

curs. 

Formele de organizare a 

procesului de predare -

învățare. 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Șefii de catedră. 

Cadrele didactice. 

Conform 

orarului lecțiilor. 
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- Accesul elevilor la 

resurse adecvate. 

- Aplicarea coerentă a  

metodelor de învățare. 

- Utilizarea TIC în 

procesul de predare-

învățare-evaluare. 

- Organizarea procesului 

de evaluare a 

rezultatelor învățarii. 

- Planificarea evaluărilor 

în conformitate cu 

orarul.              

Centrarea pe elev a 

metodelor de predare-

învățare. 

Utilizarea instrumentelor 

TIC în procesul de predare-

învățare-evaluare. 

Procesul de evaluare a 

rezultatelor învățării se 

realizează în strictă 

conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare. 

- Monitorizarea stagiilor 

de practică conform 

Planurilor de 

învățământ și a 

graficului procesului 

educațional. 

- Monitorizarea 

suportului curricular 

pentru stagiile de 

practică și 

corespunderea dintre 

conținutul stagiilor și 

finalitățile de studii. 

- Semnarea acordurilor 

de colaborare cu 

instituții-bază de 

practică. 

Graficul desfășurării 

stagiilor de pratică. 

Existența suportului 

curricular. 

Coraportul dintre numărul 

de locuri de stagii cu 

acordurile de colaborare 

semnate. 

Director adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere. 

Coordonatorii 

stagiilor de practică 

din cadrul 

instituției. 

Conform 

graficului 

procesului 

educațional. 

1.3 

 Adunări generale cu 

părinții. 

  

Cunoașterea actelor 

normative interne ale 

instituției, reușita școlară și 

frecvența. 

Implicarea comunității în 

promovarea noilor domenii 

de formare profesională 

care vor anticipa cerințele 

pieței muncii. 

Director. 

Șefii secțiilor 

didactice. 

Octombrie 

 

Aprilie 
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1.4 

Control frontal 

 Prognoza pregătirii 

elevilor către 

examenul național 

de bacalaureat și 

examenele de 

calificare. 

- Lucrări directoriale 

 

 Existența instrumentelor de 

evaluare a rezultatelor 

învățării. 

 

Directorul 

adjunct pentru 

instruire și 

educație. 

Administrația 

Șefii de catedră. 

Octombrie –

noiembrie. 

Martie – aprilie. 

1.5 

 Supravegherea 

permanentă întru 

realizarea normelor 

de conduită a 

cadrelor didactice 

în relație cu elevii. 

Respectarea  Codului de 

etică al cadrului didactic. 

Administraţia 

colegiului, şefii 

de catedră, 

Comisia de etică. 

Sistematic 

1.6 

Control tematic 

Aportul TIC în contextul 

specializării inteligente  

 

 Abordarea metodologică 

și valorificarea 

suportului teoretic al 

platformelor 

educaționale; 

 Prioritizarea 

platformelor de interes. 

 Realizarea unui 

experiment intern 

privind performanța 

obținută în utilizarea 

platformelor educa-

ționale; 

 Sprijinirea diversificării 

aplicațiilor și extinderea 

comunităților de 

utilizatori. 

 Modalități de constituire 

a portofoliilor digitale. 

Comisia de 

evaluare 

 

Octombrie 

(tematic). 

Februarie 

(practic). 

1.7 

 Manifestarea 

operativității 

experienței 

profesionale în cadrul 

Cadre didactice cu 

experiență  profesională. 

Creativitate și gândire 

critică în realizarea 

decadelor. 

Admini-strația 

Șefii de catedră, 

cadrele didactice. 

Pe parcursul 

anului conform 

graficului. 
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decadelor catedrelor 

1.8 

 Organizarea stagiilor 

de practică și 

existența relațiilor de 

colaborare cu 

instituțiile – baze de 

practică. Evaluarea 

stagiilor de practică. 

 

 

Stagii de practică realizate 

calitativ. 

Formarea la elevi a 

abilităților profesionale 

specifice domeniilor de 

formare profesională pentru 

sporirea gradului de 

angajare în câmpul muncii. 

Corespunderea bazelor de 

practică cu obiectivele 

stagiilor de practică și 

finalitățile programelor de 

formare profesională. 

Admini-straţia 

colegiului. 

Perioada 

stagiilor de 

practică. 

2. Organizarea bazei tehnico – materiale şi didactice 

2.1 

Efectuarea reparaţiei şi 

igienizării sălilor de 

studii. 

Săli de studii pregătite 

pentru noul an de studii. 

Director adjunct în 

probleme de 

gospodărie. 

Personal tehnic 

auxiliar. 

Iulie – august 

2020 

2.2 

Reparaţie cosmetică pe 

coridoarele blocului de 

studii, întărirea scării ce 

duce spre etajul II,  

zugrăvirea fasadei 

blocului II. Repararea 

parțială a acoperișilui 

blocului II de studii. 

Pavarea trotuarei ce duce 

spre căminul instituției. 

Amenajarea spațiilor 

verzi. Zugrăvirea 

scaunelor, porților, 

gardului. 

A zidi geamurile din 

clasa 37 pentru a sista 

Condiţii calitative de 

deservire. 

Instituție cu aspect estetic 

ordonat și condiții optime de 

lucru. 

 

 

Director adjunct în 

probleme de 

gospodărie. 

Personal tehnic 

auxiliar. 

 

Mai-august 

2020 
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deteriorarea pereților și 

conservarea energiei 

termice. 

Evacuarea deșeurilor din 

subsoluri. 

Pregătirea terenului 

sportiv pentru procesul 

educațional. 

Țevile de căldură vopsite 

și izolate termic pentru 

sezonul rece. 

2.3 

Reparaţia mobilierului, 

inventarului şi a utilajului 

necesar pentru realizarea 

procesului educațional. 

Mobilier reparat, auditorii 

asigurate cu utilaj necesar. 

Director adjunct în 

probleme de 

gospodărie. 

Tâmplar. 

Lăcătuș-instalator 

tehnică sanitară. 

20.08. 2019 

 

2.4 

Asigurarea sălii de 

lectură, a bibliotecii şi 

laboratoarelor 

(informatică, biologie, 

fizică, geografie, 

chimie) cu utilaje 

tehnice necesare 

procesului educațional. 

Existența bibliotecii cu fond 

de carte și a sălii de lectură 

(cancelaria). 

Laboratoare dotate cu cu 

resurse didactice necesare. 

Director adjunct în 

probleme de 

gospodărie. 

Cadre didactice. 

 

La sfârșitul 

anului de studii 

2019-2020 

2.5 

Căminul: 

Reparație cosmetică în 

WC, lavuare, bucătării 

de la etajele I-V. 

Coridoarele – tencuirea 

colțurilor dărâmate, 

zugrăvirea lor. 

Camera de baie – de 

schimbat robinetele. 

De completat cu paturi și 

uși etajul III. De tencuit 

mărginile de la uși.  

Energie termică 

economisită. 

Condiții calitative de trai. 

Mobilier nou, camere cu 

aspect estetic. 

 

Director. 

Șef cămin. 

Contabil-șef.  

Iunie-august 

2020 

2.6 

Achiziționarea 

cărbunelui pentru 

sezonul de iarnă. 

Achiziții publice 

transparente. 

Membrii grupului 

de lucru. 
 iunie 2020 
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2.7 

Revizuirea cazanelor din 

cazangerie-pregătirea 

sezonului rece. 

Revizuirea cazangeriei 

pentru sezonul rece al 

anului. 

Director 

Director adjunct în 

probleme de 

gospodărie  

Contabil-șef  

Mai - iunie 2020 
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V. Operaționalizarea planului managerial de activitate 2020 - 2021 

 

Planul de activitate al Consiliului profesoral 

Nr. 

d/o 
Ordinea de zi 

Termeni de 

realizare 

1 

1. Alegerea secretarului Consiliului profesoral pentru anul de studii 

2020 - 2021. 

2. Aprobarea: 

 Componenței nominale a Consiliului de administrație; 

 Componenței   nominale a Consiliului metodic; 

 Componenței nominale a Catedrelor didctice; 

 Componenței nominale a comisiei de cazare a elevilor în 

căminul de elevi; 

 Componenței nominale a grupelor operative din domeniul 

protecției civile. 

 Graficului procesului educațional pentru anul de studii 2020 – 

2021.  

 Curiculumurilor pe unități de curs, pentru anului 2020 - 2021, 

conform planurilor de învățământ. 

3. Raportului privind activitatea Comisiei de admitere - 2020. 

4. Familiarizarea cu regulile de securitate și sănătate în muncă. 

 

5. Diverse. 

25.08.2020 

2 

1. Discutarea și aprobarea Programului și planului de activitate 

educațională pentru anul de studii 2020-2021 și a altor subdiviziuni 

instituționale. 

2. Examinarea şi aprobarea listei cadrelor didactice  pentru conferirea/ 

confirmarea  gradelor  didactice și manageriale în anul de studii 2020 

– 2021. 

3. Prezentarea Registrului dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice, aspiranți la conferire/ confirmarea gradului didactic.  

4. Aprobarea: 

 Comisiei pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale. 

 

5. Diverse. 

14.09.2020 

3 

1. Subiectul: Aportul TIC în contextul specializării inteligente  

(aspect teoretic) 

 Abordarea metodologică și valorificarea suportului teoretic al 

platformelor educaționale; 

 Prioritizarea platformelor de interes. 

2. Diverse. 

12.10.2020 

4 

1. Subiectul: Transparența Sistemului de Management al Calității 

 

2. Diverse. 

30.11.20 

5 
1. Admiterea elevilor la sesiunea de iarnă. 

 
11.12.2020 
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2. Diverse. 

6 

1. Subiectul: Totalizarea activității instructiv – educative pentru I 

jumătate a anului de studii 2020 – 2021. 

2. Aprobarea curriculelor unităților de curs conform planurilor de 

învățământ, pentru a II jumătate a anului de studii. 

3. Aprobarea Dosarului informațional al colegiului pentru perioada 

2020-2024. 

4. Planificări bugetare pentru anul financiar 2020. 

 

5. Diverse. 

25.01.2021 

7 

1. Subiectul: Aportul TIC în contextul specializării inteligente  

                                       (aspect practic) 

 Realizarea unui experiment intern privind performanța obținută 

în utilizarea platformelor educaționale; 

 Sprijinirea diversificării aplicațiilor și extinderea comunităților 

de utilizatori. 

 Modalități de constituire a portofoliilor digitale. 

 

2. Diverse. 

08.02.2021 

8 

1. Susţinerea rapoartelor de autoevaluare  pentru   conferirea/confirma-

rea gradelor  didactice Întâi și Superior și a gradelor manageriale. 

 

2. Aprobarea deciziei Comisiei de Evaluare și Atestare a cadrelor 

didactice aspirante la conferirea/confirmarea gradului didactic Întâi 

și Superior.   

 

3. Diverse. 

09.03.2021 

9 

1. Subiectul: Transparența Sistemului de Management al Calității. 

2. Susţinerea rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea 

gradului didactic  Doi. 

3. Aprobarea deciziei Comisiei de Evaluare și Atestare a cadrelor 

didactice aspirante la conferirea/confirmarea gradului didactic Doi. 

4. Divesre. 

26.04.2021 

10 

1. Admiterea elevilor  la sesiunea de vară. 

2. Admiterea elevilor la sesiunea de BAC - 2021. 

3. Discutarea și aprobarea criteriilor de cazare a elevilor în căminul 

instituției. 

4.  Diverse. 

Conform 

graficului 

procesului 

educațional 

11 
1. Admiterea elevilor la examenele de calificare. 

2. 2.   Diverse. 

12 

1. Raport anual de activitatea al Instituției pentru anului de studii 2020 

- 2021. 

2. Raport anual privind evaluare internă a calității pentru anul de studii 

2020-2021. 

3. Promovarea elevilor în anul următor de studii 2021-2022. 

 

4. Diverse. 

14.06.2021 
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Planul de activitate al consiliului de administrație 

Nr. 

d/o 
Ordinea de zi 

Termeni 

de realizare 

1 

1. Alegerea secretarului Consiliului de administrație pentru anul de 

studii 2020-2021. 

2. Numiri în funcţie: 

 şefi de catedră - componența numerică și nominală a 

catedrelor; 

 mentori (diriginții de grupe); 

 responsabil de protecția civilă; 

 responsabil de evidența militară; 

 responsabil de deservirea calculatoarelor; 

 responsabil de funcționarea paginii web. 

3.  Examinerea și aprobarea: 

 proiectelor statelor-tip de personal în limitele resursele 

financiare disponibile; 

 listelor de tarifiere pentru cadrele didactice în conformitate cu 

legislația; 

 obligațiilor funcționale ale personalului instituției consemnate 

în fișele de post; 

 listelor grupelor academice pentru anul de studii 2020 -2021 

(anul I-IV); 

 graficului procesului educational; 

 orarului lecțiilor; 

 orarului activităților extracurriculare;  

 orarului sunetelor; 

 graficului administratorului de serviciu. 

4. Semnarea contractului de studii pentru anii II-IV. 

5. Desemnarea coordonatorului instituțional ECVET, consultanților 

ECVET. 

6. Desemnarea membrilor CEIAC. 

7. Comasarea grupelor la componenta liceală   conform   planului de 

învățământ aprobat în anul 2016-2017 

 (grupa 13/grupa19; grupa 33/grupa 39). 

8. Diverse. 

 

24.08.2020 

2 

1. Pregătirea Consiliului profesoral cu subiectul: 

 Aportul TIC în contextul specializării inteligente. 

                           (aspect teoretic) 

 Abordarea metodologică și valorificarea suportului teoretic al 

platformelor educaționale; 

 Prioritizarea platformelor de interes; 

 Modalități de constituire a portofoliilor digitale. 

 

2. Aprobarea schemei de încadrare a pesonalului din instituție în baza 

aprobării statelor de personal de către MECC. 

21.09.2020 



 

 

21  

  

3. Aprobarea platformei de dialog social cu partenerii educaționali. 

4. Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane pentru anul 

de studii 2020-2021. 

5. Semnarea contractului de studii/contact cu instituția pentru elevii 

anului I. 

6. Stabilirea bursei de merit și a bursei sociale elevilor pentru 

semestrul I al anului de studii 2020-2021. 

7. Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu dizabilităţi şi 

din familii vulnerabile, care îşi fac studiile în Instituție. 

8. Desemnarea unui candidat pentru acordarea Diplomei Guvernului 

și a unui candidat pentru acordarea Diplomei Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării al Republucii Moldova, cu prilejul 

Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. 

9. Diverse. 

 

 

3 

 

1. Raport cu privire la cazarea elevilor în căminul instituției pentru 

anul de studii 2020-2021. 

2. Raport cu privier la evidența și păstrarea documentației Instituției. 

3. Pregătirea complexului Instituției pentru sezonul rece. 

4. Diverse. 

19.10.2020 

4 

1. Evaluarea dosarelor elevilor. 

2. Discutarea și aprobarea orarului sesiunii de iarnă. 

3. Aprobarea termenelor de desfășurare a sesiunii și de lichidare a 

restanțelor.  

4. Diverse. 

16.11.2020 

5 

1. Pregătirea către ședința Consiliului profesoral: 

Totalizarea activității instructiv - educative pentru I  

         jumătate a anului de studii 2020-2021. 

2. Identificarea numărului de  curricule la unitățile de curs pentru a II 

jumătate a anului de studii. 

3. Desemnarea persoanei responsabile pentru elaborarea Dosarului 

informațional al colegiului - perioada 2020 - 2024. 

4. Raport despre activitatea educativă desfășurată în căminul 

instituției pentru perioada septembrie - decembrie. 

5. Aprobarea graficului concediului sindical al angajaților. 

6. Diverse. 

 

14.12.2020 

6 

1. Examinarea și aprobarea: 

 raportului cu privire la activitatea economico - financiară  din 

instituție pentru semestrul II al anului financiar 2020; 

 propunerilor de buget aferente comenzii de stat pentru 

formarea profesională; 

 bugetului anual al Instituției; 

 contractului cu taxa de studii pentru întregul ciclu de studii; 

 contractului cu taxa de cazare în căminul Instituției; 

 raportului anual consolidat privind controlul intern managerial 

(responsabil V.Celac); 

05.01.2021 
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 orarului lecțiilor. 

2. Organizarea concursurilor şcolare în instituţie şi pregătirea către 

olimpiada zonală/republicană. 

3. Diverse. 

 

7 

1. Pregătirea Consiliului profesoral cu subiectul:  

Aportul TIC în contextul specializării inteligente. 

                                   (aspect practic) 

 Realizarea unui experiment intern privind performanța obținută 

în utilizarea platformelor educaționale; 

 Sprijinirea diversificării aplicațiilor și extinderea comunităților 

de utilizatori. 

 

2. Stabilirea bursei de merit și a bursei sociale elevilor pentru 

semestrul II al anului de studii 2020-2021. 

3. Diverse. 

 

11.01.2021 

8 

1. Raport privind activitatea comisiei de atestare a cadrelor         

didactice. 

2. Pregătirea documentaţiei necesare pentru desfăşurarea sesiunii de 

bacalaureat. 

3. Diverse. 

15.02.2021 

9 

1. Pregătirea către consiliul profesoral:,,Asigurarea transparenței 

Sistemului de Management al Calității”. 

2. Raport despre realizarea activităţii bibliotecii în anul curent. 

3. Aprobarea Comisiei pentru repartizarea în câmpul muncii a 

absolvenților. 

4. Aprobarea orarului sesiunii de vară. 

5. Diverse. 

15.03.2021 

10 

1. Aprobarea orarului examenelor de calificare. 

2. Prognoza șarjei didactice pentru anul de studii 2021 - 2022. 

3. Modernizarea modelelor de orientare profesională şi de ghidare 

în cariera profesională a elevilor din învăţământul general.  

4. Aprobarea planului de acțiuni cu privier la admiterea - 2021. 

5. Diverse. 

 

12.04.2021 

11 

1. Examinarea și aprobarea proiectului statelor de personal pentru 

perioada 01.09.2021 – 25.08.2022. 

2. Aprobarea schemei de încadrare a personalului instituției pentru 

perioada 01.09.2021 - 25.08.2022 

3. Completarea bazei de date a  absolvenţilor. 

4. Planificarea reparaţiei cosmetice în blocurile de studii şi în căminul 

studenţesc. 

5. Diverse. 

 

17.05.2021 
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VI. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ 

 

Director – adjunct pentru instruire și educației  

Virgilia CELAC 

     

Obiectivul general: Respectarea principiilor și a direcțiilor fundamentale de dezvoltare 

strategic a instituției. 

             Obiective specifice: 

 Crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru 

realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora; 

 Elaborarea curriculelor și implementarea, în concordanţă cu  finalităţile  de studiu exprimate în 

competenţe  transversale şi profesionale,  reflectate în  profilul ocupaţional al  fiecărei 

specialităţi în parte; 

 Implementarea principiilor și mecanismelor Sistemului de Credite de Studii Transferabile în 

contextul alocăîrii, acumulării și transferului de credite; 

 Implicarea elevilor în guvernarea instituției de învățământ; 

 Asigurarea accesului elevilor la activitățile extracurriculare în concordanță cu  aptitudinile, 

pasiunile, interesele și trăsăturile lor de personalitate. 

 

I. ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

Nr. 

d/o 
Acțiuni planificate Modalități de realizare 

Termen de 

realizare 
Responsabili 

1 

Întocmirea 

Centralizatoarelor a fiecărei 

grupă academică pentru  

anul de învățământ  2020-

2021 

Respectarea planurilor de 

învățămînt aprobate  în 

anul  2016, 

2017,2018,2020 

august 

Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea practică 

Șef  secție didactică 

2 

Întocmirea normei 

didactice a profesorilor 

pentru  anul de învățământ  

2020-2021 (buget, contract) 

Respectarea 

centralizatoarelor 

întocmite 

august 

Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea practică 

Șef  secție didactică 

3 
Cazarea elevilor în căminul 

studențesc 
Eliberarea permisurilor 

20 august 

21 august 

24 august 

Pedagogii sociali 

Contabilul-șef 
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4 
Întocmirea orarului lecțiilor 

pe grupe. 

Elaborarea 

 și monitorizarea 
august 

Șef  secție pentru 

asigurarea calității 

 

5 

Întocmirea graficului 

procesului educațional 

anual pe specialități. 

Elaborarea și 

monitorizarea respectării. 
septembrie 

Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea practică 

6 

Elaborarea și aprobarea 

curriculelor unităților de 

curs pentru semestrul I al 

anului de studii ,la toate 

specialitățile. 

Respectarea 

Regulamentului de 

elaborarea a 

curriculumului 

august 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Șefii de catedră 

 

8 

Implementarea 

curricululumului pentru 

disciplina Dezvoltarea 

personală din cadrul orelor 

de dirigenție 

Elaborarea proiectării de 

lungă durată 

Septembrie 

Ianuarie 

Șefa catedrei diriginților 

Profesorii diriginți 

9 

Aprobarea planificării de 

lungă durată a profesorilor , 

unităților de curs (contact 

direct și studiul individual), 

pentru I semestru al anului 

și a disciplinelor liceale 

pentru tor anul. 

Semnarea  
01  

septembrie 

șefii de catedră 

Cadrele didactice 

10 

Întocmirea  orarului 

cercurilor pentru anul de 

studii 2020- 2021 și a 

activităților xtracurriculare 

Elaborarea septembrie 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Șefii de catedră 

 

11 

Elaborarea graficului 

perfecționării cadrelor 

didactice pentru anul 2020 -

2021 

Respectaea cerințelor 

Codului Educației 
septembrie 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Metodist 

 

12 

Aprobarea planurilor de 

activitate a pedagogilor 

sociali 

Semnarea planurilor 
04 

septembrie 
Pedagogii sociali 

13 

Aprobarea planurilor de 

activitatea a catedrelor 

pentru anul de învățămînt 

2020- 2021: 

Catedra de filologie și 

științe socioumane 

Catedra de științe exacte și 

naturale 

Catedra de psihopedagogie 

și asistență socială 

Catedra de educație 

muzicală 

Semnarea planurilor 
04 

septembrie 
Șefii de catedră 
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Catedra diriginților 

14 

Dezvoltarea la nivel 

instituțional a sistemului de 

ghidare în carieră. 

Angajarea în câmpul 

muncii și dezvolarea 

carierei profesorilor 

Diminuarea 

stereotipurilor în deciziile 

de carieră și diminuarea 

lor 

 

Pe parcursul 

anului 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Tinerii specialiști 

Profesorii cumulari 

Profesorii de discipline 

generale și de specialitate 

15 

Identificare componentelor 

și eleaborarea sistemului de 

ghidare în carieră 

Identificarea 

responsabilităților și 

subdiviziunilor 

institituției în procesul de 

ghidare în carieră 

 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Profesorii diriginți 

16 

Completarea documentației 

grupelor academice 

(cataloage, dosare, 

contracte-tip, carnete de 

note, carnete de elev, fișe 

personale). 

Instrucțiuni pentru 

completare 

04 

septembrie 

Diriginții grupelor 

Secretara secției de 

învățîmânt. 

17 

Întocmirea bazei de date a 

elevilor din colegiu 

 

Instrucțiuni pentru 

completare 
septembrie 

Secretara secției de 

învățîmânt. 

18 

Constiturea Consiliului 

elevilor și a planului de 

activitate. 

Rspectarea 

Regulamentuui de 

activitate al CE 

 

 

septembrie Diriginții grupelor 

19 

Administrarea și adaptarea 

curriculei la disciplina 

bazele antreprenoriatului la 

specificul instituției 

Realizarea proiectărilor 

de lungă durată 

Octombrie 

Ianuarie 

Profesorii de BA 

 

20 

Colectarea și aprobarea  

cererilor privitor la 

înscrierea în sesiunea de 

bacalaureat 2021 

Rspectarea 

Regulamentuui de 

susținere a sesiunii de 

bacalaureat 

februarie 

Secretarul secției de 

învățământ 

Consiliul profesoral 

21 

Completarea bazei de date 

a candidaților pentru 

sesiunea de bacalaureat 

2021. 

Respectarea cerințelor 

CTICI 

Conform 

cerițelor 

MECȘ 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Secretare secției de 

învățămînt 

22 

Monitorizarea fluctuației 

elevilor. 

Elaborarea raportului 

semestrial. 

Monitorizarea 

Prevenirea 

Pe parcursul 

anului 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Secretare secției de 

învățămînt 

Contabilul șef 

23 

Elaborarea orarului  tezelor 

și sesiunilor de iarnă și 

vară, orarului examenelor 

de calificare. 

Orar întocmit 

Conform 

cerițelor 

MECȘ 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Șefii de secții. 
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24 

Primirea rapoartelor 

dirigințior de grupă privind 

reușita elevilor semestrială 

și anuală. 

Verificarea 

Finele 

semestruui I 

și II 

Diriginții grupelor 

Șefii de secții. 

25 
Desfășurarea concusului 

școlar pe discipline. 

Organizarea conform 

cerințelor reglamentului 
februarie Șefii de catedră 

26 

Pregătirea participanților 

către concursul Zonal 

(Zona Nord or.Bălți) 

Selectarea celor mai buni 

elevi. 
februarie Profesorii de obiecte 

27 

Aprobarea planificării de 

lungă durată a profesorilor , 

unităților de curs (contact 

direct și studiul individual), 

pentru semestrul II al 

anului de studii 

Semnarea  ianuarie Șefii de catedră 

28 

Aprobarea materialelor 

pentru sesiuni de 

promovare și calificare. 

Aprobare 

analizare 

La finele 

semestrului 

I și II 

Șefii de catedră 

Director adjunct 

29 

Completarea bazei de date 

a absolvenților promoția 

2017- 2021. 

Respectarea cerințelor 

CTICI 

Monitorizarea 

 

mai 
Rsponsabilul de baza de 

date 

30 
Întocmirea graficului de 

susținere a restanțelor. 
 

Finele 

semestrului 

I și II 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Șefii de secții 

31 

Înregistrarea și eliberarea  

diplomelor absolvenților și 

bacalaureanților 

Monitorizarea 

 
Iunie 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 

Secretare secției de 

învățămînt 

31 

Întocmirea  raportului 

privitor la activitatea 

instructiv- educativă  pentru 

anul de învățământ 2020-

2021 

Raport la Consiliul 

profesoral 
iunie 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație 
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II. CONTROLUL INTERN 

Nr. 

d/o 
Conținutul  controlului Indicatori de performanță 

Termeni de 

realizare 

I 

Control preventiv 

 Completarea Registrului de 

eliberare  a contractelor de studii și 

a contractelor -tip 

 

Contracte de studii 

completate 

 

15 septembrie 

 Completarea dosarelor personale ale 

elevilor 
Dosare personale completate Semestrial 

 Completarea cataloagelor grupelor. 

Ritmicitatea evaluării și notării 

notării elevilor 

Cataloage completate 

conform planurilor de 

învățământ 

Pe parcursul 

anului 

 Completarea portofoliilor eleviilor 

la disciplina dezvoltare personală 

(anul I-III de studii) 

Portofolii completate 

conform cerințelor (produse 

elaborate de elevi) 

Pe parcursul 

anului 

 Întocmirea dosarelor locatarilor 

căminului 
Dosare completate 

01 – 04  

septembrie 

II 

Control operativ 

 Realizarea orelor contact direct  și 

studiul individual  prevăzute de 

planurile de învățămînt pe 

specialități. 

Plan de învățămînt realizat 
Pe parcursul 

anului 

 Procesul de predare- învățare: 

- Planificarea și organizarea 

activităților de învățare. 

- Motivarea elevilor. 

- Accesul elevilor la resurse adecvate. 

- Aplicarea coerentă a metodelor de 

învățare. 

- Încurajarea elevilor să aînvețe. 

- Utilizarea TIC în procesul de 

învățare și predare. 

- Organizarea procesului de evaluare 

a rezultatelor învățării. 

- Planificarea evaluărilor 

Proiectarea de lungă durată și 

zilnică la unitățile de curs. 

Prezența formelor de 

organizare a procesului de 

predare –învățare-evaluare. 

Centarea pe elev 

Utilizarea instrumentelor 

TIC. 

Realizarea  procesului de 

evaluare aînvățării în strictă 

conformitate  cu cadrul 

normativ în vigoare. 

Conform orarului 

lecțiilor. 

III 

Control frontal 

- Ajustarea continuă a curriculei 

pentru formarea profesională la 

domeniile: 

Pedagogie și știința educației 

Drept 

Științe umanistice 

Servicii personale 

Asistență socială 

Lucrări directoriale 

Curricula pe discipline  

elaborată conform Ghidului 

practic de elaborare a 

curriculumului pentru 

învățământul profesional 

tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar 

(Anexa la ordinul 

Ministerului Educației al 

Republicii Moldova din  21 

aprilie 2016). 

Sistematic 



 

 

28  

  

 

Monitorizarea permanentă întru 

realizarea normelor de conduităîn 

relațiile cu elevii 

 

Respectarea codului de etică 

al cadrului didactic 
Sistematic 

IV 

Control tematic 

,,Aportul TIC în contextul specializării 

inteligente (aspect teoretic)” 

Realizarea unui experiment 

intern privind performanța 

obținută în utilizarea 

platformelor educaționale; 

Sprijinirea diversificării 

aplicațiilor și extinderea 

comunităților de utilizatori. 

Modalități de constituire a 

portofoliilor digitale. 

februarie 

 

Manifestarea  experieței profesionale la 

pregătirea specialiștilor  în cadrul decadelor 

catedrelor . 

Cadre didactice cu experiență 

profesională 

 

Sistematic 

Nivelul e pregătire a elevilor anului III către 

examenele de BAC 

Elevi apți de încadrare în 

sesiunea BAC-2021. 
Sistematic 

Organizarea testărilor examenelor de BAC 
Promovarea testărilor la nivel 

instituțional. 

Conform 

indicațiilor 

MECC al RM 

 

III. PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE PLANIFICATE PENTRU 

ANUL DE STUDII 2020-2021 

Nr. 

d/o 
Denumirea activității 

Perioda de 

realizare 
Responsabil 

1 
Mesaj de felicitare ,, 

Ziua cunoștințelor” 

01 septembrie 

2020 
Olga Ostapovici, șef catedra diriginților. 

2 Ziua profesorului. 
05 octombrie 

2020 

Dobrovolschi Adelina, profesoară de limba și 

literatura română 

Olga Ostapovici, șef catedra diriginților. 

3 

 

 

Sîărbătorile de iarnă decembrie 2020 

Adrian Farmagiu, șef catedră ,, Educație 

muzicală” 

Iulia Gornari, profesoară de educația muzicală 

Revenco Victoria, metodist, profesor de 

limbași literatura română 

4 
Ziua internațională a 

FEMEII. 
martie 2020 

Maria Vovc, profesoară de limba și literatura 

română 

Gorpin Nadejda, profesoară de educația 

muzicală 

6 Cuvânt pentru suflet aprilie 2020 
Dobrovolschi Adelina, profesoară de limba și 

literatura română 

7 
Ultimul sunet promoția 

2017 – 2021 
mai 2020 

Profesorii diriginți: 

Revenco Mariana –gr.41 
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Ostapovici Olga –gr.42 

Mitrofan Tatiana –gr.43 

Usatîî Emilia – gr.44 

Dobrovolschi Adelina – gr.45 

Volnițcaia Eugenia –gr.47 

Pînzari Maria – gr.48 

Vizitiu Tatiana –gr.49 

 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

Denumirea instituției Tipul activităților Persoane responsabile 

Centre de ghidare în carieră 

, agenți economici/ 

antreprenori, ONG-uri, 

instituții de învățământ. 

Agenția de ocupare a forței 

de muncă. 

Parteneriat pentru dezvoltarea 

carierei 

Colaborarea cu mediul extern  

V.Celac, director adjunct 

L.Dubciuc, director adjunct 

Șef secție didactic 

D.Fiodorciuc, 

M.Pînzari, 

Centrul de Resurse pentru 

Tineret ”DACIA” din 

or.Soroca 

Seminare  

instruictiv-educative 

 

Proiecte educaționale 

V.Celac, director adjunct 

L.Dubciuc, director adjunct 

Șef secție didactic 

D.Fiodorciuc, 

M.Pînzari 

Secția Cultură și 

Turism,or.Soroca 

Concerte,activități cultural 

artistice 

Diriginții grupelor 

 

Bibliotecile orășănești : 

”Basarabia” , 

 ”M. Sadoveanu”. 

Prezentări de carte, întîlniri cu 

scriitorii 

Bibliotecara 

Beiu Lidia 

Centru ”PROVIAȚA” 

centrul medicilor de familie 

din or.Soroca 

Activități de voluntariat 

Seminare instructive 

V.Celac, director adjunct 

 

Diriginții grupelor 

 

Muzeul din or.Soroca Expoziții 

Catedra de Filologie și științe 

socioumane 
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IV. COORDONAREA ȘI SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI ELEVILOR 

Nr. 

d/o 
Denumirea activității Perioda de realizare Responsabil 

1 
Constituirea Consiliului Elevilor 

pentru anul de studii 2020 - 2021 
septembrie 2020 Mentorii grupelor 

2 
Alegerea Președintelui pentru anul 

de studii 2020 – 2021. 
septembrie 2020 Membrii CE 

3 

Delegarea unui elev ca membru al 

CP și CA și implicarea în actul 

decizițional al instituției 

septembrie 2020 Membrii CE 

4 

Întocmirea Planului de activitate a 

Consiliului Elevilor pentru anul de 

studii 2020 – 2021. 

septembrie 2020 

Directorul adjunct 

Președințele CE 

Membrii CE 

5 
Asistarea și monotarizarea  

ședințelor CE. 
Pe parcursul anului 

Directorul adjunct 

 

6 

Organizarea și monitorizarea 

desfășurării în instituție a Alegerilor 

Consiliului Local al Tinerilor 

septembrie –octombrie 

2020 

Centrul de Resurse pentru 

Tineret DACIA 

Consiliul Elevilor 

7 

Participarea în cadrul comunității la 

activitățile culturale organizate 

 

Pe parcursul anului 
Directorul adjunct 

Președințele CE 
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VII. ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 

 

Director – adjunct pentru instruire practică și producere 

DUBCIUC Ludmila 

CE SUNT STAGIILE DE PRACTICĂ? 

                                                        .... instrumentul-cheie 

prin care se pot contura obiective pentru o viitoare carieră, 

ajută la descoperirea pasiunilor, 

fiind un pas important pentru lansarea în cariera profesională.    

                                                                                         

Stagiile de practică sunt considerate a fi drept o primă ocazie de valorificare a cunoştinţelor 

teoretice într-un context real. Prin stagiile de practică se asigură compatibilizarea, completarea şi 

flexibilizarea acestora, consiliere şi orientare spre activităţi pentru care studenţii au reale aptitudini.  

Stagiile de practică organizate în cadrul programelor de formare profesaională existente în Colegiu sunt 

menite sa permită aplicarea cunoștințelor teoretice, în mediul real, asemănător unui loc de munca. Ele 

permit consolidarea competențelor profesionale dobândite pe parcursul studiilor si îmbinarea lor cu 

activitatea concreta desfasurata la o unitate economica, realizând astfel o simbioza între cunoștintele 

teoretice și abilitățile practice. 

Impactul semnificativ demonstrat în devenirea profesională a studenţilor a determinat includerea stagiilor 

de practică în planurile de învăţământ încă în primul an de studii. 

      

CUM SE DESFĂŞOARĂ ŞI CÂT DUREAZĂ STAGIILE DE PRACTICĂ? 

           ....cu program săptămânal sau      

                                cumulat, la sfârşit de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ. 

 

UNDE SE DESFĂŞOARĂ STAGIILE DE PRACTICĂ?    

                                     ...în orice instituţie publică sau privată, care desfăşoară activitate în corelaţie 

cu specialitățile pe care elevii le urmează 

în cadrul programelor de formare profesională din Colegiu. 

Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, parte componentă a procesului educațional din 

învățământul profesional-tehnic,  în contextul pandemiei provocată de răspândirea virusului COVID 19 a 

suferit schimbări la capitolul „Locul desfălurării stagiilor de păractică”. În vederea securității sănătății 

actorilor implicați în organizarea stagiilor s-a decis că organizarea și desfășurarea stagiilor de practică va 

avea loc în incinta Colegiului, în parteneriat cu instituțiile de aplicație, cu asigurarea tuturor măsurilor și 

recomandărilor de sănătate publică. Are loc organizarea, după caz, a unor activități din cadrul practicii în 

regim on-line, cu monitorizarea activității elevilor în acord cu sarcinile stabilite. 
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OBIECTIV CADRU:  

Respectarea principiilor și a direcțiilor fundamentale de dezvoltare strategică a Instituției, prin 

dezvoltarea sectorului Instruire practică și producere din cadrul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

prin modernizarea și perfecționarea procesului de pregătire profesională prin stagii de practică, 

implementarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne, crearea condiţiilor optime pentru 

asigurarea unui învăţământ de calitate. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Dezvoltarea organizațională și instituțională, prin asigurarea organizării și desfășurării procesului 

educațional instituțional în baza Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile 

(Ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25 martie 2016);  

2.  Asigurarea calității serviciilor educaționale și evaluarea raporturilor „costuri”/„eficacitate” pentru 

programele de formare profesională la nivel de Instituție prin implementarea Managementului 

calității, în baza Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (anexa 

nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01 februarie 2013);  

3. Asigurarea organizării și desfășurării procesului educațional în cadrul stagiilor de practică  în baza 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (Ordinul Ministerului Educației nr. 1086 din 29 

decembrie 2016) și a  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, aprobat la Consiliului Profesoralal Colegiului ,,Mihai 

Eminescu” din Soroca, proces – verbal nr. 07 din 22 ianuarie 2018; 

4. Racordarea activității didactice la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea achizițiilor 

profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale și asigurarea unui proces 

educațional de calitate prin prisma formării competențelor profesionale ale acestora; 

5. Monitorizarea elevilor practicanți în cadrul activităților realizate în instituție/în regim on-line sau prin 

vizitarea și asistarea procesului de desfășurare a stagiilor de practică în instituțiile de aplicație; 

6. Dezvoltarea competențelor digitale ale subiecților implicați în realizarea stagiilor de practică, 

elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale.  

7. Motivarea elevilor practicanți pentru amplasarea în câmpul muncii conform programului de pregătire 

profesională. 
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COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL STAGIILOR DE PRACTICĂ 

 dobândirea de către studenții practicanți de cunoştinţe şi competenţe cuprinse în activităţile specifice, 

prin plasarea lor în situaţii reale de muncă 

creşterea motivaţiei pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaştere a acesteia în context real de 

muncă; 

 pregătirea studenților pentru piaţa muncii, prin dobândirea de experienţă practică în domeniul vizat; 

 formarea de competenţe privind relaţiile interumane de muncă (spirit de echipă, abilităţi de 

comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii muncii) 

cunoaşterea modalităţilor de planificare, gestionare a timpului, activităţilor, stresului la locul de muncă 

 cunoaşterea modalităţilor de a-şi desfăşura activitatea ţinând seamă de cerinţe, obiective, instrucţiuni 

de lucru, termene limită 

 sesizarea  modalităţilor de conducere, de desfăşurare a activităţilor de soluţionare practică a situaţiilor, 

cauzelor, dosarelor în lucru ş.a.;  

 cunoaşterea modalităţilor de a-şi desfăşura activitatea cu respectarea eticii profesionale 

 cunoaşterea modalităţilor de autoevaluare din perspectiva preocupărilor privind calitatea, adaptarea la 

noi situaţii/condiţii, deschiderea spre noutate şi asumarea responsabilităţii 

  cunoaşterea modalităţilor de dezvoltare a cunoştinţelor în domenii specializate (stăpânirea sistemelor 

de concepte, metode de raţionare, prezentare, terminologie etc.) 

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE 

vizate prin stagiile de practică profesionale pentru toţi studenţii: 

- Asumarea de sarcini; 

- Capacitatea de sinteză şi analiză; 

- Capacitatea de a lucra independent şi în echipă; 

- Capacitatea de a înţelege sarcini specifice; 

- Spirit critic; 

- Capacitatea de comunicare; 

- Comportament profesional, etic şi responsabil;  

- Capacitatea de transfer a cunoştinţelor între principalele domenii:  

                                          Educație  timpurie,  Învățământ primar, Asistență socială,  

                                           Servicii administrative și de secretariat,    Jurisprudență, Teologie. 
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PROGRAMUL DE ACTIVITATE A SECTORULUI INSTRUIREA PRACTICĂ 

I. Activități organizatorice 

Orient. 

Strategice 

Conținutul activității Termen de 

realizare 

Responsabil Indicatori de 

perfomanță 

Obiectivul specific nr.1 

Dezvoltarea, perfecţionarea şi eficientizarea activităţii manageriale, 

 implementarea managementului calităţii 
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       Elaborarea și aprobarea planului 

anual de organizare, desfășurare și 

evaluare a stagiilor de practică pentru 

anul de studii 2020-2021. 

 

 

01.09.20-

11.09.20 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

Asigurarea 

funcționalității 

proiectului de 

dezvoltare a 

colegiului și 

planurilor 

calendaristice 

pentru anul 2020-

2021 

          Alcătuirea graficului realizării 

stagiilor de practică, în concordanță cu 

procesului educațional la nivel de 

instituție pentru anul 2020-2021. 

 

 

03.09.20 

 

 

V.Celac 

L.Dubciuc 

 

 

Graficul procesului 

educațional pentru 

anul de studii 

2020-2021 

    

       Emiterea și aprobarea orarului 

stagiilor de practică pe specialități. 

 

01.09.20 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

Orarul stagiilor de 

practică aprobat 

            Relatări de ordin informativ 

despre modul de realizare și desfășurare 

a stagiilor de practică în contextul 

pandemiei COVID 19. 

În cadrul 

ședințelor 

consiliilor 

profesoral, 

adm-ve, 

metodice 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

Procese verbale ale 

ședințelor 

catedrelor de 

specialitate și a 

consiliilor 

profesoral, 

administrativ, 

metodic 

        Stabilirea relațiilor de colaborare cu 

managerii instituțiilor de aplicație în 

scopul realizării eficientă a  stagiilor de 

practică și în contextul pandemiei 

COVID 19, ce presupune instruirea la 

distanță. 

 

 

Septembrie 

ianuarie 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică, 

managerii instit. 

aplicație 

 

 

Contracte de 

colaborare cu 

instituțiile de 

aplicație 
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       Programarea și organizarea vizitelor 

în instituțiile de aplicație pentru 

încheierea contractelor de colaborare în 

scopul organizării desfășurării stagiilor 

de practică la distanță în contextul 

pandemiei COVID 19 și a realizării de-

facto a stagiilor ca urmare a depășirii 

situației pandemice: 

 Instituțiile preșcolare nr.13, nr.15, 

nr.16, nr.17, selectată pentru 

realizarea stagiilor de practică a 

studenților specialității „Educație 

timpurie”, (sem.I/ II). 

 Instituția Publică Liceul Teoretic 

„Petru Rareș”, selectată pentru 

realizarea stagiilor de practică a 

studenților specialității. „Învățământ  

primar”, (sem.I/II) 

 Instituții de profil pentru realizarea 

stagiilor de practică la specialitățile:  

„Asistență socială”, „Servicii 

administrative și de secretariat”, 

„Turism”, „Teologie”, 

„Jurisprudență” 

    Determinarea , programarea și 

organizarea vizitelor în instituțiile de 

aplicație și încheierea contractelor de 

colaborare pentru realizarea stagiilor de 

practică din semestrul II sau cooperarea 

pentru realizarea eficientă în contextul 

pandemiei COVID 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August-

septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie-

ianuarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

 

 

 

Contracte de 

colaborare cu 

instituțiile 

preșcolare nr.13, 

nr.15, nr.16, nr.17 

 

 

 

 

Contract de 

colaborare cu  

Instituția Publică 

Liceul Teoretic 

„Petru Rareș” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de 

colaborare cu  

instituții de profil 
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        Verificarea respectării de către 

elevi a Regulamentului de activitate 

internă a Colegiului şi Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea 

stagiilor de practică în Colegiul ,,Mihai 

Eminescu” din Soroca (CP proces – 

verbal nr. 7 din 22.01.2018). 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producer, 

metodiști, 

conducători de 

practică 

 

 

Catalogul grupei 

Tabel de evidență a 

reușitei și 

frecvenței 

(portofoliul 

metodistului) 

                   Oformarea și completarea 

portofoliului conform nomenclatorului  

documentelor obligatorii 

pentru directorul-adjunct pentru instruire 

practică și producere. 

 

 

septembrie 

 

sistematic 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

Portofoliu  

completat conform 

nomenclatorului  

documentelor 

obligatorii 
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       Raport de activitate despre 

performanțele obținute în cadrul 

stagiilor de practică pentru anul de 

învățământ 2020-2021. 

 

 

Iunie 2021 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producer 

Profesori-

metodiști 

 

Elaborarea și 

prezentarea 

raportului anual 

confirmat prin 

proces-verbal 

Consiliul Profesoral 

     Completarea jurnalelor pentru 

evidența orelor realizate în cadrul 

stagiilor de practică. 

 

septembrie 

ianuarie 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică  

Transparența 

realizării numărului 

de ore didactice 

      Alcătuirea orarului privind  

realizarea stagiilor de practică pentru 

anul de studii 2020-2021, în 

conformitate cu planurile de învățământ 

și graficul procesului educațional al 

instituției: 

 Specialitatea „EDUCAȚIE 

TIMPURIE ” (educator) 

Anul I  (gr.11): 

 Practica de inițiere în 

specialitate 

Anul II  (gr.21):  

Practica de specialitate    

                   (psihopedagogică) 

Practica de instruire:     

                    activitate de joc  

Practica de instruire: de vară 

Anul IV  (gr.31): 

           Practica probe arii curric. I  

      Practica probe arii curric.II 

Anul IV  (gr.41): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea  ASISTENȚA         

SOCIALA 

Anul I  (gr.13): 

Practica de inițiere în 

specialitate 

Anul I  (gr.23): 

Practica de instruire 

Anul I  (gr.33): 

Practica tehnologică 

Anul I  (gr.43): 

              Practica compactă de    

              specialitate 

Practica ce precede probele de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruire 

și educație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

 

 

 

 

 

Grafic de 

desfășurare și 

realizare a stagiilor 

de practică pentru 

anul de studii 2020-

2021, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățământ și 

planului de 

activitate a 

instituției 
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absolvire 

 Specialitatea  SERVICII 

ADMINISTRATIVE ȘI DE 

SECRETARIAT  

Anul I  (gr.15): 

            Practica de inițiere în     

             specialitate 

Anul II  (gr.25): 

      Practica de instruire 

Anul III  (gr.35): 

      Practica tehnologică  

Anul IV  (gr.45): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea  ,, TURISM ” 

Anul I  (gr.18): 

     Practica de inițiere în   

      specialitate 

Anul II (gr.28): 

           Practica tehnologică 1 

Anul III (gr.38): 

           Practica tehnologică 2 

Anul IV  (gr.48): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea EDUCAȚIE 

TIMPURIE (conducător muzical) 

Anul I  (gr.17): 

       Practica de inițiere în specialitate 

Anul II  (gr.27):  

           Practica de instruire 

Anul III  (gr.37): 

Practica tehnologică 1 

Practica tehnologică 2 

Anul IV  (gr.47): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea TEOLOGIE  : 

Anul III  (gr.39): 

    Practica de instruire 

Anul IV  (gr.49): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea  JURISPRUDENȚA : 

Anul I  (gr.14): 

      Practica de inițiere în specialitate 

Anul II  (gr.24): 

producer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori-

metodiști, 

conducători de 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori-

metodiști, 

conducători de 

Grafic de 

desfășurare si 

realizare a stagiilor 

de practică pentru 

anul de studii 2019-

2020, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățămînt și 

planului de 

activitate a 

instituției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic de 

desfășurare si 

realizare a stagiilor 

de practică pentru 

anul de studii 2020-

2021, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățămînt și 

planului de 

activitate a 

instituției 
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      Practica de specialitate 

Anul III  (gr.34): 

Practica de instruire 

Anul IV  (gr.44): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

Anul I  (gr.12): 

      Practica de inițiere în specialitate 

Anul II  (gr.22): 

Practica de specialitate 

(psihopedagogică) 

Practica de instruire1: de vară 

Anul III  (gr.32): 

         Practica de instruire II (probe) 

         Practica de instruire III (probe). 

 Anul IV  (gr.42): 

      Practica ce precede probele de     

        absolvire 

practică 
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    Realizarea instructajului de inițiere la 

stagiile de practică pentru toate 

specialitățile. 

La 

începutul 

stagiului de 

practică 

Prof.-metodiști, 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

Extrase din ordine  

cu privire la 

repartizarea elevilor 

la stagiile de 

practică 

                  

              Organizarea și realizarea 

instructajului cu privire la respectarea 

tehnicii securității și protecției sănătății 

în muncă pe perioada desfășurării 

stagiilor de practică în contextul 

pandemiei COVID 19 în Colegiu sau 

instituții de aplicație. 

 

La 

începutul 

stagiului de 

practică  

 

Profesorii-

metodiști, 

 dir.-adjunct 

pentru instruirea 

practică  

 

Registrul de 

înregistrare a 

instructajului cu 

privire la 

respectarea tehnicii 

securității și 

protecției sănătății 

în muncă 

                

        Evidența orelor pentru conducătorii 

de practică din partea instituțiilor de 

aplicație, ca urmare a depășirii 

pandemiei COVID 19 și realizării 

stagiilor în teritoriu, conform 

Regulamentului  privind organizarea și 

desfășurarea stagiilor de practică în 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

(CP pr.– verb. nr. 7 din 22.01.18). 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului de 

studii/ la 

finele 

stagiului de 

practică 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

 

 

Adeverințe 

prezentate 

contabilității pentru 

remunerarea 

instituțiilor de 

aplicație 
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               Conlucrarea cu contabilitatea – 

prezentarea lunară a certificatelor despre 

orele realizate de profesorii-metodiști 

pentru fiecare stagiu de practică. 

 

 

lunar 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

Transparența 

realizării numărului 

de ore didactice 

Obiectivul specific  nr . 2 

Elaborarea curriculelor în concordanţă cu  finalităţile  de studiu, exprimate în competenţe  transversale şi 

profesionale,  reflectate în  profilul ocupaţional al  fiecarei specialităţi în parte. 
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           Verificarea conținuturilor 

proiectărilor curriculare la stagiile de 

practică, care specifică competenţele 

profesionale caracteristice stagiului de 

practică, activitățile, sarcinile de lucru și 

produsele, care urmează să fie elaborate, 

cerințele față de locurile de muncă, 

resursele didactice recomandate elevilor, 

precum si modalitaţile de derulare și 

evaluare a stagiului de practică și 

ajustarea lor la planurile de învățământ 

și cerințele în vigoare. 

 

 

 

 

 

septembrie-

ianuarie 

 

 

 

 

 

Catedrele de 

specialitate 

 

 

 

 

Curriculum-uri la 

stagiile de practică 

discutate și 

aprobate la 

ședințele catedrei 

de specialitate  și 

Consiliul Profesoral 

Obiectivul specific  nr . 3 

Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind utilizarea 

tehnologiilor moderne de învăţare şi comunicare care vor  contribui la  modernizarea  demersului didactic şi 

maximizarea potenţialităţilor elevilor. 
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      Colaborare cu catedrele de 

specialitate și discutarea în cadrul 

ședințelor despre modul de realizare a 

stagiilor de practică, orientate spre 

formarea de competențe  profesionale, 

precun și în contextul pandemiei 

COVID 19. 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului de 

studii 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere  

Prof.-metodiști, 

șef.catedre 

 

 

 

 

Procese verbale ale 

ședințelor 

consiliului metodic 

și a catedrelor de 

specialitate 
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      Organizarea atelierelor de lucru cu 

profesorii metodiști: 

 ,,Sugestii metodologice de realizare 

a stagiilor de practică, parte 

componentă a procesului 

educațional, în contextul pandemiei 

COVID 19.”. 

 „Raportarea Competențelor 

profesionale la abilitatea de 

autoevaluare a competențelor 

transversale pentru o carieră de 

succes prin instruire practică”  

 Învățarea învățării; 

 Competențe civice și sociale; 

 Inițiativă și simț antreprenorial; 

 Conștientizare și exprimare 

culturală.    

                                                      

 

 

 

 

 

 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

februarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa cu 

materialele 

atelierului și listele 

participanților 

 

Procesele verbale 

ale Consiliului 

metodic. 

       

           Întruniri metodice/consultații  cu 

profesorii-metodiști și conducători de 

practică din colegiu  privind 

organizarea stagiilor de practică și 

adaptarea documentației aferente în 

corespundere cu Regulamentul  privind 

organizarea și desfășurarea stagiilor 

de practică în Colegiul ,,Mihai 

Eminescu” din Soroca (CP proces – 

verbal nr. 7 din 22 ianuarie 2018) si 

alte cerințe de ultimă oră și modificări, 

inclusiv din domeniile de formare 

profesională. 

 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului  

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

 

 

 

 

Portofolii ale 

profesorilor-

metodiști/ 

conducători de 

stagii de practică 

ajustate la cerințele 

în vigoare 

                     

              Promovarea schimbului de 

experiență în procesul de realizare a 

stagiilor de  practică prin dezvoltarea 

competențelor digitale, elaborarea și 

aplicarea conținuturilor educaționale 

digitale pentru profesorii-metodiști, 

conducători ai stagiilor de practică din 

partea instituțiilor de aplicație. 

 

 

 

 

Sistematicp

rin asistări 

reciproce 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 Prof.-metodiști 

cu experiență 

 

 

 

Sarcini ajustate la 

cerințele pieții de 

muncă 
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              Implimentarea metodologiei de  

organizare a orei de totalizare a stagiilor 

de practică ce preced examenele de 

absolvire, organizate în diferite instituții 

de aplicație în condițiile depășirii 

pandemiei COVID 19, cu grupele: 

 gr.41, spec. Educație timpurie,     

         calificarea: educator 

 gr.42, spec. Învățământ primar 

 gr.43, specialitatea Asistența Sociala 

 gr.44, specialitatea  Jurisprudență 

 gr.45, specialitatea Servicii     

          administrative și de secretariat 

 gr.47, spec. Educație timpurie,     

         calificarea: conducător muzical 

 gr.48  specialitatea Turism 

 gr.49, specialitatea Teologie .               

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul 

II 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

Profesori-

metodiști 

 

 

 

 

 

Agenda orei de 

totalizare 

Portofoliul cu 

materiale 

Proces-verbal a 

catedrei de 

specialitate 

 

II.  Control intern 

Orientări 

Strategice 
Conținutul activității 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori de 

performanță 

Obiectivul specific  nr . 2 

Elaborarea curriculelor în concordanţă cu  finalităţile  de studiu, exprimate în competenţe  transversale şi 

profesionale,  reflectate în  profilul ocupaţional al  fiecarei specialităţi în parte. 
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       Consolidarea sistemului de asigurare 

şi evaluare a calităţii în instituţie. 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Administrația 

colegiului, 

 şefii de catedră,  

cadre didactice 

 

 

Fișa de 

asistență 

               „Aportul TIC în contextul 

specializării inteligente.”. 

 Catedrele: 

- Științe exacte și naturale.  

- Filologie și științe socioumane. 

Psihopedagogie și asistență socială. 

Educație muzicală. 

Februarie  

 

 

 

Administraţia 

colegiului 

Fișa de 

asistență 

Raport în 

cadru 

Consiliului 

Profesoral 

      

       Asigurarea calităţii , prin ajustarea 

ofertei educaţionale în concordanţă cu 

evoluţiile de pe piaţa muncii  în procesul 

de formare profesională a elevilor în 

cadrul  stagiilor de practică  

 

 

 

Septembrie 

 

 

Mai 

 

Direct.-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere  

Profesorii-

metodiști  

Portofoliul cu 

materiale ale 

întrunirilor 

comune dintre 

conducătorii 

de practică din 

colegiu și cei 
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 din partea 

instituțiilor de 

aplicație  

      Ajustarea continuă a curriculei la 

instruire practică pentru formarea 

profesională la domeniile: 

- Pedagogie și știința educației; 

- Drept; 

- Științe umanistice; 

- Servicii personale; 

- Asistență socială; 

(Strategia de dezvoltare a învățământului 

vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, ob. 

Specific 4) 

 

 

 

Sistematic  

 

 

 

 

Administraţia 

colegiului, 

 şefii de catedră,  

cadre didactice 

 

 

Curriculum-uri  

racordate la 

cerințele în 

vigoare 

     Supravegherea permanentă întru 

realizarea normelor de conduită în relații 

cu elevii 

 

 

Sistematic 

 

 

Adm.colegiului, 

şefii de catedră, 

 Comisia de etică 

Procese 

verbale în 

cadrul 

comisiei de 

Etică 

Obiectivul specific  nr . 3 

Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind utilizarea 

tehnologiilor moderne de învăţare şi comunicare care vor  contribui la  modernizarea  demersului didactic şi 

maximizarea potenţialităţilor elevilor. 
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            Calitatea competențelor 

profesionale determinate în perioada 

stagiilor de practică de către elevi. 

 

Perioada 

stagiilor de 

practică. 

 

Administraţia 

colegiului 

Fișe de 

evaluare 

Agenda 

formării 

profesionale 

Note 

      Evaluarea periodică a completării 

Portofoliului de practică și a  Agendei 

formării profesionale , care  reprezintă un 

instrument de înregistrare și monitorizare 

a activităților realizate de elevi la locul de 

desfășurare a stagiului de practică 

 

 

 

Sistematic 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

Agenda 

formării 

profesionale 

Portofoliul de 

practică 

   Monitorizarea procesului de formare a 

competențelor profesionale în cadrul  

stagiilor de practică – parte integrantă a 

culturii instituţionale a calităţii 

 

Sistematic 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere  

Fișe de 

evaluare 

Agenda 

formării 

profesionale 

Note 

O
p

ti
m

iz

a
re

a
 

p
ro

ce
su

l

u
i 

d
id

a
ct

ic
 

p
ri

n
 

u
ti

li
za

re

a
 

m
ij

lo
a
ce

lo
r 

m
o
d

er
n

e 

d
e 

p
re

d
a
re

 

–
 

în
v
ă
ţa

re
 

şi
 

co
m

u
n

ic

a
re

, 
a
 

te
h

n
o
lo

g

ii
lo

r 

in
fo

rm
a
ţ

ie
i 

şi
 

co
m

u
n

ic

ă
ri

i.
 

        

      

        Utilizarea instrumentelor TIC în 

cadrul stagiilor de practică- competență de 

 

Sistematic 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

Proiecte de 

activități cu 

utilizarea TIC 
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bază în formarea viitorului specialist producere  

Profesorii-

metodiști 

       

       Aplicarea principiilor ECC în 

procesul  realizării stagiilor de practică 

 

Sistematic 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere  

Profesorii-

metodiști 

Proiecte de 

activități cu 

utilizarea 

principiilor 

ECC 
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VIII. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 

Șef de secție pentru asigurarea calității 

USATÎI Emilia 

Scopul Planului de activitate al Sistemului de Management al Calității (SMC) este de proiectare, 

dezvoltare și implementare a documentelor SMC, privind organizarea structurii de management al 

calității serviciilor din cadrul instituției. 

Sistemul de management al instituției trebuie centrat pe calitate, bazat pe participarea tuturor 

membrilor săi, princare să se urmărească asigurarea pe termen lung a unui process educational de calitate. 

Evaluarea calității educației implică un set de criterii axiomatice comune, generale, universale. 

Cele mai importante vizează eficacitatea, eficiența și echitatea educației, realizate la toate nivelurile 

sistemului și ale procesului de învățământ. 

Obiectivele Comisiei de Evaluare Internă și Asiguarare a Calității (CEIAC): 

 Evaluarea calității serviciilor educaționale și a altor servicii oferite de instituție; 

 Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității; 

 Monitorizarea activității instituției sub aspectul asigurării calității;  

 Compatibilizarea activităților instituționale cu standardele internaționale din domeniu; 

 Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității;  

 Implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare a realizării cerințelor 

definite de standardele de referință la nivel de sistem. 

CEIAC are următoarele atribuții:  

 coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate 

de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute 

de lege;  

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația 

respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;  

 formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 
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I. Diagnoza mediului intern și extern - Analiza S.W.O.T 

 

PUNCTE TARI 

 Progresul înregistrat până în prezent ca urmare a 

trecerii prin procesul acreditării programelor de 

formare profesională; 

 Instituționalizarea și consolidarea Sistemului de 

Managemnt al Calității. 

 Transparența actului decizional. 

 Existența curriculumului național la domeniile de 

formare profesională la disciplinele fundamentale 

și de specialitate; 

 Dezvoltarea sistemului de control managerial 

pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 

metodologică cu privire la sistemul propriu de 

control; 

 Asigurarea repartizării judicioase a resurselor 

financiare și gestionarea eficientă a acestora; 

 Partificarea structurată și planificată acadrelor 

didactice la cursurile de formare profesională 

organizate de instituțiile abilitate din țară; 

 Rezultate bune obținute de către elevi la 

examenele naționale. 

 Dezvoltarea unei culturi organizaționale pozitive 

și a unui climat de lucru adecvat. 

 Consolidarea dialogului social cu partenerii 

naționali și internaționali. 

 Fondul de carte al bibliotecii reactualizat în 

măsură medie cu noile apariţii din domeniile 

necesare formării profesionale ale elevilor. 

 Utilizarea platformelor electronice în vederea 

diseminării rapide a informației. 

 Stimularea cadrelor didactice/personal auxiliar și 

de deservire prin sporul pentru performanță 

acordat semestrial. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa mobilității academice a elevilor și cadrelor 

didactice; 

 Lipsa proiectelor de finanțare; 

 Formalism și întârzieri în elaborarea și predarea 

documentelor în situații concret solicitate; 

 Insuficiența resursei timp și a altor mijloace 

pentru verificarea aplicării recomandărilor 

formulate în Ghidul de autoevaluare; 

 Slaba monitorizare a rezultatelor elevilor și 

implementarea de măsuri specifice; 

 Cazuri de neasumare a responsabilității în 

exercitarea sarcinilor înainate de CEIAC; 

 Implicarea slabă a elevilor în soluţionarea 

problemelor ce ţin de instruire și absenteism 

școlar. 

 Conservatorismul  și rezistența a 5% din cadre 

didactice la schimbare privind aspectele: 

centrarea pe nevoile elevilor, utilizarea metodelor 

active de predare, informatizarea învăţământului, 

creativitatea în adoptarea stilurilor de predare. 

 Baza tehnico - materială moral și fizic depășită. 

 Mobilier învechit în căminul instituției etajele IV 

și V. 

 Insuficiența dotării și accesibilitatea redusă la 

tehnologiile informaționale și comunicaționale. 

 Lipsa soft-urilor educaționale. 

 Lipsa de activități antreprenoriale cu participarea 

elevilor. 

 Lipsa activităților generatoare de venit din 

procesul instruirii practice. 

OPORTUNITĂȚI 

 Existența cadrului normativ care reglementează 

toate subdiviziunile instituției; 

 Dezvoltarea și implementarea strategiilor 

privind asigurarea calității, dezvoltarea 

relațiilor parteneriale comunitare pentru 

educație; 

 Facilitarea accesului tuturor cadrelor didactice 

la sistemele de formare profesională; 

 Posibilitatea implicării în programe europene 

de parteneriat educațional; 

AMENINȚĂRI 

 Deteriorarea mediului socio-economic, 

familial, diminuarea interesului și 

posibilităților familiei de a susține pregătirea 

profesională a copiilor; 

 Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru 

cunoașterea problematicii și a documentelor 

de strategie educațională privind asigurarea 

calității în educație; 

 Nivelul scăzut a resurselor bugetare; 

 Nivel scăzut de dezvoltare economică, slabă 
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 Posibilitatea accesării fondurilor structural 

pentru proiecte care ar putea contribui la 

eficientizarea educației; 

 Transparență informațională și decizională. 

 Corelarea ofertei de formare profesională în 

CMES cu cererea. 

 Asigurarea transparenței privind calitatea 

ofertei de formare. 

 Ofertă educațională extracurriculară realizată 

prin parteneriate locale. 

 

diversificare a activității economice și a 

forței de muncă. 

 Scăderea populației. 

 

II. Direcții de acțiune și priorități 

În anul de studii 2020-2021, trebuie abordate cu maximă responsabilitate schimbările implementate 

de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova precum și cele înainate de Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare care privesc reconstrucția sistemului de 

învățământ pe coordinate ale calității, ale eficienței și relevanței educației oferite. Prornind de la analiză, 

prognoză și diagnoză considerăm prioritate două direcții de acțiune: 

A) Pregătirea profesională, respective dezvoltarea sistematică a competențelor cadrelor didactice; 

B) Centrarea pe rezultatele învățării, exprimate prin competențe profesionale și valori umane și 

cetățenești, astfel asigurând integrarea pe piața forței de muncă a elevilor. 

Obiective strategice: 

1. Aplicarea etapelor cercului calităţii la nivelul tuturor proceselor şi activităţilor; 

2. Sprijinirea echipei în elaborarea Raportului de autoevaluare instituțională; 

3. Evaluarea eficacității educaționale; 

Eficacitatea educațională se va evalua în baza următoarelor elemente: calitatea curriculei, calitatea 

tehnologiilor didactice, calitatea evaluării, calitatea resurselor umane, calitatea finanțării, calitatea 

managementului și calitatea bazei tehnico-materiale. 

4. Sprijinirea cadrelor didactice în procesul de îmbunătățire a activității de predare-învățare-evaluare; 

5. Elaborarea instrumentelor necesare autoevaluării; 

6. Identificarea gradului de satisfacție a beneficiarilor interni și externi privind calitatea educației 

oferite de instituție; 

7. Proiectarea planurilor de îmbunătăţire pornind de la evaluarea calităţii; 

8. Implementarea măsurilor de îmbunătăţire (ameliorare şi/sau dezvoltare) stabilite atât la nivel 

individual, cât şi cele de la nivel instituţional; 

9. Asigurarea transparenței informațiilor privind calitatea academică din instituție.
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III. Planul operațional 

Nr. 

d\o 
Conținutul activității Responsabili 

Termeni de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

Ținta strategică: Asigurarea cadrului institutional pentru calitate în educație 

Management strategic 

1. 

Evaluarea existenței structurii și a 

conținutului documentelor proiective 

(planurile de activitate a structurilor 

istituționale). 

Membrii consiliului 

de administrație 
septembrie 

Existența 

structurii și a 

conținuturilor 

documentelor 

proiective. 

2. 

Organizarea internă a instituției: 

- existența comisiilor, catedrelor, 

fișelor de post; 

- elaborarea și aplicarea prevederilor 

din RI în procedure interne. 

Director 

Membrii consiliului 

de administrație 

septembrie 

3. 
Verificarea funcționalității sistemului 

de comunicare internă și externă. 

Referent resurse 

umane 

CEIAC 

periodic 

Management operațional 

1. 

Monitorizarea procesului de 

funcționare curentă a instituției: 

- orarul lecțiilor, activităților 

extracurriculare, SI etc. 

- orarul personalului didactic; 

- cunoașterea sau respectarea de 

către cadrele didactice a RI. 

Director 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Cadre didactice 

CEIAC 

septembrie 

Relevența 

funcțională a 

instituției. 

2. 

Monitorizarea funcționării sistemului 

de gestionare a informației, 

înregistrarea, prelucrarea și utilizarea 

datelor și a informațiilor ministeriale. 

Director 

CEIAC 
periodic Existența și 

funcționarea 

sistemului de 

gestionare a 

informației. 

3. 
Evaluarea asigurării serviciilor 

medicale pentru elevi. 
Felcer 

Bibliotecar 

CEIAC 

Conform 

Planului 

operational 

CEIAC 
4. 

Evaluarea asigurării elevilor cu 

bibiografia necesară cursurilor. 

Spații școlare 

1. 

Monitorizarea existenței și 

caracteristicilor spațiilor educaționale: 

- dotarea, accesibilitatea, 

utilizarea etc. 

Director 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefi de secție 

didactică 

semestrial 

Spații școlare 

dotate și 

accesibile 

Spații auxiliare (căminul instituției) 

1. 

Asigurarea social a elevilor.  

Evaluarea caracteristicilor și 

funcționării spațiilor auxiliare în 

conformitate cu Regulamentul de bază 

și recomandările ANACEC. 

Director 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Pedagogii sociali 

pe parcursul 

anului 

Existența, 

caracteristicile 

și funcționarea 

spațiilor 

auxiliare. 
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CEIAC Elevi asigurați 

cu cămin. 

Documentația școlară 

1. 

Monitorizarea procesului de utilizare a 

documentelor școlare: 

- cataloagele de grupă; carnetele 

de elevi; carnetele de note etc; 

- completarea și utilizarea în 

concordanță cu cerințele 

regulamentului și ale actelor 

normative. 

Șefii de secție 

didactică 

Diriginții 

CEIAC 

sistematic 

Documentele 

școlare sunt 

completate și 

gestionate 

conform 

documentellor 

normative în 

vigoare. 

EFICIENȚA EDUCAȚIONALĂ 

Ținta strategică: Dezvoltarea și proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularitățile individuale 

ale elevilor 

Curriculum 

1. 

Evaluarea procesului de proiectare și 

realizare a curricumulurilor la unitățile 

de curs în concordanță cu standardul de 

formare profesională și Ghidul de 

elaborare a curriculumului. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Metodist 

Șefii de catedre 

CEIAC 

semestrial Existenșa 

curriculumurilor 

pe discipline. 

Elevi asigurați 

cu support 

curricular. 
2. 

Evaluarea existenței proiectărilor de 

lungă durată în baza curriculumului 

pentru fiecare unitate de curs. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de catedre 

 

sistematic 

Performanțe școlare 

1. 

Evaluarea rezultatelor școlare ale 

elevilor: 

- discutarea rezultatelor; 

- măsuri de îmbunătățire. 

Șefii de secție 

didactică 

Cadrele didactice 

sistematic 

Rezultatele 

școlare 

măsurate 

sistematic. 

2. 

Creșterea gradului de participare la 

educație și asigurarea egalității șanselor 

prin prevenirea și combaterea 

fenomenului absenteismului și 

abandonului școlar. 

Monitorizarea acțiunilor de combatere 

a absenteismului și abandonului școlar. 

 

 

Șefii de secție 

didactică 

Cadrele didactice 

Diriginți 

Psiholog școlar 

sistematic 

Grupurile 

dezavantajate 

au acces 

echitabil la 

studii. 

 

Rata redusă a 

absenteismului 

școlar  

Performanțe extrașcolare 

1. 
Evaluarea rezultatelor la activitățile 

extrașcolare, cu calificativ. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de catedre 

CEIAC 

sistematic 

Existenșa 

activităților 

extrașcolare 

legate de viața 

elevilor. 

Activitatea științifico-metodică 

1. Analiza numărului de participări: Referent resurse periodic Existenșa unei 
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- la ursuri de formare continua; 

- la cursuri de master. 

umane 

Metodist 

CEIAC 

baze de date cu 

privire la 

participările 

cadrelor 

didactice la 

stagii de 

formare 

profesională. 

MANAGEMNTUL CALITĂȚII 

Ținta strategică: Dezvoltarea unei culturi și a aunei mentalități a calității la nivelul întregului personal 

din cadrul instituției. 

Autoevaluarea instituțională 

1. 
Autoevaluarea instituțională în baza 

Ghidului ANACEC 

Director 

Șef de secție pentru 

asigurarea calității 

Conform 

Planului 

operațional 

CEIAC 

Proceduri 

concrete de 

implementare a 

sistemului 

calității. 

2. 

Existenșa și aplicarea procedurilor 

operaționale: 

- existența structurii CEIAC; 

- planuri operaționale; 

- rapoarte de monitorizare; 

- planuri de îmbunătățire. 

În 

conformitate 

cu graficul de 

monitorizare 

al CEIAC 

Existenșa 

structurii 

interne CEIAC. 

Evaluarea corpului profesoral 

1. 

Evaluarea obiectivă și transparentă a 

calității predării corpului profesoral 

(prin fișe de evaluare cu acordarea 

calificativului). 

Membrii Consiliului 

de administrație 

noiembrie 

martie 

Existenșa 

instrumentelor 

de evaluare a 

calității cadrelor 

didactice. 

Transparența 

rezultatelor 

obținute. 

2. 

Evaluarea formelor de organizare a 

procesului de predare-evaluare. 

Centrarea p elevi a metodelor de 

predare-învățare. 

Utilizarea instrumentelor TIC în 

procesul de predare-învățare-evaluare. 

Șefii de secție 

didactică 

Șefii de catedre 

CEIAC 

noiembrie 

aprilie 

Centrarea pee 

lev a metodelor 

depredare-

învățare. 

Utilizarea 

instrumentelor 

TIC în procesul 

educational. 

Progresul elevilor 

1. 

Promovabilitatea elevilor (în strictă 

conformitate cu reglementările în 

vigoare) 

Șefii de secție 

didactică 

Referent resurse 

umane 

Cadrele didactice 

semestrial 

Rata crescută de 

promobabilitate 

a elevilor. 

2. Promovarea mobilității academice. 
Directorul adjunct 

pentru instruire și 
permanent 

Existenșa 

mobilității 
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producere 

Șefii de secție 

didactică 

academice. 

Angajarea în câmpul muncii 

1. 

Evidența mecanismului instituțional de 

urmărire a traseului professional al 

absolvenților și angajarea în câmpul 

muncii. 

Șefii de secție 

didactică 

Diriginții 

anual 

Existenșa unui 

mechanism de 

evidență a 

traseului 

profesional al 

absolvenților. 

 

 

Dispoziții generale 

 

Misiunea CEIAC este de a coordona acţiunile având ca scop crearea, 

funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii din instituție, în 

concordanță cu politica referitoare la calitate, stabilită de conducerea instituţiei, cu 

respectarea reglementărilor MECC referitoare la calitatea în ÎPT.  

CEIAC urmărește: 

a) realizarea evaluării interne a instituției de învățământ, a măsurii în care aceasta 

și programul său îndeplinesc standardele de calitate; 

b) coordonarea aplicării procedurilor și a activităților de evaluare și asigurare a calității; 

c) implementarea Sistemului de management al calității; 

d) elaborarea rapoartului de evaluare internă privind calitatea educației furnizate de 

instituție, în baza standardelor; 

e) evaluarea, analiza și propunerea de acțiuni corective continue, bazate pe 

adoptarea celor mai selective proceduri de îmbunătățire a calităţii
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Nr. 

d/o 
Domeniul Ținta strategică Activități propuse Resurse umane 

Indicatori/Standarde de 

realizare 

1 

Politici pentru 

asigurarea 

calității 

 

 

 

Asigurarea cadrului 

conceptual normativ 

privind 

implementarea 

politicilor pentru 

asigurarea calității. 

 

1. Reconceptualizarea Planului operațional anual al 

activităților de implementare a Strategiei de evaluare 

internă a calității.  

2. Reevaluarea componenței nominale și aprobarea Comisiei 

de Evaluare Internă și Asigurare a Calității. 

3. Responsabilizarea membrilor CEIAC privind 

monitorizarea  funcționalității și eficacității structurilor 

interne ale instituției. 

 

1. Director 

2. Consiliul 

deadministrație 

3. Șef se secție pentru 

asigurarea calității 

4. CEIAC 

 Politici pentru asigurarea 

calității stabilite: 

 Planul operațional 2019 

 Componența CEIAC 

aprobată prin ordin. 

 Membri CEIAC 

responsabilizați.  

 

 

 

 

3. 

 

 

Învățarea, 

predarea și 

evaluarea 

centrată pe 

elev 

Procesul de pedare-

învățare 

1. Efectuarea sondajelor: evaluarea calității 

disciplinelor/evaluarea activității profesorului. 

2. Dovezi – metodele de predare-învățare sunt preponderant 

centrate pe elev. 

3. Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-

învățare-evaluare. 

1. Șefii de catedre 

2. CEIAC 

 Forme de organizare a 

procesului de predare-

învățare. 

 Centrarea pe elev a 

metodelor de predare-

învățare. 

Stagii de practică 

1. Scanarea graficului desfășurării stagiilor de practică. 

2. Reflectarea suportului curricular și eficiența acestuia. 

3. Prezentarea rezultatelor stagiilor de practică pe domenii de 

formare profesională. 

4. Scanarea ordinelor de repartizare la stagiile de practică a 

elevilor. 

1. Director-adjunct 

pentru instruire 

practică și producere 

2. Șefii de catedre 

3. Nosov Victoria 

 Stagii de practică 

organizate în corespundere 

cu cadrul normativ. 

 Exixtența relațiilor de 

colaborare cu instituțiile 

baze de practică. 

 

Activități 

extracurriculare 

 

 

1. Scanarea programului activităților extracurriculare. 

 

1. Director-adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. Tașnic Aliona 

 Activități extrașcolare 

realizare în deplină 

conformitate cu programul 

activităților extrașcolare. 
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Evaluarea 

rezultatelor învățării 

1. Colectarea dovezilor de teste, subiecte de evaluare. 

2. Realizarea raportului narativ – evaluarea inițială, curentă și 

locul lor în nota finală la disciplină. 

3. Dovezi:  

- Orarul evaluărilor;  

- Procese-verbale de aprobare a formelor și conținuturilor 

subiectelor de evaluare; 

- Registre, fișe academice, borderouri, baze de date 

privind rezultatele elevilor; 

- Rapoarte ale președinților comisiilor de evaluare; 

- Rezultatele sondajelor elevilor. 

 

- Rapoarte ale catedrei privind stagiile de practică ale 

elevilor; 

- Registre, baze de date cu referire la evaluările stagiilor 

de practică. 

- Modalitatea de implicare a reprezentanților bazelor de 

practică în evaluarea stagiilor de practică. 

- Rezultatele sondajelor elevilor 

 

1. Director-adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. Șefii de catedră 

3. Șefii de secție 

didactică 

4. CEIAC 

 

 

 

 

1. Director-adjunct 

pentru instruire 

practică și producere 

2. Șefi de catedră 

3. CEIAC 

 Procesul de evaluare 

curentă și finală realizat în 

strictă conformitate cu 

cerințele normative și este 

transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluarea stagiilor de 

practiceă se  realizează în 

strictă conformitate cu 

cerințele normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiterea la studii 

1. Analiza procedurilor de recrutare și admitere la studii 

(formele de promovare etc.). 

2. Analiza rezultatelor admiterii, inclusive analiza realizării 

planului de admitere cu finanțare de la bugetul de stat și în 

bază de taxe de studii în anul 2020-2021. 

3. Dovezi concrete (date) câte persone din grupurile 

dezavantajate au depus cereri, câte au fost înmatriculate. 

4. Prezentarea mecanismului de asigurare a transparenței 

procesului de admitere la studii în cadrul instituției. 

5. Dovezi: 

- Rapoarte anuale ale comisiei de admitere; 

1. Sef servicii 

administrative. 

2. Pînzari Maria 

 

 

 

 

 

 

 

1. Șef servicii 

 Recrutarea și admiterea 

elevilor/studenților se 

realizează în strictă 

conformitate cu actele 

normativ reglatorii în 

vigoare. 

 Acces echitabil și 

transparent a grupurilor 

dezavantajate și a 

persoanelor cu cerințe 

educaționale speciale la 
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4. 

 

Admiterea, 

evoluția, 

recunoașterea 

și dobândirea 

de certificări 

de către elevi. 

- Chestionare; 

- Materiale de informare etc. 

administrative. 

2. Ghidirim Liliana 

studii.  

Progresul elevilor 

1. Alcătuirea tabelului pe anul 2019-2020 de studii la 

promovabilitate, la exmatriculare și transferuri. 

2. Analiza ratei de absolvire în raport cu numărul elevilor 

înmatriculați în anul I de studii (pentru grupele de anul IV) 

3. Analiza mobilității academice a elevilor. 

4. Analiza procedurii de recunoaștere a disciplinelor și 

perioadelor de studiu din cadrul mobilității academice.  

 Elevii sunt promovați în 

următorul an de studii în 

strictă conformitate cu 

prevederile regulamentare. 

 Instituția asigură 

mobilitatea academică. 

Recunoașterea și 

dobândirea de 

certificări 

1. Analiza detaliată a procedurii de eliberare a actelor de 

studii: 

- Ce se specifică în actul de finalizare a studiilor; 

- Cum se calculează mediile absolvenților; 

- Ce document certifică parcursul academic (suplimentul); 

- Cum se verifică veridicitatea notelor? 

- Cine este responsabil de acest proces? 

2. Dovezi: 

- Ordinelel instituționale de eliberare a actelor de studii. 

1. Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. Șefii de secție 

3. Ghidirim Liliana 

 Instituția asigură conferirea 

calificărilor și eliberarea 

diplomelor de calificare și a 

suplimentelor descriptive în 

conformitate cu cerințele 

normative. 

5. 
Personalul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutarea și 

administrarea 

personalului didactic 

1. Analiza statelor de funcțiuni: 

- Structura personalului didactic după schema de 

competență (titular/cumularzi; cumularzi interni/externi; 

grad didactic; vârsta; vechimea în muncă generală (în 

instituție, activitate de specialitate, deține formare la 

modulul psihopedagogic, cu post de funcție titular, prin 

cumul)); 

- Coraportul personalului didactic- personalului auxiliar 

personal didactic-elev. 

2. Dovezi: 

- Strategia instituțională de personal; 

- Dosarele personale; 

1. Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. Șef servicii 

administrative. 

3. Tașnic Aliona 

4. Strelciuc Veronica 

 

 Mai mult de 80% din 

statele de funcții ale 

cadrelor didactice sunt 

acoperite de personal titular 

cu norma de bază și prin 

cumul intern, în strictă 

conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare. 

 Calificarea profesională a 

personalului didactic este 

conformă programelor de 

formare profesională în 
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- Ordinele de angajare; 

- Contractele individuale de muncă; 

- Fișe de post etc. 

3. Analiza calificărilor prezentate în punctul de mai sus – 

formare profesională continuă la specialiate/la specialitate 

dublă/la modulul psihopedagogic, la alte programe; 

care este implicat în 

proporție mai mare de 90%; 

Dezvoltarea 

personalului didactic 

1. Reflectarea strategiilor /planurilor de dezvoltare a 

personalului didactic/științific. 

2. Reflectarea suportului instituției pentru formarea continuă a 

personalului didactic prin stagii, mobilități, cursuri și alte 

activități (strategia de planificare a resurselor financiare 

pentru susținerea cadrelor didactice etc.). 

3. Reflectarea activității metodice (activitățile comisiei 

metodice). 

4. Dovezi: 

- Publicații metodice; 

- Seminarii metodice; 

- Elaborări/suporturi metodice și importanța lor. 

1. Metodist 

2. Strelciuc Veronica 

 

 Instituția are strategii de 

dezvoltare a personalului 

didactic și le realizează 

integral. 

 

 

 

 Personalul didactic este 

susținut în activitatea 

metodică. 

6. 

Resurse de 

învățare și 

sprijin pentru 

elevi 

 

 

Personalul 

administrativ și 

auxiliar 

1. Analiza structurii personalului administrativ și auxiliar – 

funcțuia deținută, studiile de bază; titulari/cumularzi; 

calificarea profesională; vârsta) pe subdiviziuni. 

2. Dovezi: 

- Statele de funcții; 

- Ordine privind angajarea personalului administrativ și 

auxiliar; 

- Dosare personale; 

- Contracte individuale; 

- Fișa postului etc. 

1. Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. Șef servicii 

administrative 

3. Pînzari Maria 

 

 

 

 

 

 

 Planificarea, recrutarea şi 

administrarea personalului 

administrativ și auxiliar 

este în strictă conformitate 

cu cadrul normativ în 

vigoare. 

Resurse materiale și 

de învățare 

1. Analiza cantitativă (numărul total și pe categorii) a spațiilor 

utilizate în procesul de instruire;  

 Instituția asigură în 

totalitate spații adecvate 
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2. Corespunderea spațiilor educaționale în funcție de cerințele 

programelor de formare profesională;  

3. Dovezi de corespundere a spațiilor educaționale destinate 

realizării programelor de formare profesională cu cerințele 

de securitate şi sănătate și de apărare împotriva incendiilor. 

4. Analiza spațiilor după categoriile de utilizare: 

- spații de studii (metraj general, metraj per elev); 

- spații auxiliare; 

- spații pentru activități curriculare; 

- spaţii pentru sport; 

- spaţii de locuit (cămine); 

- spaţii alimentare; 

-  spaţii sanitare; 

-  spaţiu pentru bibliotecă; 

-  spaţii pentru noile tehnologii informaţionale; 

- Spații pentru studiul individual. 

5. Analiza dotării spațiilor educaționale în raport cu 

necesitățile curriculare ale programelor de formare 

profesională. (proiectoare, calculatoare, televizoare). 

 

6. Anexarea documentelor: 

- Statutul și Regulamentul bibliotecii; 

- Fondul de carte cu referire la programul de formare 

profesională; 

- Baze de date privind fondul de carte al bibliotecii pe 

program; 

- Dovezi cu privire la accesibilitatea elevilor și cadrelor 

didactice la fondurile bibliotecii. 

7. Analiza completării fondului de carte/ediții periodice al 

bibliotecii în ultimul an (2019-2020). 

1. Șefii de catedră 

2. Bibliotecar 

3. Streliciuc Veronica 

4. Nosov Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru realizarea 

programelor de formare 

profesională. 

 Instituția corespunde 

cerințelor de securitate și 

sănătate și de apărare 

împotriva incendiilor. 

 Înstituția asigură suprafețe 

ce revin unui elevdupă cum 

urmează: 

 săli de curs – nu mai 

puțin de 2,0 m2;  

 săli de seminar – nu mai 

puțin de 2,0 m2;  

  laboratoare – nu mai 

puțin de 3,0 m2. 

 

 

 

 

 

 Instituția are o dotare a 

spațiilor educaționale care 

asigură în totalitate 

realizarea finalităţilor de 

studiu/rezultatelor învățării 

ale programelor de formare 

profesională; 

 

 Existența fondului 
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8. Analiza asigurării cu suport curricular  (fizic sau 

electronic) a programelor de formare profesională și a 

conformității acestuia cu competențele profesionale. 

 

Se anexează: 

- Planurile de învățământ; 

- Curricula la toate disciplinele/modulele/unități de 

învățare, stagiile de practică 

- Suportul pentru fiecare disciplină: 

o editat (manuale, ghiduri, îndrumare, crestomații, 

problemare etc.); 

o editat de cadrele didactice din instituție; 

o analiza calității și complexității suportului 

curricular; 

o dacă există se reflectă suportul electronic, 

platformele digitale; 

o suportul pentru stagiile de practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pedagogii sociali 

2. Melnic Veronica 

bibliotecii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituția asigură 

programele de formare 

profesională în proporție de 

cel puțin 80% cu suport 

curricular adecvat formării 

competenţelor planificate și 

este accesibil. 

Asigurarea socială a 

elevilor 

1. Analiza căminului: 

- numărul de locuri; 

- numărul de solicitanți; 

- modalitățile de repartizare și cazare în cămin. 

2. Dovezi: 

- Cereri de cazare în cămin 

- Ordine de cazare a elevilor în cămin. 

 

3. Analiza asigurării elevilor cu servicii medicale, de 

alimentare, culturale și sportive. 

 

 Instituția asigură cazare 

corespunzătoare normelor 

în vigoare pentru elevii 

solicitanți de la programele 

de formare profesională în 

proporție de 100% 

 Instituția asigură servicii 

medicale, de alimentare, 

culturale și sportive 

corespunzător normelor în 

vigoare pentru elevi în 

proporție mai mare de 90%; 
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7. 
Managementul 

informației 

Sistemul 

informațional 

instituțional 

1. Descrierea și prezentarea rețelei de socializare  a instituției; 

2. Analiza sistemului instituțional de comunicare internă și 

externă privind accesul elevilor și a personalului instituției 

la informații relevante care sunt prezentate în panourile 

informative; aviziere; orar; internet; e-mail. 

3. Descrierea sistemului de colectare, analiză și utilizare a 

informațiilor prin anexarea dovezilor: 

- Registre de evidență a corespondenței expediate și 

recepționate; 

- Registre de evidență și eliberare a certificatelor;  

- Baze de date etc. 

1. Director 

2. Responsabilul pentru 

pagina web a 

instiuției 

3. Tașnic Aliona 

 Instituția dispune de un 

sistem funcțional și eficace 

de comunicare internă şi 

externă. 

8. 
Informații de 

interes public 

Transparența 

informațiilor de 

interes public 

1. Analiza și aprecierea conținutului informaţiilor de interes 

public cu privire la activitatea instituției și programele sale 

de formare profesională pe pagina rețele de socializare. 

2. Accesibilitatea la rețeaua de socializare. 

 

3. Analiza procesului de informare a elevilor referitor la 

modalitatea de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material, precum și a modalității de repartizare a locurilor 

de cazare în cămine. 

1. Director 

2. Responsabilul pentru 

pagina web a 

instiuției 

3. Usatîi Emilia 

 Informaţiile de interes 

public cu privire la 

activitatea instituției de și 

programele de formare 

profesională sunt plasate pe 

pagina web/rețele de 

socializare ale instituției. 

 Instituția asigură în 

totalitate transparența 

informației de interes 

public cu privire la 

activitatea sa. 

9. 

Monitorizarea 

continua și 

evaluarea 

periodică a 

programelor 

de formare 

profesională 

Proceduri privind 

iniţierea, 

monitorizarea şi 

revizuirea periodică a 

programelor de 

formare profesională 

1. Analiza și aprecierea mecanismului intern de asigurare a 

calității privind monitorizarea și revizuirea ofertei 

educaţionale şi a programelor de formare profesională: 

- colectarea datelor de pe piaţa muncii şi posibilităţile de 

angajare; 

- informaţii şi sondaje de la angajatori; 

 

1. Director 

2. Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

3. CEIAC 

4. Șefii de catedră 

 Instituția aplică proceduri 

de monitorizare și 

aprogramelor de formare 

profesională. 
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- analiza necesităţii de formare profesională; 

- sondaje ale absolvenţilor şi elevilor;  

- evaluarea stagiilor de practică; 

- analiza rapoartelor preşedinţilor comisiilor de stat; 

- discuţii în structurile instituţionale abilitate. 

2. Analiza rezultatelor sondajelor privitor la opiniile și 

satisfacerea elevilor. 

3. Analiza procedurilor interne de asigurare a calității privind 

monitorizarea proceselor de predare-învățare-evaluare și a 

stagiilor de practică: 

- Asistenţa şefilor de catedră, a comisiei metodice. 

- Problemele discutate la catedră, comisii, consilii. 

- Implicarea elevilor prin sondaje. 

- Evaluarea şi analiza evaluărilor. 

- Monitorizarea stagiilor de practică. 

4. Analiza rezultatelor chestionării elevilor, absolvenților, 

personalului angajat, angajatorilor și altor actori interesați 

privind diverse aspecte ale activității și ale procesului de 

studii la instituția de învățământ profesional tehnic 

(se vor anexa procese-verbale, chestionare, rezulatte ale 

sondajelor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituția dispune de 

proceduri de monitorizare 

și îmbunătățire continuă a 

calității proceselor de 

predare-învățareevaluare și 

a stagiilor de practică. 

 

 Instituția este evaluată de 

toți beneficiarii 

(elevi/studenți, personal 

angajat, absolvenţi, 

angajatori) și se întreprind 

măsuri de îmbunătățire 

continuă a activității 

acesteia. 

Angajarea în câmpul 

muncii 

1. Analiza procedurilor instituţionale de evidenţă a angajării și 

evoluției profesionale a absolvenţilor în câmpul muncii. 

2. Analiza cantitativă și calitativă a angajării absolvenților 

programelor de formare profesională (rata absolvenților 

angajați conform calificării obținute; rata absolvenților 

angajați la altă specialitate decât cea obținută; rata 

absolvenților neangajați în câmpul muncii); 

1. Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

2. CEIAC 

3. Fiodorciuc Daniela 

 

 Rata angajării studenților în 

câmpul muncii conform 

calificării obținute și/sau 

continuării studiilor la 

ciclul I – Licență 

(învățământ superior) 

constituie mai mult de 
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3. Analiza datelor cu privire la continuarea studiilor 

absolvenților programelor de formare profesională la ciclul 

I – Licență.  

(se vor anexa Registrul evidenței (baze de date) angajării 

absolvenților în câmpul muncii) 

70%; 
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IX. ACTIVITATEA METODICĂ 

 

Metodist 

REVENCO Victoria 

Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea tehnologiilor didactice, precum şi 

extinderea informaţiei, presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe 

modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea 

temeinică a acestora pentru întreaga societate. 

CM este o structură funcțională a instituției, creată cu scopul asigurării activității metodice și 

creșterii măiestriei pedagogice a cadrelor didactice. Planul de activitate al Consiliului Metodic pentru anul 

de studii 2020 – 2021 stabileşte direcţiile strategice şi obiectivele de dezvoltare a sistemului educaţional 

profesional tehnic şi identifică măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea lor.             

         

Misiunea: Consiliul metodic organizează şi realizează activităţi metodico-ştiinţifice cu scopul de a 

realiza o structurare eficientă a procesului de studii, a sugera teme de activitate susceptibile, de a provoca 

învăţarea în sensul dorit, a oferi posibilitatea de alegere a strategiei didactice, a propune instrumente de 

control a predării-învăţării, a determina condiţiile prealabile ale unei activităţi de învăţare eficiente.  

 În scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice, 

dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor, proprii succesului educaţional, Consiliul metodic 

coordonează activitatea profesorilor în vederea promovării cursurilor de formare continuă.  

Procesul de atestare, de asemenea, reprezintă o formă de instruire continuă, de aspiraţie şi de 

avansare în cariera didactică şi este un mecanism eficient de evaluare a conduitei, a comportamentului, a 

activităţii profesional-didactice a profesorilor.  

În acest context, activitatea CM este axată pe activităţi metodico-ştiinţifice, orientate spre 

asigurarea didactică şi metodică a procesului de atestare şi realizarea obiectivă a procesului de atestare a 

cadrelor didactice.  

 

 Viziunea: realizarea unui învăţământ modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: cadre 

didactice cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale, 

care să contribuie la integrarea cu succes a elevilor în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 

 

       Consiliul metodic are următoarele atribuții: 

a) elaborează strategia de desfășurare și dezvoltare a activității metodice în cadrul instituției; 

b) organizează și monitorizează activitatea metodică în cadrul instituției; 

c) organizează întruniri metodice în cadrul instituției;  

d) oferă suport de mentorat tinerilor specialiști în activitatea didactică și formarea continuă;  

e) duce evidența documentației privitor la atestatrea cadrelor didactice; 

f) intocmește graficul cursurilor de formare continuă ale cadrelor didactice; 

g) coordonează activitatea metodică și științifico-metodică a cadrelor didactice; 

h) analizează rezultatele activității metodice proiectate și desfășurate în instituție. 

       

 Obiectivele activităţii CM sunt axate pe direcţionarea activităţii metodice vizând proiectarea, 

organizarea şi realizarea activităţii educaţionale, spre formarea şi perfecţionarea competenţelor 

profesionale, promovarea experienţei profesionale a cadrelor didactice.     

             Obiectivele de referință: 

 Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor educaționale; 
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 Direcționarea activității metodice, vizând proiectarea, organizarea și realizarea activității educaționale; 

 Organizarea și asigurarea didactico-metodică a procesului educațional; 

 Creșterea   ponderii   personalului   didactic   cu   performanțe deosebite; 

 Orientarea cadrelor didactice, vizând proiectarea de lungă durată/zilnică, utilizarea platformelor 

educaționale pentru organizarea și realizarea activității educaționale; 

 Coordonarea activităților cadrelor didactice, în vederea promovării cursurilor de formare continuă, în 

scopul actualizării și dezvoltării competențelor și consolidarea cunoștințelor în domeniile predate;  

 Organizarea metodică a activităților privind implementarea noilor cerințe ce țin de modernizarea 

procesului educațional; 

 Promovarea unui proces de învățământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaționale 

care să stimuleze dezvoltarea personală și profesională a elevilor; 

 Asigurarea cadrelor didactice cu informații privind cercetările, elaborările și inovațiile din domeniul 

educației; 

 Desfășurarea activităţilor  metodice, orientate spre realizarea obiectivă a procesului de atestare a 

cadrelor didactice; 

 Monitorizarea procesului, în scopul atestării cadrelor didactice; 

 Organizarea și asigurarea didactico-metodică a procesului de atestare a cadrelor didactice; 

 Verificarea  rapoartelor de autoevaluare; 

 Dezvoltarea colaborării interinstituționale la diferite niveluri – național și internațional (grădinițe, licee, 

colegii, universități, organizații internaționale și non-guvernamentale etc). 

 

Organizarea procesului de predare – învățare – evaluare 

Nr. 

d/o 

Obiective Operaţionalizare 

 

Eşalonarea 

în timp 

Indicatori de 

performanță 

1. Direcționarea 

activității metodice, 

vizând proiectarea, 

organizarea și 

realizarea activității 

educaționale. 

        Orientarea cadrelor 

didactice, vizând proiectarea 

de lungă durată/zilnică, 

utilizarea platformelor 

educaționale pentru 

organizarea și realizarea 

activității educaționale.   

        Stabilirea unui șir de 

instrumente TIC în scopul 

desfășurării cu succes a 

procesului instructive-educativ 

în condițiile pandemiei. 

 

August/ 

Septembrie  

Planificarea și 

implementarea activității 

cadrelor didactice. 

 

 

 

Utilizarea 

instrumentelor TIC în 

procesul instructiv-

educativ. 

 

2. 

 

Selectarea, stabilirea 

și implementarea  

diverselor strategii și 

tehnici de 

îmbunătățire a 

competenței digitale 

pentru reușita 

învățământului 

 

   Ședință metodică cu subiectul  

Aportul TIC în contextul 

specializării 

inteligente(abordare teoretică și 

metodologică ) 

 

 

Octombrie  

 

Utilizarea diverselor 

strategii și tehnici de 

îmbunătățire a 

competenței digitale. 
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online. 

 

 

3. 

 

Investigarea și 

completarea datelor. 

 

       Completarea Sistemului 

Informațional de Management 

în Educație cu date despre 

instituție/personal/elevi. 

 

 

August-

Octombrie 

 

Baza SIME completată. 

 

4. 

 

Identificarea celor 

mai bune practici 

privind îmbunătățirea 

randamentului școlar. 

Asigurarea cadrelor 

didactice cu 

informații privind 

cercetările, elaborările 

și inovațiile din 

domeniul educației. 

 

 

  Interasistențe în scopul 

evaluării bunelor practici de 

îmbunătățire a randamentului 

școlar, utilizate de cadrele 

didactice în cadrul orelor. 

 

   Indicații metodice privind 

organizarea corectă a procesului 

de învățare la distanță(inclusiv, 

desfășurarea studiului individual 

online). 

 

Noiembrie-

Martie 

 

 

Utilizarea  în practică a 

diverselor tipuri de teste 

și strategii didactice. 

 

 

Utilizarea 

instrumentelor TIC în 

procesul instructiv-

educativ cu elevii aflați 

la distanță. 

 

 

5. 

 

Evaluarea calității 

actului didactic în 

viziunea elevilor 

 

Chestionarea elevilor în scopul 

evaluării actului didactic 

desfășurat în diverse modalități 

(prezența în auditoriu, online) 

 

Noiembrie 

 

Completarea 

chestionarelor de către 

elevi. 

 

6. 

 

Identificarea și 

prezentarea bunelor 

 

Ședință metodică cu subiectul  

Aportul TIC în contextul 

specializării inteligente 

(performanța obținută în 

utilizarea platformelor 

educaționale, aspect practic). 

 

 

Martie  

 

Explicarea utilității 

instrumentelor TIC în 

procesul instructiv-

educativ cu elevii aflați 

la distanță. 

 

Activități  privind atestarea cadrelor didactice 

 

1. 

 

Stimularea 

personalului prin 

recomandarea și 

consilierea pentru 

obținerea gradului. 

      

Informarea cadrelor didactice cu 

privire la  reglementările de 

vigoare referitoare la cariera 

didactică și etapele formării 

profesionale: grad II, grad I, 

superior; recunoașterea gradelor 

didactice etc. 

 

 

Septembrie  

  

Proiectează propriul 

traseu de dezvoltare 

profesională continuă. 

2. Întocmirea unei 

diagnoze privind 

nevoile de formare în 

vederea dezvoltării 

        Completarea graficului de 

atestare a cadrelor didactice. 

 

      Revizuirea și completarea   

Septembrie - Graficul de atestare a 

cadrelor didactice.  
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profesionale şi 

personale a cadrelor 

didactice. 

Strategiei de dezvoltare a 

personalului didactic. 

 

      Motivarea cadrelor didactice 

pentru inițierea în procesul de 

atestare și pentru implicarea în 

cursurile de formare continuă, în 

scopul satisfacerii nevoilor 

informării și avansării în cariera 

didactică. 

 

-Strategie de dezvoltare 

a personalului didactic. 

 

 - Cadre didactice 

formate. 

 

3. 

 

Monitorizarea 

procesului, în scopul 

atestării cadrelor 

didactice. 

 

Organizarea și 

asigurarea didactico-

metodică a procesului 

de atestare a cadrelor 

didactice 

 

      Ședință metodică: 

      Întocmirea cererilor de 

conferire/confirmare/păstrare a 

gradelor didactice. 

 

      Realizarea graficului 

activităților  didactice  și  

extracurriculare. 

 

07 

Septembrie 

 

Întocmirea cererilor și a 

fișelor de atestare. 

 

 

 

Graficul activităților  

didactice și  

extracurriculare. 

 

4. 

 

Organizarea și 

asigurarea didactico-

metodică a procesului 

de atestare a cadrelor 

didactice. 

 

Atelier de lucru: 

      Oferirea indicațiilor, privind 

realizarea rapoartelor de 

autoevaluare pentru conferirea/ 

confirmarea gradului didactic. 

       Stabilirea temelor de 

cercetare pentru rapoartele de 

autoevaluare. 

 

Octombrie  

 

Rapoarte de 

autoevaluare structurate 

conform cerințelor 

Regulamentului de 

atestare a cadrelor 

didactice din 

învățământul 

profesional tehnic 

(Anexa 7) 

 

5. 

 

Desfășurarea 

activităților metodice, 

orientate spre 

realizarea obiectivă a 

procesului de atestare 

a cadrelor didactice. 

     

      Evaluarea portofoliilor de 

atestare ale cadrelor didactice, 

solicitante de grade didactice. 

      Verificarea Hărții creditare, 

în vederea recunoașterii 

creditelor profesionale 

acumulate. 

 

 

Ianuarie  

 

Cuantificarea, 

acumularea și 

recunoașterea creditelor 

profesionale. 

6. Verificarea  

rapoartelor de 

autoevaluare A 

cadrelor didactice 

solicitante de gradul I 

și superior 

           Examinarea rapoartelor 

de autoevaluare a cadrelor 

solicitante, în scopul 

îmbunătățirii conținuturilor 

acestora. 

 

Februarie  

 

Rapoarte de 

autoevaluare/Lucrări 

metodice finalizate. 
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7.  Verificarea  

rapoartelor de 

autoevaluare a 

cadrelor didactice 

solicitante de gradul I 

și superior 

      Evaluarea portofoliilor de 

atestare ale cadrelor didactice, 

solicitante de grade didactice. 

Verificarea finală a portofoliilor 

de atestare a cadrelor solicitante 

de   gradul II. 

 

Aprilie Rapoarte de 

autoevaluare finalizate. 

Portofolii correct 

completate. 

 

Lista nominală a cadrelor didactice care solicită susținerea gradelor 

didactice pentru anul de studii 2019-2020 

 

Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic doi   

Conferirea gradului didactic doi  

Nr.   Numele prenumele 

cadrului didactic  

Disciplina la care se  

solicită gradul didactic  

Studiile deținute 

în domeniul de 

activitate  

Anul ultimei 

formări 

profesionale  

Stagiul 

pedagogic  

1. Usatîi Emilia Științe juridice și 

administrative 

Drept și științe 

pulitice; 

Managementul 

administrației 

publice 

 11 ani 

2.  Bujor Alesea  Psihopedagogie și 

Științe ale educației  

 Psihopedagogie; 

Științe ale educației 

 7 ani  

 

Confirmarea gradului didactic doi  

Nr.   Numele 

prenumele   

Disciplina la 

care se solicită 

gradul didactic 

Studiile deținute în 

domeniul de 

activitate  

Anul 

ultimei 

formări   

Anul 

ultimei 

conferiri/ 

confirmări 

Stagiul 

pedagogic  

1. Farmagiu 

Adrian 

Instrument muzical Științe ale educației, 

Muzică 

2017 2015 4 ani 

2. Cebotarean 

Svetlana  

Pian/Corepetitor Profesor de muzică 2019 2015 34 ani 

3. Șportco  Elena Dirijat coral/ Canto, 

Pian/ Corepetitor 

Instruire muzicală 2019 2015 11 

 

Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic întâi  

Conferirea gradului didactic întâi  

Nr.   Numele 

prenumele   

Disciplina la care se 

solicită gradul 

didactic  

Studiile deținute 

în domeniul de 

activitate  

Anul ultimei 

formări   

Anul 

ultimei 

conferiri/ 

confirmări 

Stagiul 

pedagogic  

1.  Revenco 

Victoria  

Limba și literatura 

română/Didactica 

limbii române 

Limba și literatura 

română  

2018 2011 18 ani 
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Confirmarea gradului didactic întâi  

Nr.   Numele 

prenumele   

Disciplina la care se 

solicită gradul 

didactic  

Studiile deținute 

în domeniul de 

activitate  

Anul ultimei 

formări   

Anul 

ultimei 

conferiri/ 

confirmări  

Stagiul 

pedagogic  

1.  Bordianu 

Simion  

Geogragia Geografie   2015 32 ani 

2. Grinșpun Inna Pian/Corepetitor Muzică 2019 2015 29 ani 

 

Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic superior  

Conferirea gradului didactic superior 

Nr.   Numele 

prenumele   

Disciplina la care se 

solicită gradul 

didactic  

Studiile deținute 

în domeniul de 

activitate  

Anul ultimei 

formări   

Anul 

ultimei 

conferiri/ 

confirmări 

Stagiul 

pedagogic  

1.  Usatîi Emilia  Sociologie, Asistență 

socială, Psihologie 

socială 

Sociologie 2014 2015 11 ani 

 

Confirmarea gradului didactic superior  

Nr.   Numele 

prenumele   

Disciplina la 

care se solicită 

gradul didactic  

Studiile deținute 

în domeniul de 

activitate  

Anul ultimei 

formări   

Anul 

ultimei 

conferiri/ 

confirmări  

Stagiul 

pedagogic  

1.  Dubciuc Ludmila  Matematica/ 

Didactica 

matematicii  

Matematician  

Profesor de 

matematică  

2018 2015 23 ani 
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X. ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI ȘCOLAR 

 

Psiholog școlar 

VIȘNIOVAIA Ludmila 

 

Obiectivele de referință: 

 Studierea procesului de dezvoltare a personalității elevilor; 

 Prevenirea comportamentelor indezirabile în rândul elevilor; 

 Prevenirea comportamentelor violente în cadrul instituţiei; 

 Identificarea cauzelor și mecanismelor a dereglărilor în dezvoltare, comportament, instruire și 

adaptare școlară și socială; 

 Determinarea nivelului de anxietate şi agresivitate în rândul elevilor; 

 Formarea deprinderilor de autoreglare emoțională și comportamentală; 

 Dezvoltarea abilităților de cunoaștere de sine, autoacceptare și autodezvoltare; 

 Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei; 

 Formarea capacităţilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi a intereselor personale; 

 Dezvoltarea coeziunii de grup în clasele de elevi; 

 Orientarea/ghidarea profesională a elevilor pentru treapta universitară; 

 Realizarea consilierii individuale și de grup cu elevii, profesorii și părinții. 

 

Nr. 

d/o 
Conținutul activității 

Termen de 

realizare 
Destinația Forma 

Indicator de 

performanță 

Activitatea de psihoprofilaxie 

1.  
Modulul I: Eu...în ochii 

mei. 
Septembrie Anul I 

Ora de clasă cu 

elemente de 

training 

Acceptarea sinelui și 

cunoașterea 

personală. 

2.  
Modulul I: Învăț să fiu activ 

și responsabil în 

comunitate. 

Octombrie Anul IV Seminar-

Informativ 

Cunoașterea 

elementelor de 

moralitate și 

responsabilitate. 

3.  
Modulul II: Învăț să fiu 

activ și responsabil în 

comunitate. 

Noiembrie 
Selectiv  

IV 
Discuții/Dezbateri 

Activități realizate, 

saiturile 

informaționale 

distribuite. 

4.  Dezvoltarea armonioasă a 

personalității. 
Decembrie 

Selectiv 

 I-IV 
Discuții/Dezbateri 

Cunoașterea 

factorilor ce 

contribuie la 

dezvoltarea 

armonioasă. 
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5.  Stilul de viață sănătos și 

starea generală de bine. 
Ianuarie 

Selectiv 

I-IV 
Masă rotundă 

Elevi informați, cu 

privire la modul 

sănătos de viață. 

6.  Rolul carierei în viața mea. Februarie Anul IV Seminar 
Cunoașterea 

strategiilor de 

planificarea carierei. 

7.  Traseu de carieră – practici 

reușite 
Martie Anul III Seminar-

informativ 

Cunoașterea unui 

traseu de succes. 

Activitatea de psihodiagnoză 

1.  
Studierea nivelului de 

adaptare şcolară a elevilor 

anului I. 

Pe 

parcursul 

anului 

Anul I 

Testare, 

anchetare, 

observare, analiza 

documentelor 

şcolare. 

Date statistice 

obținute. 

2.  Studierea relațiilor 

interpersonale în clasă. 

Pe 

parcursul 

anului 

Anul  

I-IV 
Test sociometric. 

Cunoașterea 

relațiilor personale 

existente la nivel de 

clasă de elevi. 

3.  Identificarea surselor de 

stres per elev 

Pe 

parcursul 

anului 

Anul I-IV Analiză 

Registrul 

psihologului cu 

analiza situațiilor 

problematice. 

4.  
Studierea relațiilor  

interpersonale: profesor-

elev. 

Pe 

parcursul 

anului 

Anul I 
Testare, 

anchetare. 

Analiza legăturii și 

relațiilor profesor-

elev. 

Activitatea de dezvoltare și remediere psihologică 

1.  Dezvoltarea proceselor 

psihice la elevi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Anul 

I-IV 

Ședințe de 

remediere și 

dezvoltare. 

Ședințe cu tematică 

– realizate 

2.  
Diminuarea tulburărilor 

comportamentale și 

emoționale la elevi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Anul  

I-IV 

Ședințe de 

remediere. 

Ședințe cu tematică - 

realizate 

Activitate consultativă 

1.  

Consiliere individuală și de 

grup a elevilor pentru: 

prevenire abandonului 

școlar, soluționarea 

problemelor individuale și 

de grup, depășirea 

situațiilor conflictuale, 

creșterea eficienței 

personale și a abilităților de 

comunicare etc. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Anul 

I-IV 

Consultații 

individuale și de 

grup. 

Consilieri 

individuale și de 

grup realizate, 

situații conflictuale 

diminuate, abilități 

de comunicare 

dezvoltate. 

2.  Consiliere individuală și de 

grup a părinților privind 

Pe tot 

parcursul 

Anul 

I-IV 

Consultații 

individuale 

Părinți informați cu 

privire la rolul 
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rolul familiei în formarea 

dezvoltarea personalității 

copilului, dificultățile în 

relația părinte-copil. 

anului acestora în formarea 

dezvoltarea 

personalității 

copilului. 

3.  

Consiliere individuală a 

cadrelor didactice cu privire 

la problemele specifice 

fiecărei clase, identificarea 

cazurilor problemă, 

comunicarea unor materiale 

informative etc. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Anul 

I-IV 

Consultații 

individuale 

Cadre didactice 

informate cu privire 

la problemele 

identificate la nivel 

de grupă de elevi. 

    

Alte activități 

1. 

Dotarea cabinetului de Asistență Psihologică cu 

materiale și instrumente de lucru (chestionare, teste 

psihologice, referate, cărți, broșuri, reviste etc). 

Permanent 

Existența cabinetului 

de Asistență 

Psihologică. 

2. 

Informarea administrației, diriginților de clasă despre 

rezultatele obținute în urma testărilor psihologice 

efectuate. 

Conform planului 

de activitate 

Rezultatele obținute 

în urma testărilor 

psihologice 

diseminate. 

3. 
Asistări la lecții în scopul observării elevilor și a 

grupului de elevi. 
Conform orarului Lecții asistate. 

4. 

Participarea la Consiliile Profesorale și la întrunirile 

metodice ale diriginților și cadrelor didactice din 

colegiu. 

Conform planului 

de activitate 

Dezvoltarea 

personală. 

5. 

Participarea la întrunirile metodice, seminare 

teoretico-practice a psihologilor școlari la nivel 

municipal și național. 

Conform planului 

de activitate 

Dezvoltarea 

personală. 

6. Participarea la cursuri de perfecționare. Periodic 
Existența cursurilor 

de perfecționare. 

7. 

Elaborarea și completarea  documentelor de 

înregistrare și evidență a activității de consiliere 

școlară, psihoprofilaxie, psihodiagnoză etc. 

Permanent 
Documente de 

evidență completate. 
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XI. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ A SECȚIILOR 

Obiectiv general:  

Respectarea principiilor și a direcțiilor fundamentale de dezvoltare strategică a Instituției. 

 

Obiective specifice: 

1. Păstrarea coerenței dezvoltării Instituției în condițiile creșterii autonomiei economico-financiare.  

2. Valorificarea eficientă a resurselor financiare și umane.  

3. Dezvoltarea organizațională și instituțională.  

4. Asigurarea calității serviciilor educaționale și evaluarea raporturilor „costuri”/„eficacitate” pentru 

programele de formare profesională la nivel de Instituție.  

5. Orientarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și manageriale în scopul îndeplinirii 

funcțiilor și rolurilor specifice, la un nivel înalt.  

6. Racordarea activității didactice la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea 

achizițiilor profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale. 

7. Dezvoltarea competențelor digitale, elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale.  

8. Dezvoltarea sistemului educațional instituțional orientat spre performanță și bazat pe meritocrație. 

9. Promovarea conceptului educației incluzive și a principiilor școlii prietenoase copilului. 

10. Implicarea elevilor în proiecte comunitare și a acțiunilor de voluntariat.  

 

Obiective educaţionale generale: 

8. Dezvoltarea, perfecţionarea şi eficientizarea activităţii manageriale, implementarea managementului 

calităţii, în baza Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2015-2020 (anexa nr. 

1 la Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01 februarie 2013);  

9. Elaborarea curriculelor în concordanţă cu finalităţile de studiu exprimate în competenţe transversale 

şi profesionale,  reflectate în  profilul ocupaţional al  fiecărei specialităţi în parte; 

10. Sprijinirea şi implicarea activă a senatului de elevi în viaţa colegiului; 

11. Asigurarea mecanismului de evaluare a rezultatelor învățării elevilor prin prisma formării 

competențelor profesionale ale acestora; 

12. Dezvoltarea unui portal pentru identificarea şi rezolvarea operativă şi optimă a problemelor elevilor 

de la secţie, inclusiv, prin descurajarea abandonului şcolar; 

13. Extinderea relaţiei colegiu – comunitate, îmbunătăţirea relaţiei colegiu-părinţi şi promovarea 

imaginii colegiului în cadrul procesului de  dezvoltare a instituţiei; 

14. Urmărirea traseului profesional al absolvenților. 



 

 

70 
 

Nr. 

d/o 

Conţinutul lucrului Termenul 

îndeplinirii 
Responsabil 

I. Sarcini de bază 

1. 
Asigurarea unui management eficient la nivel de secţie,  

grupă de elevi.   

Pe parcursul 

anului 

Şef secţie 

Diriginţi 

2. 

Consolidarea disciplinei de muncă şi măsurilor de 

protecție pentru organizarea procesului educațional în 

contextul epidemiologic al COVID – 19 

Pe parcursul 

anului 

Administrația 

Şef secţie 

3. Elaborarea Planului operațional de activitate. Septembrie Şef secţie 

4. 
Perfectarea contractelor, cu privire la realizarea studiilor 

în colegiu, cu elevii anului I și părinții acestora. 
Septembrie 

Diriginţi 

Şef secţie 

5. 
Perfectarea contractelor de studii cu elevii de la 

programele de formare profesională. 

Septembrie 

Aprilie 
Şef secţie 

6. 
Pregătirea raportului despre rezultatele tezelor, 

examenelor, reușitei și frecvenței elevilor. 
Semestrial 

Şef secţie 

Diriginţi 

7. 

Pregătirea materialelor pentru acordarea bursei elevilor în 

conformitate cu modificările la HG RM nr. 1009 din 

01.09.2006. 

Pregătirea resurselor documentare pentru acordarea 

bursei sociale. 

Semestrial 
Administrația 

Şef secţie 

8. 

Participarea în cadrul activităţilor extracurriculare 

(inclusiv online) întru creșterea imaginii instituției pe 

plan local, național și internațional.  

Sistematic 
Administrația 

Şef secţie 

9. 

Promovarea strategiilor învăţământului centrat pe elev, 

prin asistări reciproce la lecţii, participări la întruniri 

metodice, conferinţe, etc. (inclusiv online)  

Pe parcursul 

anului 

Şef secţie 

Şef catedră 

10. 

Revizuirea ord. 559 din din 12.06.2015 cu privire la 

prevenirea abandonului și absenteismului școlar și a 

planului de acțiuni din Anexa nr. 2 a ordinului. 

Iunie 2020 

Dir. adjunct, șef 

secție, psiholog 

școlar 

11. 

Elaborarea strategiei  și a planului de acțiuni ale 

colegiului pentru prevenirea abandonului și 

absenteismului școlar. 

Septembrie 

2020 

Dir. adjunct, șef 

secție, psiholog 

școlar 

12. 
Desemnarea persoanelor responsabile de problemele 

prevenirii abandonului și absenteismului școlar. 

Septembrie 

2020 

Șef secție 

Diriginți 

13. 

Revizuirea instrumentelor de evaluare cu referire la 

calitatea măsurilor de prevenire și diminuare a 

absenteismului și abandonului școlar. 

Septembrie 

2020 

Director, 

Dir. adjunct 

Șef secție 

CEIAC 

II .  Activităţi organizatorice 

1. 
Nominalizarea prin ordin a şefilor subgrupelor academic 

şi organizarea grupului pe wiber 

 

Septembrie 

 

Şef secţie    Dir. 

adjunct. 

2. Evidenţa dinamicii contingentului elevilor.  
Pe parcursul 

anului 

Şef secţie    Dir. 

adjunct 

3. 
Monitorizarea repartizării și numerotării paginilor, în 

cataloage, pentru disciplinele generale și unitățile de curs. 
Septembrie 

Diriginţi 

Şef secţie 

4. Organizarea spaţiilor educaţionale în contextul Zilnic  Diriginţi 
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epidemiologic al COVID – 19 Şef secţie 

Lucrător 

medical 

5. Perfectarea bazei de date pentru elevii anului II, III, IV Septembrie 
Diriginţi 

Şef secţie 

6. 
Verificarea numărului de ore didactice realizate de către 

profesori. 
Lunar Şef secţie 

7. 
Organizarea şi îndrumarea activităţii şefilor de grupă. 

Adunări cu elevii: generală; pe grupe (inclusiv online) 

Sistematic 

Situațional 
Şef secţie 

8. 
Monitorizarea realizării adunărilor Consiliului Elevilor 

de la secție (inclusiv online). 
Lunar 

Şef secţie    Dir. 

adjunct 

9. 
Stabilirea orarului susținerii tezelor semestriale, 

examenelor de promovare.  

Noiembrie 

Aprilie 

Şef secţiei 

Dir. adjunct 

10. 
Evidenţa realizării planului de învăţământ conform 

orarului stabilit.  

Pe parcursul 

anului 

Şef secţiei 

Dir. adjunct 

11. 
Organizarea şedinţelor cu diriginții și activul grupelor 

(inclusiv online)..  
Semestrial  Şef secţie 

III.  Dirijarea procesului educaţional 

1. 
Monitorizarea frecvenţei, termometriei şi reuşitei elevilor 

la lecţii.  
zilnic 

Şef secţiei 

Prof.-serviciu 

2. 
Controlul respectării de către elevi a Regulamentului de 

activitate internă a Colegiului şi căminului.  

Pe parcursul 

anului 

Administrația 

Diriginţii 

3. 
Asigurarea procesului cu mijloace de instruire necesare, 

conform cerințelor programelor în vigoare. 

Septembrie 

Ianuarie 

Diriginţi 

Şef secţie 

4. Respectarea orarului lecţiilor şi unităţilor de curs. Zilnic 
Şef secţie 

Administrația 

5. 
Elaborarea, monitorizarea şi controlul respectării orarului 

tezelor şi examenelor de promovare  

Noiembrie - 

Ianuarie 

Aprilie-Iunie 

Şef secţie 

Administrația 

6. 
Acumularea notelor la disciplinele generale și unitățile de 

curs. 
Sistematic 

Şef secţie 

Administrația 

Profesori 

7. 

Coordonarea  nivelului de realizare a probelor de 

evaluare, a lucrărilor practice. 

Nivelul de realizare a studiului individual la unitățile de 

curs. 

Sistematic 

Şef secţie 

Administrația 

Profesori 

8. 

Monitorizarea procesului de realizare a planurilor şi 

programelor de studii prin contact direct şi prin 

intermediul platformelor educaţionale. 

Zilnic 
Şef secţie 

Administrația 

9. 
Identificarea  excelențelor academice ale elevilor anului 

I, II,  III și IV  din cadrul secției didactice 

Pe parcursul 

Semestrului 

Şef secţie 

 

10. 
Aprobarea termenelor de desfășurare a sesiunilor și de 

lichidare a restanțelor. 

La finele  

semestrului 

Şef secţie 

Dir. adjunct 

11. Analiza rezultatelor şcolare la finele semestrului. 
Decembrie 

Iunie 

Şef secţie 

Administrația 

12. Lucrul individual cu elevii (inclusiv online)..  La necesitate Şef secţie 

13. Supravegherea permanentă întru realizarea normelor de Sistematic Şef secţie 
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conduită în relații cu elevii.  

14. 
Nivelul de pregătire a elevilor  anului III către examenele 

de BAC. 
Sistematic 

Şef secţie 

Profesori 

15. 
Asistarea la ore la disciplinele generale/ unitățile de curs 

(inclusiv online) la care elevii au o reușită scăzută 
Sistematic 

Şef secţie 

Administrația 

16. 
Monitorizarea activităţii elevilor în afara orelor de curs 

(inclusiv online).. 
Sistematic 

Şef secţie 

Administrația 

17. 
Asistări reciproce la ore  (inclusiv online) în vederea 

schimbului de experiență. 

Pe parcursul 

semestrului 

Şef secţie 

Profesori 

18. 
Evidenţa corectitudinii calculării mediilor semestriale.  În cadrul 

sesiunii 

Şef secţie 

Dir. adjunct 

19. 

Pregătirea statisticilor și a rapoartelor analitice în baza 

datelor colectate (inclusiv online) de la diriginți, șefii de 

secție. 

Sfârșitul  

semestrului 

Diriginți 

Șef secție 

Dir. adjunct 

20. 

Analiza statistică a cauzelor abandonului și 

absenteismului în temeiul chestionarelor privind 

abandonul programelor de formare profesională aplicate 

elevilor exmatriculați. 

Sfârșitul anului 

de studii 
Șef secție 

21. 
Oferirea unei diagnoze privind cauzele de manifestare a 

fenomenului de abandon și absenteism în colegiu. 
Sistematic  

Diriginți 

Șef secție 

22. 
Identificarea factorilor care generează o rată scăzută de 

retenţie a elevilor în sistemul şcolar. 
Sistematic  

Diriginți 

Șef secție 

23. 

Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon 

şcolar prin, programe de remediere, colaborare cu familia 

(inclusiv online). 

Sistematic  
Diriginți 

Șefi secție 

IV. Lucrul cu elevii anului I în scopul adaptării lor 

1. 
Studierea datelor din dosarele elevilor anului I.   

Semestrul I 
Şef secţiei 

Diriginții 

2. 

Familiarizarea elevilor cu conținutul Regulamentului de 

activitate  internă a Colegiului şi Căminului (inclusiv 

online). 

Septembrie – 

Octombrie 

Şef secţie 

Diriginţii 

3. 

Asistarea la orele de curs, ore de diriginție  (inclusiv 

online) cu scopul determinării nivelului de cunoaștere al 

elevilor, parteneriatului profesor-elev, elev-elev.  

Pe parcursul 

anului 

Şef secţiei 

Dir. adjunct 

4. 
Întocmirea bazei de date a elevilor anului I. 

Septembrie 
Şef secţiei 

Diriginții 

5. Colaborarea cu părinții elevilor (inclusiv online).  La necesitate Şef secţie 

V. Lucrul cu părinţii 

1. 
Participarea la şedinţele cu părinţii organizate de 

administraţia colegiului (inclusiv online).   

Conform 

planului 
Şef secţie 

2. 
Colaborarea cu diriginţii pentru organizarea ședințelor cu 

părinţii.   
La necesitate Şef secţie 

3. 
Efectuarea convorbirilor individuale în vederea 

respectării actelor normative în vigoare (inclusiv online). 
Situațional Şef secţie 

4. 

Studierea particularităților relației elev-profesor-părinți. 

Efectuarea întâlnirilor individuale cu părinții (inclusiv 

online). 

Situațional Şef secţie 
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VI. Colaborarea cu diriginţii 

1. Monitorizarea reuşitei şi frecvenţei elevilor.  Permanent Şef secţiei 

2. 
Colaborarea cu diriginții la întocmirea documentelor 

școlare.  
La necesitate Şef secţie 

4. Verificarea prezenţei elevilor la ore. Zilnic Şef secţie 

5. 
Completarea rapoartelor privind frecvenţa şi reuşita 

(inclusiv online). 
Lunar Şef secţie 

6. Verificarea fluctuaţiei elevilor. Permanent Şef secţie 
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XII. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICĂ 

 

Obiectivul general: 

                Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită 

morală şi profesională în activitatea Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca. 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică; 

2. Monitorizarea aplicării Codului de Etică  a cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice 

pentru promovarea educației de integritate și anticorupție; 

3. Asigurarea transparenţei decizionale. 

 

            Prezentul plan  este elaborat în baza CODULUI DE ETICĂ A CADRULUI DIDACTIC și a 

PLANULUI SECTORIAL ANTICORUPȚIE: 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIVITAȚI 

 

RESPONSAB

ILI 

 

PERIOA

DA 

 

INDICATORI 

DE PROGRES  

Obiectiv specific 1: ASIGURAREA ACCESULUI, CORECTITUDINII ȘI  

TRATAMENTULUI EGAL AL ELEVILOR ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZATĂ, 

ÎN TEMEIUL UNOR CRITERII OBIECTIVE; 

Semestrul I 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea 

practicilor de 

înscriere a elevilor 

în cadrul colegiului 

prin intermediul 

sistemelor 

informaționale/ 

transparente. 

    

      Asigurarea unui proces 

transparent privind admiterea 

elevilor la programele de 

studii. 

 

 

Președintele 

Consiliului  de 

etică 

 

Iunie-

August 

2020 

Sisteme 

informaționale 

funcționale, 

portalul web al 

instituției. 

Panouri 

informative. 

      Monitorizarea respectării 

prevederilor Regulamentului 

de admiterea a elevilor la 

studii în scopul eliminării 

riscurilor de fraudare a 

procedurii de înscriere. 

 

 

Secretarul 

Comisiei de 

Admitere 

 

Iulie- 

septembr

ie  

2020 

 

Proces de 

admitere 

transparent/ 

Raportul 

secretarului 

         Conlucrarea în vederea 

emiterii ordinului cu privire la 

măsurile de prevenire şi 

combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale  

în instituția vizată. 

Managerul 

colegiului / 

Președintele 

consiliului 

 

Septemb

rie -

Octombr

ie  

2020 

Semestri

al 

 

Ordin emis  
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Cultivarea 

intoleranței față de 

acțiuni de fraudă 

academică (plagiat, 

copiat, mituire) în 

mediul educational. 

         Dezvoltarea 

extracurriculară pentru 

specializările relevante 

(jurisprudență, servicii 

administrative și de secretariat, 

asistența socială, turism ) cu 

module ce prevăd studierea 

standardelor naționale de 

integritate și anticorupție. 

 

Membrii 

Consiliului/ 

Șef catedra 

diriginților 

 

Semestria

l  

 

Tematici regăsite 

în planificările de 

lungă durată a 

diriginților 

          Desfășurarea unei  

campanii de informare a 

studenților și profesorilor     

,,Dicționarul Integrității”. 

Membrii 

consiliului de 

etică 

Studenții gr. 

44, 34 

Noiembr

ie- 

Decembr

ie 

2020 

Număr de elevi 

instruiți  

300 studenți 

 

 

 

 

Implementarea 

mecanismelor de 

prevenire a 

corupției în cadrul 

sesiunilor de teze 

semestriale și de 

examene în cadrul ,, 

Colegiului Mihai 

Eminescu” din 

Soroca 

        Încurajarea 

parteneriatelor educaționale cu 

instituții promotoare a statului 

de drept, integritate, anti-

corupție. 

 

Membrii 

consiliului de 

etică; CRJM; 

CNA. 

 

La  

solicitare 

  

 

Număr de instruiri 

variabil 

      

          Asumarea 

angajamentelor cu referire la 

interdicția de a acumula 

resurse financiare care ar 

provoca  potențiale conflicte 

de interese, sub propria 

răspundere,  autentificate de 

semnătura  olografă a cadrelor 

didactice și  semnarea 

ordinilor de către elevi în 

scopul avertizării și asumării 

eventualelor riscuri. 

Corpul 

administrativ 

al instituției 

Președintele 

consiliului de 

etică 

 

 

 

 

Semestri

al/ Anual  

 

 

 

 

 

Act de cunoștință 

Semnarea 

angajamentelor de 

către cadrele 

didactice; 

Semnarea de către 

toți elevii a  

ordinului de 

interzicere a 

colectării 

resurselor 

financiare în 

cadrul instituției. 

 

Obiectiv specific 2: MONITORIZAREA APLICĂRII CODULUI DE ETICĂ  A CADRULUI 

DIDACTIC ȘI SUPERVIZAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN PROMOVAREA VALORILOR 

EDUCAȚIOANALE. 

Semestrul II 

 

Instruirea cadrelor 

didactice cu privire 

la rigorile Codului 

de etică al cadrului 

didactic 

           Discutarea prevederilor 

codului de etică în cadrul 

ședințelor  metodice.    

            Elaborarea 

conținuturilor informative la 

nivel instituțional și inter-

sectorial. 

 

Șefii de 

catedră  

 

Ianuarie 

 

50 profesori 

informați 

Respectarea 

cadrului normativ-

juridic privind 

           Instruirea corpului 

didactic prin intermediul 

comunicărilor în cadrul 

 

 

Membrii 

 

Periodic, 

pe 

     Relații 

eficiente de 

parteneriat școală-
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interacțiunea cu 

părinții/ tutorii și 

comunitatea locală 

în preîntîmpinarea 

eventualelor 

conflicte de interese 

în realizarea 

parteneriatului cu 

acestea. 

catedrelor referitor la relațiile 

interpersonale cadre didactice-

familie în corespundere cu 

cadrul normativ-juridic. 

consiliului de 

etică 

Șefii de 

catedră 

parcursul 

anului 

familie 

fundamentat pe 

cadrul normativ-

juridic în vigoare. 

 

Desfășurarea 

notelor informative  

în vederea 

contracarării 

abuzurilor la locul 

de muncă. 

         Comunicare cu titlu 

informativ planificată expres 

pentru  pentru cadrele 

didactice ce urmează să se  

implice în sesiunea de vară: 

,,Regimul juridic al 

Cadourilor” 

Președintele 

consiliului de 

etică 

Membrii 

Comisiei de 

Etică. 

Aprilie Profesori 

informați 

în număr de 50 

Act de cunoștință 

Asigurarea 

realizării strategiei 

de 

comunicare a 

Consiliului de 

etică al Colegiului 

,,Mihai Eminescu” 

din Soroca 

 

 

 

 

Creşterea 

prestigiului şi 

autorităţii 

personalului din 

învăţămînt 

 

 

             Informarea elevilor 

privitor la posibilitatea de 

raportare a problemelor etice, 

conflicte generate de cadrele 

didactice. 

Organizarea volantelor cu scop 

informativ ,,Raportează o 

încălcare”. 

Administrația 

colegiului 

Consiliul 

Elevilor 

Membrii 

consiliui de 

etică  

Lunar Nr. de elevi 

implicați 

Luare măsurilor 

concrete 

       Elaborarea și publicarea 

articolelor  în ziarul instituției 

privind activitatea  

Consiliului de etică. 

Elaborarea și publicarea unui 

articol în ziarul instituției 

precum și regional. 

,, Cum facem față 

denigrărilor profesionale ?” 

Membrii 

consiliului de 

etică 

 

Managerul 

instituției/ 

Președintele 

consiliului de 

etică 

 

 

Semestri

al 

 

 

Anual 

 

Articole publicate 

 

50 de cadre 

didactice 

informate 

 

Completarea 

panoului informativ 

prin reflectarea 

regulilor de 

conduită pentru 

personalul de 

conducere, 

personalul didactic 

și personalul 

didactic auxiliar din 

învățămîntul 

general și 

profesional tehnic; 

             Editarea  panoului 

informativ  cu titlu informativ, 

prin reflectarea activității 

Consiliului de Etică. 

 

 

 

Membrii 

consiliului de 

etică 

 

Pe 

parcursu

l anului 

 

Materiale afișate 
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 Obiectiv specific 3: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE. 

 

 

Asigurarea 

accesului şi 

consultanţei 

actanţilor 

educaţionali cu 

privire la 

proiectele actelor 

normative ale 

Consiliului de 

etică al Colegiului 

,,Mihai Eminescu” 

din Soroca 

 

           Consultarea organelor 

de specialitate în domeniul 

învăţământului, managerilor, 

alte părţi interesate în privinţa 

proiectelor de acte normative, 

care pot avea impact asupra 

activităţii în domeniu. 

 

 

 

Membrii 

consiliului de 

etică 

 

 

Periodic, 

pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

Propuneri 

valorificate 

              Asigurarea 

transparenţei 

decizionale cu privire la 

proiectele de acte normative, 

decizii şi la materialele 

aferente acestora . 

Membrii 

consiliului de 

etică 

Responsabil 

portal web 

Periodic, 

pe 

parcursul 

anului 

Acte publicate pe 

pagina web 

            

            Modificarea prevederilor stipulate în prezentul Plan se pot face ca urmare a propunerilor a 2/3 din 

totalul membrilor Consiliului de etică  a Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca. Pe parcursul anului 

activitățile pot fi suplinite în dependență de solicitările din exterior parvenite din partea partenerilor noștri 

educaționali. 
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XIII. ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR 

 

Responsabil director adjunct pentru instruire și educație 

CELAC Virgilia 

Tematica ședințelor Consiliului Elevilor 

Nr. 

d/o 
Denumirea activității 

Termeni de 

realizare 
Responsabili 

1 

Alegerea președintelui și secretarului ședinței  

Consiliului elevilor din colegiu pentru anul de studii 

2020-2021 

Familiarizarea cu Regulamentul de constituire și 

funcționare a Consiliului elevilor în Colegiul ”Mihai 

Eminescu” din Soroca. 

Familiarizarea și aprobarea planului de activitate a 

consiliului pentru anul de învățămînt 2020 - 2021. 

Familiarizarea elevilor cu lista și orarul cercurilor ce 

activează în colegiu. 

septembrie 

V.Celac, director 

adjunct pentru 

instruire și educație 

Membrii Consiliului 

elevilor 

 

2 

Diseminarea informației din cadrul seminarelor 

desfășurate online de către MECC și Centrul de 

Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo”  cu 

subiectul ,,Formarea modelului de comportament al 

elevilor în condiții de pandemie cu virusul SAR-Cov-2 

în Instituții de învățământ, domiciliu, comunitate”. 

octombrie 

 

Ciobanu Cătălina, 

președinte CE 

 

 

Boeștean Gheorghe, 

membru CE 

3 
Decernarea elevilor la Ziua studentului. 

Organizarea Zilei studentului în colegiu. 
noiembrie 

Președintele CE 

Ciobanu Cătălina 

4 

Organizarea sărbătorilor de iarnă în colegiu și 

comunitate. 

Colectarea resurselor pentru cei mai triști ca noi.  

Organizarea mesei bucuriei pentru boschetari 

decembrie 
Membrii consiliului 

elevilor 

5 
Prestarea serviciilor de voluntariat  de către elevii și 

studenții colegiului. 
ianuarie 

Membrii consiliului 

elevilor 

6 

 

Diseminarea practicilor din cadrul Consiliului Național 

al Tinerilor. 
februarie 

Membrii consiliului 

elevilor 

 

7 

Delegarea unui reprezentant în Consiliul Național al 

Elevilor , pentru anul de studii 2021 – 2022. 
martie 

Membrii consiliului 

elevilor 

 

8 

Organizarea zilelor sanitare în colegiu. 

Plantarea ierbii în curtea colegiului și sădirea unui 

arbore. 

aprilie 

Membrii consiliului 

elevilor 

 

9 
Totalizarea activității CE pentru anul de învățământ 

2020-2021. 
mai 

Membrii consiliului 

elevilor 
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XIV. ACTIVITATEA METODICO – DIDACTICĂ A CATEDRELOR 

 

Catedra de psihopedagogie și asistența socială 

Șef de catedră: 

ARBUZ Irina 

 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea organizațională a catedrei prin desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ; 

2. Racordarea activității didactice la cerințele didactice contemporane și experimentarea bunelor 

practici educaționale; 

3. Perfecţionarea sistemului de pregătire profesională a viitorilor specialişti în domeniu;  

4. Crearea unui cadru educațional modern, flexibil și funcțional care va contribui la asigurarea calității 

educației; 

5. Dezvolatrea competențelor digitale, elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale, 

organizarea schimbului de experienţă a platformelor educaționale în baza unor ateliere didactice; 

6. Intensificarea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice; 

7. Susținerea formării continue și mobilității cadrelor didactice; 

8. Actualizarea/ elaborarea curriculumurilor conform cerințelor normative; 

9. Adaptarea practicii de specialitate la cerinţele pieţei muncii prin dezvoltarea competenţelor 

profesionale şi transversale ale studenţilor. 

 

Analiza SWOT a activității didactice a catedrei 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Catedra dispune de cadre didactice competente și 

calificate; 

 Preocupare constantă a cadrelor didactice pentru 

promovarea imaginii şcolii; 

 Activitatea cadrelor didactice orientată spre 

schimbare şi perfecţionare.  

 Peste 50% din numărul elevilor au rezultate bune 

şi foarte bune; 

 Experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional cât şi în 

utilizarea TIC; 

 Interesul cadrelor didactice pentru formare 

continuă; 

 Pregătire calificată a elevilor conform cerințelor 

postmoderne.  

 Realizarea în procent de 90 % anual, a planului 

de activitate; 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

 Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi 

faţă de problemele instituției; 

 Acțiuni rezervate  a cadrelor didactice în 

aplicarea metodelor active de învăţare, 

 Absenteism ridicat în rândul elevilor; 

 Implicarea redusă a studenților în activitatea 

didactică;  

 Aplicarea insuficientă a tehnologiile 

informaționale din parte unor cadre didactice. 
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 Planificări de lungă durată și scurtă durată  

elaborate în conformitate cu cerinţele actuale;  

 Realizarea stagiilor de practică ape baza 

convenţiilor de parteneriat cu instituțiile de 

aplicație, ce contribuie la formarea eficientă a 

competențelor profesionale. 

 Acţiuni de popularizare a instituției: site-ul 

instituției. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Activităţi de învăţare centrate pe elev, mai 

atractive şi mai motivante pentru aceştia. 

 Proces  instructiv-educativ de calitate 

 Implicarea membrilor catedrei în diferite 

proiecte educative şi perteneriate. 

 Programe de parteneriat educaţional cu instituţii 

din domeniul educaţiei 

 Creșterea prestigiului cadrului didactic și a 

catedrei 

 Agenţii economici din instituțiile de aplicație  

mulțumiți 

 Diminuarea calităţii procesului instructiv-

educativ prin încadrarea unor suplinitori; 

 Abandonarea orelor și acumularea unui 

număr mare de absențe; 

 Scăderea prestigiului cadrului didactic și a 

profesiei didactice; 

 Educaţia nu mai este privită de către elevi ca 

un mijloc de promovare socială; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice; 

 

 

Tematica ședințelor Catedrei de psihopedagogie și asistența socială 

 

AUGUST 

 

Nr. d/o 

Data 
Problematica abordată Responsabili 

21.08 Şedinţa catedrei  

1. Alegerea secretarului catedrei. 
Şef catedră  

Membrii catedrei 

2. 

 

Discutarea şi elaborarea programei de activitate a catedrei de 

psihopedagogie și asistența socială pe anul de studii 2020-2021 

Şef catedră  

Membrii catedrei 

 

3. Aprobarea curriculumurilor pentru unitățile de curs. 
Șef catedră 

 

4. 

Discutarea şi aprobarea proiectărilor didactice anuale la 

unitățile de curs din aria curriculară a catedrei, planurile de 

activitate a cercurilor. 

Şef catedră  

Membrii catedrei 

 

5. 
Perfecţionarea şi atestarea cadrelor didactice din catedră în 

anul de studii 2020-2021.  
Șef catedră  

6. Diverse 
Şef catedră  

Membrii catedrei 

 

SEPTEMBRIE 

 

Nr.d/o 

Data: 
Problematica abordată Responsabili 

28.09 Şedinţa catedrei.  

1. Discutarea și aprobarea cerinţelor unice de organizare a mapei Coordonatorii stagiilor 
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metodistului la stagiile de practică. de practică 

2. Reorganizarea Mapei profesorului (format electronic/format 

hârtie) 

Membrii catedrei 

 

OCTOMBRIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată 

 

Responsabili 

26.10 Şedinţa catedrei.  

1. Comunicare pedagogică: ,,Grija față de sine pentru adulții care 

exercită roluri parentale și profesionale în același spațiu”  

Vișniovaia Ludmila 

2. Comunicare pedagogică: „Dificultăți de predare-învățare în 

perioada pandemică și oportunități de intervenție”. 

Vizitiu Tatiana 

3. Comunicare pedagogică: „Platforme educaționale online pentru 

elevi și cadre didactice”. 

Iliuhin Tatiana 

4. Atelier de lucru cu elevii specialității Educație timpurie:  

”Acțiuni orientate spre creșterea relevanței educației timpurii”. 

Arbuz Irina 

Revenco Mariana 

Bujor Alesea 

5. Activitate extracurriculară. 

Training: Instrumente digitale utilizate de asistentul manager. 

Mitrofan Tatiana 

 

NOIEMBRIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată 

 

Responsabili 

23.11 Şedinţa catedrei.  

1. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Celac Virgilia, 

unitatea de curs Psihologia generală, grupa 11, specialitatea 

Eduație timpurie (educator). 

Celac Virgilia 

Membrii catedrei 

2. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Railean Viorica, 

unitatea de curs Teoria și metodica lucrului educativ, grupa 41, 

specialitatea Eduație timpurie (educator). 

Railean Viorica 

Membrii catedrei 

 

3. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Ghidirim 

Liliana, unitatea de curs Psihologia comunicării, grupa 43, 

specialitatea „Asistența socială”. 

Ghidirim Liliana 

Membrii catedrei 

 

4. Seminar – training: „Politicile asistențiale – abordare 

transdisciplinară”.  

Anul III, grupa: 33/43, specialitatea: asistența socială. 

Usatîi Emilia 

Tașnic Aliona 

5. Examinarea și aprobarea materialelor pentru desfășurarea 

examenelor la sesiunea de iarnă.  

Șef catedră 

Membrii catedrei 

 

IANUARIE 

Nr.d/o 

Data 
Problema abordată Responsabili 

04.01 Şedinţa catedrei.  

1. Comunicare pedagogică:„Tehnici și metode de lucru în mediul 

online”. 

Mitrofan Tatiana 

2. Comunicare pedagogică: „Formarea competențelor prin 

abordarea diferențiată a conținuturilor” 

Arbuz Irina 
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3. Comunicare pedagogică: „Menținerea stării emoționale pozitive 

în situații de criză” 

Ghidirim Liliana 

4. Activități cu prilejul celebrării Zilei internaționale a Drepturilor 

Omului 

Tanas Diana 

5. Evaluarea rezultatelor stagiilor de practică, în vederea formării 

competenţelor profesionale la specialitățile: educație timpurie 

(educator); pedagogia învățământului primar; asistența socială. 

 

Coordonatorii stagiilor 

de practică 

 

FEBRUARIE 

 

Nr.d/o 

Data 
Problematica abordată Responsabili 

22.02 Şedinţa catedrei. Membrii catedrei 

1. Comunicare pedagogică:„Riscul abandonului școlar, cauze și 

consecințe”. 

Doga Cristina 

2. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Tanas Diana, 

unitatea de curs „Administrația publică II”, grupa 45, 

specialitatea Servicii administrative și de secretariat. 

Tanas Diana 

Membrii catedrei 

3. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Iliuhin Tatiana, 

unitatea de curs „Dreptul afacerilor”, grupa 35, specialitatea 

Servicii administrative și de secretariat. 

Iliuhin Tatiana 

Membrii catedrei 

4. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce precede 

probele de absolvire la specialitatea „Educație timpurie 

(educator)”, grupa 41. 

Revenco Mariana 

Railean Viorica 

5. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce precede 

probele de absolvire la specialitatea „Asistența socială”, grupa 

43. 

Celac Virgilia 

6. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce precede 

probele de absolvire la specialitatea „Jurisprudență”, grupa 44. 

Tanas Diana 

 

MARTIE 

 

Nr.d/o 

Data 
Problematica abordată Responsabili 

22.03 Şedinţa catedrei. Membrii catedrei 

1. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Mitrofan Tatiana, 

unitatea de curs „Etica profesională”, grupa 15, specialitatea 

Servicii administrative și de secretariat. 

Mitrofan Tatiana 

Membrii catedrei 

2. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Bujor Alesea, 

unitatea de curs „Etica profesională”, grupa 42, specialitatea 

Învățământ primar. 

Bujor Alesea 

Membrii catedrei 

3. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Doga Cristina, 

unitatea de curs „Bazele antreprenoriatului II”, grupa 43, 

specialitatea Asistența socială. 

Doga Cristina 

Membrii catedrei 

4. Analiza activităţii profesorilor. Calitatea de pregătire a elevilor 

pentru examenele de promovare/calificare. 

Șef catedră  

Membrii catedrei 
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5. Examinarea și aprobarea materialelor pentru desfășurarea 

examenelor la sesiunea de vară. 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

APRILIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată 

 

Responsabili 

19.04 Şedinţa catedrei.  

1. Comunicare pedagogică:„Rolul normelor morale în activitatea 

profesională”. 

Bujor Alesea 

2. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce precede 

probele de absolvire la specialitatea „Învățământ primar”, grupa 

42. 

Arbuz Irina 

Revenco Mariana 

3. Discutarea şi aprobarea materialelor pentru examenele de 

calificare. 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

MAI 

 

Nr.d/o 

Data 
Problematica abordată Responsabili 

24.05 Şedinţa catedrei.  

1. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce precede 

probele de absolvire la specialitatea „Servicii administrative și 

de secretariat”, grupa 45. 

Ghidirim Liliana 

Mitrofan Tatiana 

2. Sinteza și analiza activității catedrei. Prezentarea rapoartelor de 

autoevaluare. 

Obiectivele planificate pentru anul 2021-2022.  

Şef catedră 

Membrii catedrei 
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Catedra de filologie și științe socioumane 

Șef de catedră: 

Zagaievschi-Rezneac Lilia 

 

Obiective de referinţă ale catedrei 

1. Respectarea   Planului cadru pentru învățământul profesional- tehnic și a Codului educației; 

2. Monitorizarea şi eficientizarea implementării Curricula   din 2019  la toate disciplinele liceale ; 

3. Eficientizarea procesului instructiv-educativ; 

4. Modernizarea procesului didactic prin abordarea strategiilor atât de tip formativ cât şi aplicativ: 

a) Proiectarea unui sistem modern de evaluare; 

b) Susţinerea elevilor capabili de performanţe; 

c) Sporirea gradului de informatizare a procesului educaţional. 

5. Modernizarea stagiilor de instruire practică la toate specialitățile în vederea formării unor 

competenţe profesionale înalte; 

6. Dezvoltarea la cadrul didactic a abilităţilor de operare cu noile tehnologii prin crearea sălilor 

echipate cu tehnică specială şi cursurilor de utilizare a TIC-lui; 

7. Dezvoltarea competenţelor intelectuale, fizice, etice şi estetice ale elevilor, având la bază teoria 

multiplelor inteligenţe; 

8. Asigurarea unui mediu de învăţare care să faciliteze progresul şi starea de bine a elevilor; 

9. Educarea elevilor întru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru alinierea la 

dezideratele educaţiei europene; 

10. Creşterea imaginii instituţiei pe plan local, naţional, internaţional. 

11. Realizarea obiectivelor curriculare și a programelor de studii; 

12. Îmbunătățirea calității lecțiilor din punct de vedere metodico-științific și ethnic; 

13. Instruirea elevilor la nivelul exigenților naționale și europene; 

14. Antrenarea elevilor la concursurile școlare și extrașcolare; 

15. Sustinerea parteneriatului colegiu-familie –societate pentru a crea condiții  prtietenoase propice 

copilului; 

16. Promovarea valorilor naționale și general-umane în cadrul procesului instructiv-educativ; 

17. Ridicarea calificării profesorilor prin perfecționarea continuă, confirmarea și susținerea gradelor 

didactice, schimb de experiență, organizarea seminarelor în cadrul catedrei. 

 

Problema asupra căreia lucrează  membrii catedrei   este  ,, Utilizarea  calitativă a resurselor  TIC   

în procesul instructiv -educativ’’ 
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Nr 

d/o 

 

Problematica abordată Responsabili 

 
August 

 
 

 

1. 

 

Alegerea secretarului catedrei . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

2. 
Discuții privitor la organizarea eficientă a procesului  

educațional în perioada pandemică. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

3. 

Diseminarea conținuturilor  științific-didactice  de la 

seminarele  de formare  a  profesorilor din municipiul 

Soroca și de pe platformele  educaționale  ale Ministerului 

Educației  vizavi de organizarea –predarea  în situația 

pandemică. 

Membrii catedrei 

 

4. 

 

Discutarea și aprobarea proiectărilor de lungă durată 

pentru unitățile de curs. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 

5. 

 

Discutarea și aprobarea proiectelor de activitate   a 

cercurilor de la catedră. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 

6. 

Discutarea și aprobarea orarului profesorilor de serviciu la 

catedră. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. 
Discutarea și aprobarea curriculelor din aria disciplinelor 

catedrei (Sem. I) 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

8. 

Discuții vizavi de modificările numărului de ore  pentru 

disciplinele  (Limba străină II, Literatura universală) 

pentru profilul umanist , clasa 11-a . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

9. 
Discutarea și aprobarea planului de  activitatea a catedrei 

Filologie și științe socioumane . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

10. 
Diverse  

 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 
Septembrie  

 
 

1. 

Atelier de discuții :,, Utilizarea eficientă a platformelor 

/instrumentelor online în procesul educațional  la distanță 

(aplicații, instrumente, conținuturi tematice și produse 

curriculare realizate) 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

2. 
Discutarea și aprobarea suporturilor de curs pentru  noile 

unități de  curs (I semestru) 2020.  

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

3. Aprobarea orarului consultațiilor  la catedră. 
Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

4. 
Discutarea și aprobarea proiectărilor de lungă durată 

pentru disciplinele liceale la catedră. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5. Diverse 
Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 
Octombrie 

 
 

1. 

Comunicare pedagogică:,,Dezvoltarea competenței de 

comunicare orală la elevii din treapta liceală  versus  

formarea vorbitorului contemporan,, 

Streliciuc Veronica, prof., de 

limba franceză, gr.did.II 

2. 

Analiza orei cu public , anul II, gr.22 ,, Sante 

environnementale  necessite  notre engagement ”. 

 

Spataru A,prof., de limba 

franceză,gr.did.I 

 

3. 

Analiza orei cu public ,, The significance of Culture, , 

gr.35, specialitatea ,,Servicii administrative și de 

Guțu Svetlana,prof. de  limba 

engleză, gr.did.II 
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secretariat ,, 

 

4. 

Analiza orei cu public  ,, Les réseaux sociaux” gr.25, 

,,Servicii administrative și de secretariat ,,  

 

Streliciuc Veronica, prof., de 

limba franceză,gr.did.II 

5. 
Reflecții privitor la organizarea activității  cultural –

artistice  ,,Ziua profesorului,, 

Membrii catedrei 

 

6. 

Discutatarea și aprobarea subiectelor de evaluare pentru 

sesiunea de iarnă . 

 

Şefa catedrei ,Membrii catedrei 

 

7. 
Selectarea  elevilor cu capacități  deosebite   pentru 

pregătirea de olimpiade, concursuri  școlare  etc. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

8. 
 Masă rotundă :,,Standardele de competență profesională 

în domeniul TIC  a  cadrelor didactice’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

9. Diverse   

 
Noiembrie 

 
 

1. 

Comunicare pedagogică: ,,Instrumente de evaluare în 

predarea limbii engleze asincron,, 

 

Guțu Svetlana,prof. de  limba 

engleza,gr.did.II 

2. 
Comunicare pedagogică: ,,Atelierul – cadru de formare a 

competenţelor şcolare” 
Bulat D., prof de limba și 

lit.română ,gr.did.II 

3. 
Analiza orei cu public ,,Romănia în anii celui de-al Doilea 

Război Mondial,gr.32, Invățământ primar 

Rebeja Valentina ,prof. de 

istorie,gr.did.II 

 

4. 

Analiza orei cu public ,,Viziunea eminesciană asupra 

trecerii timpului ,,Cu mîine zilele-ți adaugi’’,   gr.33 

specialitatea ,,Asistența socială ’’ 

 Neagu Tatiana , prof de limba și 

lit.română,gr.did. II: 

5. 
Masă rotundă : ,,Abordarea transdisciplinară în predarea  

limbii materne prin proiectele  eTwinning,, 
Membrii  catedrei 

6. 
Discuții vizavi de pregătirea eficientă a elevilor cu 

performanțe pentru olimpiada școlară.  
Membrii  catedrei  

7. Diverse.  

 
Decembrie 

 
 

1. 

Comunicare pedagogică: ,,  Abordarea procesului  

educațional la limba și literatura română din perspectiva 

studiului sincron și asincron,,  

 

Neagu Tatiana,prof. de limba și 

lit.romana,gr.did.II 

2. 
Comunicare pedagogică : ,,Avantajele literaturii 

universale pentru adolescenți,, 

Dobrovolschi A.prof de 

lit.universală gr.did II 

3. 

Atelier de lucru : ,, Dezvoltarea metodelor și tehnicilor de 

învățare individuală  pentru elevi în contextual actual 

pandemic’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

4. 
Discuții privitor la desfășurarea Campionatului de șah în 

Colegiul ,,Mihai Eminescu.  

Ranga Radu,profesor de 

ed.fizică 

5. 
Aprobarea subiectelor  de evaluare  pentru concursul 

școlar  2020 la disciplinele socioumane . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. Diverse   

 
 

Ianuarie 
 

1. 

 

Comunicare pedagogică: ,,Integrarea eficientă  a 

tehnologiilor  informaționale  și de comunicare în 

Pînzari Maria,profesor de lb.și 

lit.română/l.franceză gr.did.II 
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procesul educațional în cadrul orelor de limba franceză 

/limba și literatura română,, 

2. 
Comunicare pedagogică:,, Pluridisciplinaritatea și 

transdisciplinaritatea –noi abordări ale învățării,, 

Revenco Victoria, prof de limba 

și lit.română,gr.did. I 

3. 
Analiza cantitativă și calitativă  a  rezultatelor școlare  din 

cadrul sesiunii de examinare ( de iarnă) . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

4. 

 Medalion literar: ,,Elogiu creaţiei eminesciene sau 

vierene (în dependenţă de starea epidemiologică) 

  

Bulat D., prof de limba și 

lit.română,gr.did.II  

5. 
Aprecieri pedagogice ale activității literar-artistice 

,,Revelionul,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. 

Discutarea și aprobarea suporturilor de curs  din aria 

disciplinelor catedrei  conform planurilor de învățământ 

(Sem. II) 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. 
Discutarea și aprobarea proiectărilor de lungă durată  

(contact direct /studiu individual) sem II. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

8. 

   Atelier de lucru ,,Strategii și metode de formare a 

performanțelor școlare  pentru susținerea examenelor de 

Bac’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

9. Diverse   

 
Februarie 

 
 

1. 

 

Comunicare pedagogică: ,,Studierea și interpretarea  

documentelor istorice,, 

 

Lipovanciuc Vitalie,prof.de 

istorie,gr.did.II 

2. 
Analiza orei cu public la istorie , gr.21, Educație timpurie  

,,Activitatea reformatoare  a lui A.I.Cuza” 

Levandovschi Irina ,prof., de 

istorie,gr.did. II  

3. 

Ora cu public :”Pactul Molotov-Ribentrop și consecințele 

sale”, grupa 35 , Servicii administrative și de secretariat,, 

 

Uretii Dumitru , prof., de 

istorie,gr.did.II 

4. 

 Atelier de lucru ,, Metodologia formării și dezvoltării 

competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului  

ciclului liceal’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5. Diverse  

 
Martie 

 
 

1. 

Comunicare pedagogică: ”Semnificația 

multiperspectivității și multiculturalității în cadrul 

educației istorice” 

 

Uretii Dumitru , prof., de 

istorie,gr.did.II 

2. 

Analiza orei cu  public la educație  fizică ,, Gimnastica 

sportivă.Săritura  cu sprijin  peste cal cu picioarele 

îndepărtate,, gr.22, specialitatea ,,Învățământ primar,, 

Ranga Radu,profesor de 

ed.fizică, gr.did.II 

 

3. 

Analiza orei cu  public, gr.41 anul IV ,specialitatea 

,,Educație timpurie ” ,,Didactica activităților de educare a 

limbajului,, 

Pînzari Maria,profesor de lb.și 

lit.română/l.franceză,gr.did.II 

4. 
Atelier de discuţie: ,,Tema pentru acasă” de N. Dabija- 

reflecții adolescentine ,, 
Bulat Diana, prof de limba și 

lit.română, gr.did.II 

5. 
Analiza activităților  dedicate  sărbătorii internaționale 

Francofonia   

Şefa catedrei 

Profesorii de limba franceză 

6. 
Discutatarea și aprobarea subiectelor de evaluare (teze) 

pentru sesiunea de  vară (sem .II) 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 
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7. 
Aprecieri pedagogice ale activității literar-artistice ,,Sărut 

Femeie, mâna ta!,, 
Membrii catedrei 

8.  Diverse  

 
Aprilie 

 
 

1. 

Comunicare pedagogică : ,, Jocul de rol ca metodă de 

fomare a competenţelor de comunicare a viitorilor 

educabili,, 

Zagaevscai-Rezneac L.,prof.de 

limba și lit. română/l.franceză, 

gr.did.II 

2. 

Analiza orei cu public la limba și literatura română  ,, 

Păsările tinereții noastre  ’’, gr.  31  ,  Educație timpurie ’’                            

’’ 

Zagaevscai-Rezneac L.,prof.de 

limba și literatura 

română/l.franceză 

3. 
Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor pretestărilor 

naționale. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

4. 
Aprecieri pedagogice vizavi de activitatea literar-

religioasă ,,Cuvânt pentru suflet,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5. 
Masă rotunda : ,,Ziua tricolorului – trecut și viitor pentru  

o societate prosperă,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. 
 Diverse Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 
Mai 

 
 

1. 
Analiza cantitativă și calitativă  a  rezultatelor școlare  din 

cadrul sesiunii de examinare ( de  vară) . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

2. 
Atelier de discuții: ,,Ziua Europei  versus valorile 

contemporane,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

3 

Discuții pedagogice referitor la promovarea sportului în 

rândul adolescenților în contextul serbării ,,Ziua 

sportului,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

4. 
Raport al performanțelor școlare pentru sem.II. Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5. 

Raport al performanțelor obținute în cadrul cercurilor 

școlare . 

 

Membrii catedrei 

6. 
Raport al cadrului didactic pentru anul de învățământ 

2020-2021. 
Membrii catedrei 

7. Diverse .  
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Catedrei de științe exacte și naturale 

Șef de catedră: 

MELNIC Veronica 

 

Obiectivele generale a catedrei  

 

 Discutarea problemelor ce ţin de aplicarea  programelor, curriculumului, planificarea 

materiei, perfecţionarea predării unor teme s-au compartimente ale obiectelor de studii, folosirea 

materialului didactic, îmbogăţirea acestora prin inovaţii şi crearea de mijloace proprii; 

1. Dezvoltarea competenţelor digitale: 

 Elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale; 

 Organizarea schimbului de experienţă a platformelor educaționale, în baza unor ateliere didactice; 

 Asistarea la activităţile colegilor online - discuţii, dezbateri pe marginea problemelor de metodică, în 

scopul perfecţionării măiestriei profesionale a lecțiilor desfășurate online sincron/asincron; 

2. Determinarea căilor de îmbunătăţire a desfăşurării lecţiilor, folosirea unor metode active de predare - 

evaluare, stabilirea unor  norme de evaluare a randamentului şcolar al elevilor, pe baza unor teste 

unice, precum şi norme privind dozarea lor, corectarea şi evaluarea constatărilor în urma corectării 

temelor date pentru acasă elevilor; 

3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, utilizând metodele interactive şi ale competențelor 

specifice ale disciplinelor în baza sugestiilor de conţinut, prin tehnologii moderne; 

4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu elevii dotaţi: în cercuri, olimpiade, concursuri şcolare, 

meditaţii, consultaţii etc.,organizarea cu elevii a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de 

cercetare ştiinţifică; 

5. Racordarea activităţii didactice la cerinţele didacticii contemporane prin valorificarea achiziţiilor 

profesionale inovatoare şi experimentarea bunelor practici educaţionale. 

6. Modernizarea stagiilor de instruire practică la specialitatea ,, Turism,, şi ,, Învăţământ primar,, în 

vederea formării unor competenţe profesionale înalte; 

 

Activitatea managerială a şefului de catedră: 

1. Elaborarea planului de activitate al catedrei; 

2. Contribuirea la realizarea orarului sesiunii; 

3. Verificarea şi aprobarea materialelor  pentru concursurile şcolare, teze, examene; 

4. Verificarea  conţinuturilor şi structura curriculelor; 

5. Asistenţa membrilor catedrei; 

6. Monitorizarea membrilor catedrei 
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Nr. 

ședințelor 

 

Tematica ședințelor 

Termenii 

de 

realizare 

 

Responsabili 

Ședința 

    nr.1 

august 

1.Alegerea secretarului la catedra de Ştiințe exacte și 

natural. 

2.Analiza îndeplinirii calitative a planului de activitate 

a Catedrei pentru anul de studii 2019-2020. 

3. Determinarea obiectivelor pentru anul de învațamânt 

2020-2021. 

4.Discutarea și aprobarea planului de activitate a 

catedrei de Ştiințe exacte și naturale pentru anul de 

studiu 2020-2021. 

5.  Discutarea și aprobarea  proiectărilor de lungă 

durată la disciplinele de specialitate. 

6.Discutarea și aprobarea planului de activitate a 

cercului ,,Un aer curat pentru un cer albastru,,  

7. Discutarea și aprobarea suporturilor de curs la 

disciplinele de specialitate. 

8.Discutarea și aprobarea orarului lecţiilor ce se va 

desfăşura pentru studiul individulal, cât şi orarul 

consultaţiilor. 

9.  Atelier de lucru:,, Adaptarea  proiectărilor de lungă 

durată și zilnice conform curriculumului  national nou,, 

10. Comunicare pedagogică:,,Dezvoltarea creativității 

la elevi prin utilizarea metodelor active-participative în 

cadrul  lecțiilor de matematică ,, 

11. Diverse. 

 

 

 

 

 

26-08-2020 

Șef catedră  

Membrii 

catedrei 

 

 

Membrii 

catedrei 

 

Fiodorciuc 

Daniela 

 

 

 

Membrii 

catedrei 

 

Dubciuc 

Ludmila 

Sedința 

nr. 2 

septembrie 

 

1. Discutarea și aprobarea  proiectărilor de lungă durată 

la disciplinele liceale. 

2.Comunicare pedagogică: ,,Formarea competenţelor la 

fizică prin algoritmizare,, 

3.  Analiza lecției publice la geografie: ,,Reprezentarea 

cartografică a spaţiului terestru: globul geografic, harta 

geografică şi planul,, anul I, gr. 15, specialitatea 

,,Servicii administrative şi de secretariat”. 

4.Diverse. 

 

 

28-09-2020 

Șef catedră  

 

Melnic 

Veronica 

 

Fiodorciuc 

Daniela 

 

Sedința 

nr. 3 

octombrie 

1.Comunicare pedagogică: ,,Aplicaţiile Google 

Classroom şi Zoom aplicate la lecţiile de matematică şi 

informatică,,. 

2. Analiza lecției publice la geografie: ,,Industria 

hotelieră,, anul II, gr. 28, specialitatea ,,Turism”. 

3.Discutarea și aprobarea materialelor pentru susținerea 

tezelor în cadrul sesiunii de iarnă  a anului de studii 

2020-2021. 

4.Diverse. 

 

 

26-10-2020 

Braniște 

Iuliana 

Nosov Victoria 

Membrii 

catedrei 

Sedința 

  nr.4 

noiembrie 

 

1. Comunicare pedagogică:,,Metode de predare-

învăţare la lecţia de biologie,, 

2. Analiza lecției publice la biologie:,,Legile 

Mendeliene,, anul III, gr.35, specialitatea ,,Servicii 

administrative și de secretariat,, 

3. Discutarea și aprobarea materialelor pentru 

susținerea examenelor  în cadrul sesiunii de iarnă  a 

anului de studii 2020-2021. 

4. Identificarea elevilor din grupa de risc şi 

monotorizarea acestora prin frecventarea sistematică a  

 

 

23-11-2020 

Guţu Angela 

 

Guțu Angela 

 

Membrii 

catedrei 

 

Șef catedră  
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consultaţiilor. 

5. Diverse. 

Ședința 

    nr.5 

decembrie 

1.Determinarea responsabililor pentru întocmirea 

probelor în cadrul concursului școlar pe discipline de 

studiu la nivel de unitate și aprobarea unui grafic de 

consultații cu elevii dotați. 

2.Discutarea și aprobarea programelor de studiu la 

disciplinele de specialitate ce nu au în bază curriculum 

național elaborate  în baza Regulamentului de 

organizare și desfășurare a procesului didactic în 

învățământul profesional  tehnic post secundar și 

postsecundar nonterțiar în baza Sistemului Național de 

Credite de Studiu și a  proiectărilor de lungă durată 

emise în baza lor. 

3. Comunicare pedagogică: ,,Manualul şcolar-  

instrument de formare a competenţelor,, 

4. Analiza lecției publice la unitatea ,, Curs elementar 

de matematică,, , subiectul :,, Calculul algebraic. 

Rezolvarea de ecuații și inecuații ,, anul IV, gr.42, 

specialitatea ,,Învăţământ primar,, 

5.  Atelier de lucru:,, Completarea mapei electronice cu 

proiecte zilnice și materiale didactice la unitățile de 

curs,,   

6.Diverse 

 

 

21-12-2020 

Șef catedră  

 

 

 

Membrii 

catedrei 

 

 

 

Nosov Victoria 

Dubciuc 

Ludmila 

Membrii 

catedrei 

 

Ședința 

    nr.6 

ianuarie 

1. Analiza rezultatelor școlare obținute de elevi la 

finele semestrului l a anului de studii 2020-2021. 

2.  Analiza lecției publice fizică:,,  Lucrul mecanic. 

Puterea mecanică. Energia cinetică. Teorema variaţiei 

energiei cinetice. Rezolvarea problemelor. ,, anul I, 

gr.12, specialitatea ,,Învăţământ primar,, 

3 Comunicare pedagogică:Motivarea  elevilor –reușită 

la lecțiile de chimie 

4.  Analiza rezultatelor obținute în urma desfasurării 

concursurilor școlare la  disciplinele de studii la nivel 

de unitate si aprobarea listei elevilor recomandați 

pentru participarea la concursul zonal. 

5. Diverse. 

 

 

 

18-01-2021 

 

 

 

 

Şef de catedră 

 

 

Melnic 

Veronica 

 

Palamari 

Amalia 

 

Membrii 

catedrei 

 

Ședința 

    nr.7 

februarie 

1. Analiza rezultatelor obținute în urma deșfășurării 

concursului   zonal. Concluziisi perspective. 

2. Analiza lecției publice matematică:,,Operații cu 

matrice.,,Anul II, gr. 24, specialitatea ,, Jurisprudență ,, 

3. Comunicare pedagogică: ,,Utilizarea tablelor digitale 

online la lecţiile de matematică,, 

4. Diverse. 

 

 

22-02-2021 

Membrii 

catedrei 

Branişte 

Iuliana 

Mahnoveţcaia 

Natalia 

 

Sedința 

   nr.8 

martie 

1.Comunicare pedagogică: ,,Utilizarea TIC în domeniul 

turistic,, 

2.Analiza lecţiei publice la informatică:,,Imaginile,, 

Anul III, gr. 35, specialitatea ,, Servicii administrative 

şi de secretariat,, 

3.Discutarea si aprobarea materialelor pentru susținerea 

tezelor,în cadrul sesiunii de vară a anului de studii 

2020-2021. 

4. Identificarea elevilor din grupa de risc şi 

monotorizarea acestora prin frecventarea sistematică a  

consultaţiilor. 

 

 

 

22-03-2021 

Branişte Ivan 

Branişte Ivan 

 

Membrii 

catedrei 

Şef catedră 
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5.Diverse. 

Sedința 

  nr.9 

aprilie 

1. Discutarea si aprobarea materialelor pentru 

susținerea examenelor în cadrul sesiunii de vară a 

anului de studii 2020-2021. 

2. Comunicare pedagogică: ,,Problema acvatică în 

RM”. 

3. Analiza lecției publice la biologie:,,Sistemul 

respirator” anul II, gr.25, specialitatea ,, Servicii 

administrative și de secretariat,, 

4.Atelier de lucru: ,,Completarea mapei profesorului,, 

5..Diverse. 

 

 

 

19-04-2021 

Membrii 

catedrei 

Bordianu 

Simion 

Bordianu 

Simion  

 

Sedința 

nr.10 

mai 

 

1.  Atelier de lucru:,, Completarea mapei electronice cu 

proiecte zilnice și materiale didactice la unitățile de 

curs,, 

2.Analiza îndeplinirii calitative a planului de activitate 

a Catedrei pentru anul de studii 2020-2021 și 

determinarea obiectivelor pentru anul de învațamânt 

2021-2022. 

3. Diverse. 

 

24-05-2021 

Membrii 

catedrei. 

 

Sef  catedră 
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Catedra de educație muzicală 

Șef de catedră: 

Farmagiu Adrian 

 

Puncte tari: 

 Toţi profesorii dispun de proiectare educativă conform structurii. 

 Cultură organizaţională bazată pe valorizare, motivaţie, competiţie. 

 Majoritatea profesorilor s-au implicat în derolarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

 Multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare în vederea afirmării personalităţii şcolii în 

plan comunitar; 

 Colaborarea, cooperarea şi buna comunicare între membrii catedrei ; 

  Preocuparea permanentă de educaţia unei culturi organizaţionale a instituţiei; 

Puncte slabe: 

 Nu toţi profesorii realizează planificarea orelor conform noilor tehnologii; 

 Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne şi a mijloacelor audio-vizuale din dotare. 

 Comunicarea între coordonator şi membrii catedrei nu a fost întotdeauna obiectivă şi eficientă; 

   Neimplicarea profesorilor în proiecte de nivel local şi republican; 

 Insuficienta implicare/ participare a personalului didactic la activităţile educative desfăşurate în 

şcoală şi la acţiunile ce promovează imaginea Colegiului. 

 Persistenţa fenomenului de absenteism şcolar şi lipsa unei motivaţii intrinseci pentru învăţare la 

elevi rămâne a fi problemă; 

  

Oportunităţi: 

 Asigurarea nivelului înalt al educaţiei în vederea creării posibilităţilor de integrare a tinerilor în 

viaţa social-utilă; 

 Participarea profesorilor la cursuri de formare profesională; 

 Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în elaborarea şi derularea proiectelor academice şi 

practice în vederea soluţionării unor probleme; 

 Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare; 

  

Ameninţări: 

 Enorma cantitate de documente ce trebuie întocmite de către şeful de catedră; 

 Obligaţia coordonatorului de a participa la şedinţe care necesită abandonarea orelor de curs; 

  Probleme, piedici de ordin financiar. 
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Obiective: 

 

1. Sporirea gradului de relevanţă a conţinuturilor curriculare; 

2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ; 

3. Orientarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice în scopul îndeplinirii funcțiilor și rolurilor 

specifice, la un nivel înalt. 

4. Modernizarea stagiilor de instruire practică la toate specialitățile în vederea formării unor competenţe 

profesionale înalte; 

5. Monitorizarea şi eficientizarea implementării Curriculum-ului bazat pe competenţe; 

6. Racordarea activității didactice la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea achizițiilor 

profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale 

7. Dezvoltarea competenţelor digitale prin participarea la diferite cursuri de formare, eleborarea și 

aplicarea conținuturilor educaționale digitale. 

8. Asigurarea unui mediu de învăţare care să faciliteze progresul şi starea de bine a elevilor; 

9. Promovarea conceptului educației incluzive și a principiilor școlii prietenoase copilului; 

10. Implicarea elevilor în proiecte comunitare și a acțiunilor de voluntariat. 

 

Planul de activitate 

 

Nr. Conţinutul Responsabili Perioada 

1 

1. Alegerea secretarului catedrei ,,Educaţie muzicală”. 

2. Discutarea şi aprobarea programei de activitate a 

catedrei pe anul de studii 2020 – 2021. 

3. Familiarizarea cu actele normative ce țin de 

activitatea cadrelor. 

4. Discutarea și aprobarea curriculumului la  unităţile 

de curs specialitatea: Educație timpurie ( 

conducător muzical), Teologie. 

5. Discutarea și aprobarea proiectărilor didactice de 

lungă durată a profesorilor pentru cursurile: I, II, 

III, IV, specialitatea: Educație timpurie 

(Conducător muzical), Teologie (Predicător), 

Interpretare instrumentală, Educație timpurie 

(Educator), Învăţământ primar. 

6. Discutarea și aprobarea planului de activitate a 

cercurilor. 

 Ansamblul folcloric. 

 Ansamblul de dansatori. 

7. Diverse . 

 

Membrii catedrei 

 

Şef catedră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gornari Iulia 

Gorpin Nadejda 

 

 

August 
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2 

 

1. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

 ,,Strategii didactice din perspectiva formării 

competenţelor specifice la educaţia muzicală. 

Funcţionarea pedagogică a strategiilor didactice 

2. Aprobarea orarului de desfășurare a colocviilor 

tehnice la instrumentul muzical de bază, la anul: II, 

III, IV. 

3. Diverse. 

Farmagiu Adrian 

 

 

Şef catedră 

 

Membrii catedrei 

 

Septembrie 

 

3 

 

1. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs ,, 

Instrument muzival de bază VII: 

 Subiectul ,,Genurile muzicii populare în 

cadrul orelor de  instrument muzical”  

2. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul: 

Abandonul școlar. Cauze și modalități de prevenire. 

3. Analiza rezultatelor colocviilor tehnice. 

4. Darea de seamă a profesorilor despre starea școlară 

a clasei sale. 

5. Diverse. 

Mitrofan Efim 

 

 

 

Șportco Elena 

 

Membrii catedrei 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Octombrie 

 

4 

1. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs Didactica 

Educației musicale. 

2.   Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul: 

3. Aprobarea materialelor pentru examenele de 

promovare și formele de evaluare 

4. Starea cataloagelor și acumularea de note 

5. Diverse.  

Gornari Iulia 

 

Gorpin Nadejda 

 

 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Noiembrie 

 

5 

1. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

2. Analiza rezultatelor examenelor la unitățile de curs. 

3. Analiza activității extracurriculare dedicată 

sărbătorilor de iarnă 

4. Totalurile activității catedrei pentru I-a jumătate a 

anului de studii. 

5. Diverse. 

Cebotarean S. 

 

Farmagiu Adrian 

Gornari Iulia. 

 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Membrii catedrei 

 

Decembrie 

 

 

6 

1. Discutarea și aprobarea curriculumului la  unităţile 

de curs specialitatea: 21520 Interpretare 

instrumentală. 

2. Discutarea și aprobarea proiectărilor didactice de 

lungă durată a profesorilor pentru cursurile: I, II, 

III, IV, specialitatea: Educație timpurie 

(Conducător muzical), Teologie (Predicător), 

Interpretare instrumentală, Educație timpurie 

(Educator), Învăţământ primar. 

3. Diverse. 

 

Şef catedră 

Membriicatedrei 

 

 

Ianuarie 

 

 

7 

1.  Discutarea comunicării pedagogice. 

1. 2. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs Instrument 

muzical de     bază. 

Farmagiu Adrian 

Donos Tatiana 

 

Februarie 
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3.Întocmirea orarului de audiere a programei la 

instrumentul de bază la anul IV către examenul de 

absolvire și concerte academice la anul: I, II, III 

2. 4. Diverse. 

Membrii catedrei 

 

 

Membrii catedrei 

8 

1. Discutarea lecției cu public cu subiectul: ”Lucrul 

asupra creațiilor polifonice” 

2. Discutarea comunicării pedagogice. 

3. Activitate extraccuriculară. Mărțișor 2021  

 

4. Activitate extracurriculară dedicată zilei 

Internaționale a Femeilor 

5. Diverse. 

Șterbulov A. 

 

Volnițchi E. 

Mitrofan Efim 

Farmagiu Adrian 

Gorpin Nadejda 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

 

Martie 

 

9. 

1. Discutarea lecției cu public la unitatea de curs 

Instrumentul muzical auxiliar. 

2. Discutarea comunicării pedagogice. 

3. Aprobarea materialelor pentru examenele de 

promovare și formele de evaluare. 

 

4. Rezultatul audierii programelor la instrumentul 

muzical de bază la anul IV către examenul de 

absolvire și concertele academice. 

5. Aprobarea materialelor pentru examene, aprobarea 

formelor de evaluare, materialelor pentru examenul 

de absolvire. 

6.  Diverse 

Grinșpun Inna 

 

Donos Tatiana 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Aprilie 

 

10 

1. Analiza rezultatelor examenelor la unitățile de curs. 

2. Totalurile activităţii catedrei pentru anul de studii 

2020– 2021 și perspective pentru noul an de 

învățământ. 

3. Diverse.(pregătirea documentației școlare, dărilor 

de seamă a profesorilor) 

Şef catedră 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Mai 
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Catedra diriginților 

Șef de catedră: 

OSTAPOVICI Olga 

 

 

Obiective: 

 

1. Identificarea drepturilor și responsabilităților individuale prevăzute de convețiile și legile societății 

umane în vederea aplicării și respectării lor; 

2. Înțelegerea și acceptarea semnificațiilor sociale ale conviețuirii colective; 

3. Formarea sistemului de atitudini realiste și valori adecvate față de lumea profesiilor; 

4. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin modernizarea procesului educațional bazat pe 

strategiile de tip formativ şi aplicativ. 

5. Asigurarea unui mediu de învăţare care să faciliteze progresul şi starea de bine a elevilor; 

6. Susţinerea și promovarea elevilor capabili de performanţe prin intermediul activităților 

extraccuriculare; 

7. Educarea elevilor întru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru alinierea la 

dezideratele educaţiei europene; 

8. Cunoașterea, înțelegerea și acceptarea semnificațiilor sociale ale conviețuirii colective; 

9. Stimularea necesității proiectării și adaptării unui ideal de viață. 

10. Dezvoltarea competenţelor intelectuale, fizice, etice şi estetice ale elevilor, având la bază teoria 

multiplelor inteligenţe; 

11. Creşterea imaginii instituţiei pe plan local, naţional, internaţional. 

12. Stimularea necesității proiectării și adaptării unui ideal de viață. 

13. Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății, pentru cunoașterea organismului 

uman, a funcțiilor sale vitale; 

14. Promovarea conceptului educa’iei incluzive și a principiilor școlii prietenoase copilului. 

15. Implicarea elevilor în proiecte comunitare și a acțiunilor de voluntariat 

 

Tematica ședințelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea activității 

Termeni de 

realizare 
Responsabili 

1 

1. Alegerea secretarului catedrei diriginţilor 

pentru anul de studii 2020-2021 

2. Discutarea și aprobarea planului de 

activitate pentru anul de studii 2020-2021. 

3. Discutarea și aprobarea proiectărilor de 

lungă durată:  

- Dezvoltarea personală pentru anul I, II, III. 

 - Dirigenție pentru anul IV. 

4. Instrucțiuni: 

21 august 

Celac Virgilia, director – adjunct 

pentru instruire și educație. 

 

Membrii catedrei 

 

Ostapovici Olga, şef – catedră. 

Membrii catedrei. 

Celac Virgilia, director – adjunct 

pentru instruire și educație. 
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Măsurile antiepidemice specifice pandemiei cu 

virusul SARS-COV-2 în I.Î 

5.Diverse. 

Ostapovici Olga, şef – catedră. 

 

Ostapovici Olga, șef catedra 

diriginților 

 

Membrii catedrei 

2 

1. Comunicare: ”Cum putem face față?” 

 

 

2. Autocunoaştere şi intercunoaştere. 

Promovarea imaginii de sine a elevilor. 

3. Diverse 

 

05 

octombrie 

Vișniovaia Ludmila, psiholog 

școlar., diriginta grupei 22, 

specialitatea Învățământ primar. 

 

Membrii catedrei. 

 

Membrii catedrei 

3 

1. Comunicare: ”Despre rolul și rostul 

educației sexuale” 

 

 

2. Analiza activității: ”Ziua profesorului” 

 

 

 

3. Diverse. 

02 

noiembrie 

Vișniovaia Ludmila, psiholog 

școlar., diriginta grupei 22, 

specialitatea Învățământ primar. 

 

Dobrovolschi Adelina, diriginta gr. 

35, specialitatea Servicii 

admistrative și de secretarat. 

Ostapovici Olga., diriginte gr.42 

specialitatea Învățământ primar. 

 

Membrii catedrei 

4 

1. Comunicare:” Voluntariatul în viața 

adolescentului-cale de maturizare socială” 

2. Analiza orei cu public: 

 ” Tulburările de nutriție. Obezitatea: 

atitudinea față de oamenii obezi. Bulimia. 

Anorexia. Modalități de depășire și  de 

prevenire. 

 

3. Analiza orei cu public: 

” Mediul social și sănătatea. Macro-mediul 

social ca factor de influență asupra sănătății.  

Micro-mediul social: familia, școala, cercul de 

prieteni, ca factor de influență asupra sănătății.  

Calitatea mediului – calitatea sănătății.”   

 4. Diverse. 

07 

decembrie 

Zagaevscaia Lilia., diriginta 

gr.31specialitatea:”Educație 

timpurie” 

 

Tanas Diana., diriginta gr.14 

specialitatea ”Jurisprudență” 

 

 

Streliciuc Veronica, diriginta grupei 

25, specialitatea Servicii 

administrative și de secretariat. 

 

 

Membrii catedrei 

5 

1. Comunicare:  

”Mediul social ca factor de influență asupra 

sănătății” 

 

2. Comunicare: 

”Menținerea stării emoționale pozitive în 

situații de criză” 

 

3. Analiza activității extracurriculare: 

„Sărbătorile de iarnă” 

 

 

 

4. Diverse  

06 ianuarie 

Streliciuc Veronica, diriginta grupei 

25, specialitatea Servicii 

administrative și de secretariat. 

 

Ghidirim Liliana., diriginta grupei 

35, 

Specialitatea: Servicii administrative 

și de secretariat. 

 

Farmagiu Adrian., șef catedră 

”Educație muzicală” 

Gornari Iulia, profesoară de educația 

muzicală 

Revenco Victoria, diriginta grupei 

32, specialitatea:” Învățământ 
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primar” 

Membrii catedrei 

6 

1. Сomunicare:Influența conceptului de sine 

asupra performanței academice. 

2. Comunicare: ”Motivația-imbold de 

implicare și învățare în activitate zilnică 

școlară  

3. Diverse. 

01 februarie 

Braniște Iuliana., diriginta gr.24, 

specialitatea ”Jurisprudență” 

 

Livandovschii Irina., diriginta 

grupei 37/38, specialitatea: Educație 

timpurie/Turism. 

 

Membrii catedrei 

7 

 1. Comunicare:”Contribuția relației profesor-

elev la reducerea abandonului școlar” 

 

2. Discutarea și aprobarea programului de 

desfășurare a activității ”Ultimul sunet”-

promoția 2017-2021 

3. Diverse. 

01 martie 

Arbuz Irina., diriginta grupei 

33/39,specialitatea: asistența 

socială-Teologie 

 

Profesorii diriginți a grupelor 

absolvente. 

Celac Virgilia, director adjunct 

pentru instruire și educație. 

 

Membrii catedrei. 

8 

1. Analiza activității extracurriculare: 

„Cuvânt pentru suflet” 

 

2. Analiza activității extracurriculare:”Ziua 

Internațională a FEMEII” 

 

3. Analiza activității extracurriculare: ”Ziua 

blugilor”(Susținerea victemelor violurilor și 

manifestarea stereotipurilor”) 

4. Diverse. 

10 mai 

Dobrovolschi Adelina, diriginta 

grupei 45, specialitatea Servicii 

administrative și de secretariat. 

 

Vovc Mariana., profesor de limba și 

literatura română 

Gorpin Nadejda., profesor de 

educația muzicală. 

Tanas Diana., diriginta gr.14 

specialitatea ”Jurisprudență” 

 

Membrii catedrei 
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XV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

Bibliotecar: BEIU Lidia 

Semestrul I    Anul de studii  2020-2021 

 

Nr.  

d/o 
Conținutul tematic Genul activității 

Termen de 

realizare 

1 

Ziua Cunoștințelor - 1 septembrie 

,, Cel  mai important indiciu al unei cunoașteri depline a 

unui om care a atins perfecțiunea este capacitatea lui de 

a se folosi repede de cunoștințele sale. ’’ 

                                                             (Epicur) 

Expoziție 
Septembrie 

2 

10  Septembrie-Ziua Mondială de prevenire a 

Suicidului (Se marchează anual din 2002, la inițiativa 

Asociației Internaționale de Prevenire a Suicidului și 

Organizației Mondiale a Sănătății, sub egida ONU) 

Expoziție Septembrie 

3 

21 Septembrie-Ziua Internațională a Păcii (Instituită 

de ONU în 2001, prin Rezoluția 55/282, ca zi a non-

violenței,fără focuri de armă, toate națiunile și 

popoarelor fiind chemate să înceteze orice ostilități pe 

parcursul acestei zile) 

,, Pacea este mai prețioasă decât adevărul’’. 

                                                               (Aristotel) 

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

Septembrie 

4 

25 Septembrie-Ziua Limbilor Europene (Se 

marchează din 2001, la decizia Consiliului Europei, 

pentru a serba diversitatea lingvistică în Europa și a 

încuraja pupulația să cunoască să cunoască un număr 

mai mare de limbi străine) 

,, Limba este cartea de noblețe a unui neam’’. 

                                                (Vasile Alecsandri)  

Expoziție 
Septembrie 

4 

27 Septembrie-Ziua Mondială a Turismului  

(Se sărbătorește din 1980, la decizia Organizației 

Mondiale a Turismului, pentru a determina comunitatea 

internațională să conștientizeze importanța turismului și 

valorile sale culturale , sociale, politice și economice) 

Selectarea 

materialelor 
Septembrie 

5 

 28 septembrie - Ziua Internațională a Dreptului de a 

Ști  (Instituită în 2002,la inițiativa rețelei internaționale a 

activiștilor în domeniul accesului la informațiile 

publice,pentru a atrage atenția asupra impotanței pe care 

dreptul la informare o are în orice sistem democratic) 

Revistă 

bibliografică 
Sepembrie 

6 

1 Octombrie-Ziua Internațională a Muzicii  

(Instituită de UNESCO în 1973 pentru a încuraja 

promovarea artei muzicale, schimburile cultural,întărirea 

păcii și înțelegerii între popoare prin intermediul 

muzicii) 

,, Muzica este stenografia emoției’’. 

Expoziție 

 
Octombrie 
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                                                (Lev Nicolai Tolstoi) 

7 

1 Octombrie –Ziua Internațională a Muzicii 

(Instituită de UNESCO în 1973 pentru a încuraja 

promovarea artei muzicale,schimburile culturale) 

‘’Muzica este intermediarul dintre viața rațiunii și viața 

sentimentelor’’ 

Expoziție  

Selectarea 

materialelor 

Octombrie 

8 

 5 Octombrie -Ziua Mondială a Pedagogului 

(Declarată de UNESCO în 1994 pentru a marca 

semnarea a Recomandărilor UNESCO privind statutul 

pedagogului și pentru a conștientiza importanța educației 

și condițiile în care își desfășoară activitatea cadrele 

didactice) 

,, Arta profesorului este arta de a sprijini descoperirea’’. 

                                             (Mark Van Doren) 

Expoziție Octombrie 

9 

24 Octombrie-Ziua Organizației  

                        Națiunilor Unite. 

(Instituită de ONU în 1947, prin Rezoluția 168. 

Marchează data intrării în vigoare a Cartei Națiunilor 

Unite (1945) și urmărește promovarea în întreaga lume a 

scopurilor și realizărilor ONU) 

Selectarea 

materialelor 
Octombrie 

10 

Sadoveanu Mihai – scriitor (1880-1961) 

5 noiembrie. 140 de ani de la naștere 

,,Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru’’. 

                                                  (Mihail Sadoveanu) 

Expoziție Noiembrie 

11 

16  Noiembrie – Ziua Internațională pentru 

                                               Toleranță        

(Instituită de ONU în 1996.Marcează data adoptării, la 

16 noiembrie 1995, a Declarației Principiilor Toleranței) 

‘’Toleranța înseamnă acceptarea cu nerăbdare și 

bucurie a felului în care ceilalți caută adevărul ‘’   

                                                       Walter Besant 

Expoziție 

Masă rotundă 
Noiembrie 

12 

17  Noiembrie – Ziua Internațională a Studenților 

(Declarată în 1941 de către Consiliul Internațional al 

Studenților, ca urmare a evenimentelor din 1989 de la 

Praga) 

,,De cîtă iubire eram în stare,adă-ți aminte – în 

studenție.De cîte poetici nobile,rare:Glorii și riscuri – 

flamura ție.’’ 

                                              Romulus Vulpescu 

Expoziție 

 
Noiembrie 

13 

Liviu Rebreanu –  

Prozator și dramaturg (1885-1944) 

27 Noiembrie – 135 de ani de la naștere 

,,Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l 

zugrăvește omulîn sufletul său’’. 

                                                   (Liviu Rebreanu)  

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

Noiembrie 

14 1 Decembrie – Ziua Mondială de Combatere și 

Profilaxie a Maladiei HIV/SIDA (Instituită de ONU în 

Selectarea 

materialelor 
Decembrie 
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1988 pentru a sensibiliza opinia publică și a exprima 

solidaritatea cu persoanele afectate de această maladie) 

15 

Labiș Nicolae – poet (1935-1956) 

2  Decembrie. 85 de ani de la naștere 

,,Labiș. Geniu călăuzit de o stea căzătoare’’. 

                                                (Butulescu Valeriu) 

Expoziție 
Decembrie 

16 

3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu 

Dizabilități. 

(Instituită de ONU în 1992 pentru conștientizarea și 

imbunătățirea situației persoanelor cu handicap,pentru a 

le oferi acestora șanse egale și posibilități de integrare in 

societate) 

Expoziție 
Decembrie 

  

                             

Semestrul II     Anul de studii 2020-2021 

 

Nr. 

d/o 
Conținutul tematic Genul activității 

Termen de 

realizare 

1 

Petre Ispirescu – folclorist și  povestitor  

(1830-1887)  

13 ianuarie.190 de ani de la naștere 

,,Speranța are bunul de a consola, chiar când realitatea 

arată omului, într-un chip ironic lucrurile cum sunt ’’.       

                                                     Petre Isirescu  

Expoziţie  

Revistă bibliografică 
Ianuarie  

2 

Mihai Eminescu – poet, prozator, publicist 

(1850-1889) 

15 ianuarie.170 de ani de la na;tere 

,,Eminescu – flacără ce încălzește, flamură ce unește’’! 

 

Expoziţie 
Ianuarie 

3 

Grigore Vieru  - poet (1935-2009) 

14 februarie.85 de ani de la naștere. 

„Ochii îs doi și-s triști, d’apoi inima, singură?” 

                                                                Grigore Vieru 

Expoziţie 

    Masă rotundă 
Februarie 

4 

21 februarie –Ziua Internațională a Limbii Materne 

(declarată in 1999 de către Conferența generală 

UNESCO) 

,,Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei calda 

, sănătatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este 

frumusețea activă a patriei ’’.                                             

                                                  Grigore Vieru 

Expoziție 

 
Februarie 

5 

24 februarie –Ziua Dragostei și bunăvoinței –

Dragobete. 

,,Dragostea e o floare minunată, dar trebuie mult curaj 

ca să te aproprii  și s-o rupi de pe marginea unei 

prăpăstii înspăimântătoare ’’ 

                                                           Stendhal 

Expoziție Februarie 
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7 

1 martie – Ziua Mărțișorului. 

Mărțișoarele – medaliile de aur,argint și bronz ale 

Primăverii.  

                                           Cucereavii Mihai 

Expoziție 

Concurs literar- 

poetic 

Martie 

8 

8 Martie – Ziua Internațională a  Femeii. 

,,Fericirea o face pe femeie frumoasă și dragostea o 

face fericită.Iubirea este adevăratul fard al femeii ’’ 

                                              Charles Baudelaire 

        Expoziție Martie 

9 

 

20 Martie – Ziua Internațională a Francofoniei. 

Este dedicată  limbii franceze , promovării solidarității 

și cooperării între țările francofone. 

Expoziții 

Convorbiri 

 

Martie 

 

 

10 

21 Martie – Ziua Mondială a Poeziei. 

,,Poezia nu este numai artă, ea este însăși viața, însuși 

sufletul vieții’’ 

                                                  Nichita Stănescu 

       Expoziție 

Masă rotundă 
Martie 

11 

Ziua Internațională a Planetei Pământ. 

”Pământul e casa noastră.  

  Este locul ce-am ales.  

  O planetă mai albastră  

  Nu găseşti în Univers.”            (Dumitru Delcă) 

Expoziție 
Aprilie 

12 

 23 aprilie - Ziua Internațională a Bibliotecarului. 

“Fiecare bibliotecar este, într-o oarecare măsură, un 

arhitect. Acesta îşi construieşte colecţia sub forma unui 

labirint în interiorul căruia cititorul trebuie să îşi 

croiască un drum, să se descopere pe sine însuşi şi să 

trăiască”.            (Michel Melot) 

Expoziție  

Selectarea 

materialelor 

Aprilie 

13 

  Lucia Blaga – poet, dramaturg, și filozof  (1895-

1961) 

9 Mai. 125 de ani de la naștere. 

,,Arta nu face decât versuri, numai inima e poet’’. 

                                                 A. Chenier 

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

 

Mai 

14 

15 Mai - Ziua Internațională a Familiei. 

,,Cele mai importante lucruri din lume sunt familia și 

dragostea’’. 

                                     John Wooden 

Expoziție 
Mai 

15 

Tudor Arghezi – prozator și publicist 

21 Mai.140  de ani de la naștere. 

,,Ca să fii respectat, începe prin a te respecta’’. 

                                                   Tudor Arghezi  

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

Mai 
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XVI. ACTIVITATEA PEDAGOGILOR SOCIALI 

           

Quidquid discis, tibi discis – 

          Orice ai învăța, înveți pentru tine. 

 

 

             Într-o lume a schimbării, pentru o integrare de succes, oamenii trebuie sprijiniți să se dezvolte 

pe parcursul întregii vieți. Formarea şi educarea unor tineri capabili să se adapteze rapid la o societate 

în schimbare solicită precizarea finalităților educaționale din perspectiva unui răspuns adecvat la 

următoarea întrebare: Care este necesarul de competenţe pentru integrarea socioprofesională și 

cum corelează familia, școala și societatea intervențiile lor? 

            Dezvoltarea personală este obligatorie pentru elevi, dar nu e strict adresată doar elevilor, ci și 

cadrelor didactice, părinților, reprezentanților comunității etc., deoarece este axată pe colaborare, efort 

comun din care toți învață și evoluează. Ea contribuie la dezvoltarea unei noi culturi educaționale, în 

care învățarea este un proces, ce permite elevilor și altor persoane implicate să-și facă vocile auzite și, 

prin urmare, exercită influență asupra vieții lor și a comunității. 

 

       Obiectiv strategic: 

Aplicarea standardelor educaționale în scopul valorificării potențialului elevilor și a formării lor ca 

cetățeni pro-activi. 

               Obiective: 

 Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală centrat pe 

responsabilitate pentru starea de bine proprie şi a celor din jur; 

 Crearea mediului educațional favorabil și sănătos pentru dezvoltarea elevilor; 

 Crearea premizelor pentru depășirea cu succes a situațiilor dificile; 

 Itermedierea relaţiei dintre necesităţile elevilor şi cele ale societăţii;  

 Valorificarea activității educative drept dimensiune fundamentală a procesului 

instructive-educativ; 

 Implimentarea politicilor de tineret în scopul participării tinerilor în activități și luarea 

deciziilor referitoare la activitatea educațională; 

 Exprimarea identităţii personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți prin 

explorarea sinelui și resurselor sociale; 

 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre 

valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viață; 
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 Întărirea statutului activității educative ca spațiu de dezvoltare personală; 

 Creșterea vizibilității eficienței activității educative prin  prevenirea și reducerea 

fenomenelor antisociale: abandon școlar, violență, vicii personale; 

 Dezvoltarea practicilor de prevenire și combatere a fenomenelor descriminării și violenței 

în mediul educațional; 

 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă 

în menţinerea sănătăţii proprii; 

 Diversificarea relațiilor cu agenții educaționali din comunitate prin realizarea 

programelor de interes comunitar în diverse domenii (educație sanitară, rutieră, civică, 

ecologică, cultural-artistică ș.a). 

  

Activități organizatorice 

 

Nr. 

d/o 
Obiective Conținuturi 

Mijloace de 

realizare 
Termen 

Responsa-

bili 

1. 

Organizarea activității 

educative in căminul 

studențesc pentru anul 

de studii 2020-2021. 

 Cunoașterea și respectarea 

actelor normative a 

activității educative. 

Explicare 

Comunicare 
09.2020 

Pedagogii 

sociali 

2. 

Familiarizarea 

locatarilor cu 

specificul virusului  

 Măsările antiepidemice 

specifice pandemiei cu 

virusul SARS-COV 2 

Explicare, 

comunicare 
09.2020 

Pedagogii 

sociali 

Lucrătorul 

medical 

3. 

Asigurarea cadrului 

legislativ specific 

activității educative în 

camin. 

 Cunoașterea cu 

Regulamentul intern al 

caminului, tehnica 

securităţii, regulile de 

protecţie contra incendiilor, 

normele sanitar-igienice. 

 

 Alegerea activului 

caminului/șefilor de etaj. 

 Elaborarea programului de 

desfășurare a ședințelor. 

Comunicare 

Propuneri 

Luare de 

decizii 

 

09.2020 

 

Pedagogii 

sociali 

4. 
Promovarea modului 

sănătos de viață 

 Supravegherea stării 

sanitaro-igienice a spațiului 
Discuții  09.2020 

Pedagogii 

sociali 
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locative în ansamblu. 

 

 Proiectarea și realizarea 

activităților de însușire și 

respectare a normelor de 

igienă/de prevenire a 

maladiilor. 

 

 Respactarea regimului 

sanitaro-igienic în camin. 

 Menținerea unui control 

continuu a ordinii și 

evacuării deșeurilor. 

 

 Proiectarea și realizarea 

activităților referitoare la 

prevenirea și combaterea 

alcoolului, fumatului, 

drogurilor și a traficul                                                                                                                                                                                                                                                 

ui de ființe umane. 

 

Lucrătorul 

medical 

5. 

Ridicarea calității 

activității educative 

prin racordarea 

obiectivelor la 

tendințele moderne de 

dezvoltarea a 

societății. 

 Acțiuni de cunoaștere și 

respectare a regulilor de 

protecție a muncii, de 

prevenire a incendiilor și a 

altor calamități. 

 

 Proiectarea și realizarea 

activităților de formare a 

culturii civice. 

 

 Proiectarea și realizarea 

activităților de cinstire a 

marilor evenimente ale 

istoriei si culturii naționale, 

europene, mondiale. 

Evaluare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

 

 

 

 

 

Octom-

brie 

Fiodorciuc 

Veceaslav 

 

 

Doga 

Cristina 

 

 

Pedagogii 

sociali 

 

6. 

Supravegherea stării 

condițiilor sanitar-

igienice și de trai în 

camin. 

 Respectarea normelor 

sanitar-igienice și de trai în 

noile circumstanțe. 

 

 Evacuarea zilnică a 

deșeurilor. 

 Crearea condițiilor pentru 

igiena personală a 

locatarilor. 

 Modalități de pastrare a 

lucrurilor personale. 

Îndrumări 

Discuții 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

Pedagogii 

sociali 

 

Lucratorul 

medical 

 

Comisia 

sanitară 

7. Efectuarea curățeniei  Asigurarea cu produse și Evaluare In Pedagogii 
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generale, conform 

graficului stabilit. 

materiale necesare 

procesului de curățenie 

generală. 

 

 Respectarea graficului de 

curățenie generală în cămin. 

 

 Verificarea calității 

curățeniei  generale 

efectuate. 

curentă fiecare 

zi de joi 

sociali. 

8. 

Evaluarea curentă și 

controlul asupra 

ordinii și curățeniei în 

camin. 

 Păstrarea curățeniei în 

camin. 

 

 Evacuarea zilnica a 

deșeurilor. 

 

 Respectarea normelor de trai 

în caminul studențesc. 

Evaluare 

curentă 

 

Îndrumări 

  

 

Zilnic 

 

Comisia 

sanitară 

Pedagogii 

sociali 

9. 

Asigurarea securității 

locatarilor în interiorul 

și exteriorul caminului. 

 Cunoaștere cu normele 

tehnice. 

Modul de utilizarea a 

aparatelor electrice. 

 Formarea atitudinii și 

deprinderilor de  

comportament adecvat față de 

traficul rutier. 

Reguli 

Discuții 

Explicații 

 

Pe 

întreg 

parcur-

sul 

Electricia-

nul 

 

Pedagogii 

sociali 

10. 

Extinderea și 

eficientizarea 

parteneriatului 

educațional în scopul 

creării unui mediu 

prietenos elevului. 

 Reactualizarea normelor de 

convețuire a locatarilor în 

camin. 

 

 Nominalizarea și 

sancționarea abaterilor de la 

regulament. 

 

 Parteneriatul școală-familie-

comunitate – o condiție 

esențială în formarea 

normelor de comportament 

etic și cotidian al elevului. 

Norme 

Îndrumări 

 

Periodic 

Pedagogii 

sociali 

 

 

 

 

Activul 

căminului 

11. 
Eficientizarea 

activității educative. 

 Monitorizarea tuturor 

activităților cuprinse în 

programele de activități, 

proiectele educative, 

urmarindu-se stadiile de 

parcurgere și finalitățile lor. 

 

 Organizarea săptămânală a 

ședințelor în camin în regim 

 

Discuții 

decizii 

Periodic 

În 

fiecare 

zi de 

luni 

Pedagogii 

sociali 

 

 

Activul 

căminului 
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on-line 

 

 Oraganizarea ședințelor 

neprevăzute/cu probleme. 

 

 Sancțiuni pentru încălcări. 

12. 

Prezentarea Raportului 

de evaluare a 

procesului educațional 

în camin. 

 Raport de evaluare curentă a 

sarcinilor educaționale și 

disciplinare a locatarilor din 

camin la Consiliul 

administrativ al Colegiului. 

 Raport final la Consiliul 

profesional cu privire la 

procesul educațional din 

camin. 

Raportare  

Periodic 

La 

finele 

anului 

 

Pedagogii 

sociali 

13. 
Registru de evidență a 

locatarilor din camin. 

 Dezvoltarea competențelor 

elevilor de autogestionare și 

luare de decizii. 

 Crearea registrului cu date 

personale a fiecărui locatar. 

 Completarea și evaluarea 

datelor cu privire la evidența 

reală a celor înregistrați în 

camin. 

Evaluare Periodic 
Pedagogii 

sociali 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE 

Obiective: 

 Implimentarea prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova. 

 Diversificarea activităților educative orientate spre ridicarea nivelului de cultură generală a 

elevilor. 

 Asigurarea accesului elevilor la activitățile educaționale în concordanță cu aptitudinile, pasiunile, 

interesele și trăsăturile lor de personalitate. 

 Asigurarea vizibilității activităților educative organizate prin mediatizarea acestora. 

 Orientarea profesională și ghidarea în carieră ținîndu-se cont de particularitățile specifice fiecărei 

profesii. 

 Creșterea vizibilității eficienței activității educative școlare prin prevenirea și reducerea 

fenomenelor antisociale și absenteism. 

 Dezvoltarea practicilor de prevenire și combatere a fenomenelor discriminării și violenței în 

mediul educațional. 

 Redimensionarea activității educative din perspectiva valențelor educației centrate pe elev. 

 Responsabilitatea părinților și abilitarea lor în vederea respectăriieficiente și protectoare a 

drepturilor și obligațiunilor de părinte. 
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 Diversificarea relațiilor cu agenții educaționali șin comunitate prin realizarea programelor de 

interes comunitar în toate domeniile (educație sanitară, rutier, pentru pace, civică,democrație, 

ecologie, cultural-artistic ș.a.). 

 

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ÎN CAMIN 

 

Nr. 

d/o 
Obiective Conținuturi 

Mijloace de 

realizare 
Termen Responsabili 

1. 

Optimizarea 

organizării 

activității 

educative pentru 

anul de studii 

2020-2021. 

Cunoașterea și respectarea 

actelor normative care 

reglementează activitatea 

educativă. 

 

Cazarea elevilor în camin. 

 

Aprobarea programului 

activității educative: 

 A pedagogului social; 

 A Consiliului de elevi. 

Monitorizare 

 

 

 

 

Îndrumări 

 

 

 

Discuții la 

ședințe 

 

septembrie 

Pedagogii 

sociali 

 

2. 

Asigurarea 

cadrului legislativ 

specific activității 

educative. 

Prelucrarea regulamentului 

de ordine interioară. 

Reactualizarea bazei de date 

a locatarilor.  

Elaborarea graficului de 

serviciu pe etaje 

Elaborarea calendarului 

activităților educative/ 

stabilirea responsabililor. 

Monitorizarea activității 

Activului de elevi din camin 

Convorbiri 

 

Discuții 

 

 

Îndrumări 

 

 

Consilieri 

 

 

Monitorizare 

 

septembrie 

Administrația 

 

Pedagogii 

sociali 

 

3. 

Promovarea unui 

mod sănătos de 

viață 

Proiectarea și realizarea 

activităților de însușire și 

respectare a normelor de 

igienă, de prevenire a unor 

maladii. 

 

Proiectarea și realizarea 

activităților de prevenire a 

consumului de droguri, a 

traficului de ființe umane. 

Respectarea regimului 

sanitar/igienic în camin. 

Adunări cu 

lucrătorul 

medical. 

Expoziții de 

postere. 

Convorbiri. 

Prezentări on-

line cu privire 

la regulile de 

protejare 

împotriva 

virusului. 

 

 

Septembrie, 

octombrie 

 

 

Lucrator 

medical 

 

 

 

Pedagogii 

sociali. 
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4. 

Ridicarea calității 

activității 

educative prin 

racordarea 

obiectivelor la 

tendințele 

moderne de 

dezvoltare a 

societății. 

Proiectarea și realizarea 

activităților de cinstire a 

marilor evenimente ale 

istoriei și culturii naționale. 

Acțiuni de cunoaștere și 

respectare  a regulilor de 

protecție a muncii, de 

prevenire  a incendiilor și a 

altor calamități. 

Proiectarea și realizarea 

activităților de formare a 

culturii civice. 

Proiectarea și realizarea 

activităților în cadrul 

săptămînii tineretului. 

Diversificarea relațiilor cu 

agenții educaționali din 

comunitate prin realizarea 

programelor de interes 

comunitar în toate 

domeniile(educație sanitară, 

rutieră, pentru pace, 

democrație, 

acologică,cultural-artistică 

atc). 

 

 

 

Convorbiri 

 

 

 

 

Dezbateri 

 

 

 

Discuții 

 

 

 

Consiliere 

 

 

 

Discuții, 

activități 

extradidactice 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activul 

căminului 

5. 

Familiarizarea 

elevilor cu 

solicitările de pe 

piața muncii și 

orientarea lor 

profesională 

Organizarea întîlnirilor 

elevilor cu absolveții și cu 

reprezentanți ai diverselor 

instituții educaționale. 

Organizarea informatizării 

maxime a elevilor referitor la 

ofertele de pe piața muncii, 

Codul muncii Republicii 

Moldova. 

Dezvoltarea competențelor 

elevilor de a ascrie o cerere, 

un Cv, o scrisoare de 

aplicație, a susține un 

interviu de angajare. 

Întîlniri cu 

foștii 

absolvenți 

Informații 

actuale 

 

 

 

Seminare 

practice 

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

6. 

Asigurarea 

securității elevilor 

atît în mediul 

școlar cît și 

inafara 

lui,organizarea 

procesului 

educativ din 

Formarea atitudinilor și 

deprinderilor de 

comportament responsabil în 

incinta instituției, pe stradă, 

la traficul rutier. 

Proiectarea și realizarea 

activităților de prevenire a 

violenței școlare, a 

 

 

Discuții 

 

Chestionare 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

Pedagogii 

sociali 

CEIAC 
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perspectiva școlii 

prietenoase 

copilului. 

delicvenței juvenile etc. 

7. 

Implicarea 

elevilor în 

activități de 

voluntariat pentru 

soluționarea 

problemelor 

comunității și a 

tineretului studios 

Dezvoltarea la elevi a 

competențelor de 

autogestiune și luarea 

deciziilor. 

Implicarea elevilor în 

activități de voluntariat 

pentru soluționarea 

problemelor comunității 

școlare locale. 

Discuții 

 

Seminare 

Consultare 

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

 

Activul 

căminului 

8. 

Eficientizarea 

activității 

educative 

Ședințe cu activul locatarilor 

căminului 

Gestionarea situațiilor 

educative în scopul realizării 

obiectivelor preconizate. 

În ziua de 

luni/în fiecare 

săptămînă 

 

Permanat 

Directorul 

adjunct pe 

educație 

Pedagogii 

sociali 

Activul 

căminului 

9. 

Extinderea și 

eficientizarea 

parteneriatului 

educațional în 

scopul creării 

unui mediu 

prietenos elevilor 

Optimizarea relației de 

comunicare dintre cadrele 

didactice și părinți. 

Parteneriatul școală-familie-

comunitate-o condiție 

esențială în formarea 

normelor de 

comportamentetic și cotidian 

al elevului. 

Organizarea parteneriatelor 

cu autoritățile locale, mass-

media, agenții educaționali 

din comunitate. 

ÎntÎlniri 

individuale și 

colective 

 

Consilieri 

 

Studii de caz 

 

Oferirea de 

consultații și 

consiliere a 

părinților 

 

Raport la 

consiliu 

profesoral 

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

 

 

Directorul 

adjunct pe 

educație 

 

 

Implementarea programelor și strategiilor naționale  

 

Nr. 

ord 
Strategie Acțiuni Termen Responsabili 

1. Virusul SARS-COV2 

 Măsările antiepidemice specifice 

pandemiei cu virusul SARS-COV 2 

în căminul colegiului 

Septembrie 

Pedagogii 

sociali 

Sora medicală 

2. 

Programul național de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

 Traficul de ființe umane 

 Alimentele  și rolul lor în formarea 

organismului 

Octombrie 

Pedagogii 

sociali 

Lucrătorul 
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 Cauzele poluării apei medical 

3. 

Strategia națională de 

prevenire și combatere a 

corupției 

 Corupția-un viciu al întregii 

societăți la moment 

 Cum contribui eu la combaterea 

acestui flagel 

noiembrie 
Pedagogii 

sociali 

4. 

Planul de profilaxie și 

combatere a infecțiilor 

Hiv-Sida și ITS în 

Republica Moldiova 

 Informații utile despre bolile 

secolului 

 Promovarea unui mod sănătos de 

viață 

 Măsuri de combatere a viciilor 

Decembrie 

Pedagogii 

sociali 

Sora medicală 

5. 
Strategia națională de 

ocupare a forței de muncă 

 Situația de pe piața muncii 

 Pregătirea specialiștilor în 

Republica Moldova 

ianuarie 
Pedagogii 

sociali 

6. 

Strategia națională în 

domeniul politicii de 

tineret 

 Situația generală a tinerilor din 

Republica Moldova 

 Sunt cetățean al Republicii 

Moldova 

 Serviciile pentru tineri/centre pentru 

tineri 

februarie 
Pedagogii 

sociali 

7. 
Prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane 

 Ce cunoști despre traficul de ființe 

umane 

 Ce ai face tu ca să te integrezi în 

acest proces? 

 Informații utile despre acest 

fenomen  

martie 
Pedagogii 

sociali 

8. 
Strategia națională 

antidrog 

 Informații generale relevante 

 Daunele și consecințele drogării 

 Grija față de propria viață. 

martie 
Pedagogii 

sociali 

9. 

Programul Național de 

reabilitare și integrare 

socială a persoanelor cu 

dizabilități 

 Fii tolerant fapă de semenii tăi 

 Crearea condițiilor specifice pentru 

copiii cu CES. 

aprilie 
Pedagogii 

sociali 

10. 

Programul Național de 

asigurare a egalității de 

gen 

 Egalitatea în gen-pregătire 

pentru viață 

 Importanța respectării egalității 

de gen/gender 

aprilie 
Pedagogii 

sociali 

Activități culturale 

 

Nr.ord Subiectul 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

1. 

Măsările antiepidemice specifice pandemiei 

cu virusul SARS-COV 2 în căminul 

colegiului 

septembrie 
Pedagogii sociali 

Lucrătorul medical 

2. 
Stop-fals. Campanie împotriva informațiilor 

false și tendențioase (seminar) 
septembrie Pedagogii sociali 
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voluntari 

3. Sănătatea-bogăția cea mai de preț octombrie 
Sora medicală 

Pedagogii sociali 

4. 

Aplicație  practică de cunoaștere și 

respectare a regulilor de protecție a muncii, 

de prevenire a incendiilor și a altor 

calamități. 

octombrie 
Doga Cristina 

Pedagogii sociali 

5. 
Seminar:Timpul liber- o valoare a omului 

modern  
octombrie 

Pedagogii sociali 

 

6. Atelier de lucru:Arta de a trăi frumos  noiembrie Pedagogii sociali 

 

6. 

 

Expoziție de  Anul Nou  

 

decembrie 

Pedagogii sociali 

Activul căminului 

7. 
Șezătoare:”Obiceiurile de iarnă ca la mama 

acasă” 
ianuarie Pedagogii sociali 

8. 

Obiceiuri, tradiții și superstiții de Dragobete, 

sărbătoarea iubirii la români:  ”Dragobetele 

sărută fetele” 

februarie Pedagogii sociali 

9. 
Masă rotundă: Iubirea, pasiunea și 

responsabilitatea în relațiile de gen 
februarie Pedagogii sociali 

10. Concurs de mărțișoare și gazete de perete. martie Pedagogii sociali 

11. Oră pentru suflet-Sfintele sărbători de Paști aprilie 
Pedagogii sociali 

Preotul 

12. 

Expoziție: Pămintul nu ne aparține, noi 

aparținem pământului. 

Ziua pămîntului în Republica Moldova 

aprilie Pedagogii sociali 

13. 
Ultimul careu, ultimul sunet-emoții de 

nedescris 
mai Pedagogii sociali 
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Parteneriatul educațional 

Obiective: 

 Parteneriatul școală-familie-comunitate-o condiție esențială în formarea normelor de 

comportamentr etic și cotidian al elevilor. 

 Actualizarea parteneriatelor cu autoritățile locale, mass-media,agenții educațională din comunitate. 

 

Nr.ord Forme de activitate Instituția Termen 
Viza de 

executare 

1. 

Traininguri 

Seminare pentru tineri în 

centrul ”Dacia” 

Centru pentru tineret 

”Dacia” 

Pe parcursul 

anului 
 

2. 
Organizarea de activități 

cultural-literare 

Biblioteca centrală, 

Soroca în colaborare cu 

biblioteca instituției 

Pe parcursul 

anului 
 

3. 
Vizionarea de spectacole 

teatralizate 

Teatrul ”Veniamin 

Apostol”, Soroca 

Pe parcursul 

anului 
 

4. Vizite, întîlniri, discuții 
Muzeul De Etnografie și 

Istorie, Soroca 

Pe parcursul 

anului 
 

5. 

Întîlniri cu părinții în temeiul 

Regulamentuluiintern al 

activității căminului. 

Colaborarea cu părinții în 

amenajarea spațiului locativ 

Părinții locatarilor din 

cămin 

Diriginții 

Pe parcursul 

anului 
 

6. 

Ore de informare și consultare 

cu administrația, colaboratorii 

MAI,Soroca 

MAI Soroca 
Pe parcursul 

anului 
 

7. 
Ședință de informare și 

consultații 

Centru medicilor de 

familie,Soroca 
  

8. 

Promovarea propriei imagini a 

instituției în cadrul unor 

activități culturale organizate la 

nivelul orașului 

Diorecția cultură, Soroca 

Direcția de învățămînt, 

Soroca 

Pe parcursul 

anulu 
 

9. 

Activitate de meditare, 

excursii, discuții libere, 

voluntariat 

Direcția situații 

excepționale, Soroca 

Pe parcursul 

anului 
 

10. Acțiuni de voluntariat 

Direcția comunal 

locativă, acțiuni de 

salubrizare, înverzirea 

localității și ameliorarea 

stării mediului 

Pe parcursul 

anului 
 

 


