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I. ORGANIGRAMA INSTITUȚIEI 

 

 

 



II. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE INSTITUȚIEI 

 

 

Colegiului „Mihai Eminesu” din Soroca asigură formarea inițială a elevilor la programele: 

Învățământ primar, Educație timpurie, Asistență socială, Servicii administrative și de secretariat, 

Turism, Jurisprudență, Teologie, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței 

acestor programe, orientate spre cerințele economiei naționale, pentru asigurarea sinergiei dintre 

domeniile de formare profesională și sectorul real al economiei.   

Misiunea rezidă în:  

• îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale;  

• crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța;  

• formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;  

• pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;  

• participarea la programele și proiectele de cooperare la nivel național și internațional.  

  

Viziunea: 

Colegiului „Mihai Eminesu” din Soroca este o instituție de învățământ care își propune să 

promoveze o educație modernă, să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce 

privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea 

deprinderilor și competențelor.  

Instituția este preocupată de crearea unui climat favorabil pentru resursa instituțională prin 

promovarea învățării continue.  

Principalul obiectiv este ca instituția noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale 

și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și elevi care 

pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.  

 
 

Obiectivul general: Respectarea principiilor și a direcțiilor fundamentale de dezvoltare  strategică   a 

Instituției. 
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Obiective strategice: 

 

1. Promovarea unui management educațional eficient în scopul sporirii calității serviciilor 

educaționale. 

2. Asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională  bazate pe competențe, 

ajustată la necesitățile reale ale economiei naționale și tendințele de dezvoltare a acesteia.  

3.  Realizarea unui proces instructiv-educativ formativ bazat pe nevoile individuale ale     

elevilor.  

4. Asigurarea  financiară  a instituţiei şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale. 

5. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei formării 

            profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a absolvenţilor. 

 

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, Planul de dezvoltare strategica al instituției penru anii 

2021-2026. 



 

 

 

III. ANALIZA P.E.S.T.E. ANALIZA SWOT 

,,Schimbarea este legea vieţii. 

Acei ce privesc numai la trecut sau la prezent, 

 în mod sigur îşi vor pierde viitorul!”  

John F. Kennedi 

Analiza PESTE 

CONTEXTUL POLITIC: 

În plan politic, educaţia la nival national este abordată ca prioritate naţională, ca factor determinant 

în dezvoltarea durabilă socioeconomică, dar şi ca factor al securităţii ţării. Colegiul ,,Mihai 

Eminescu” din Soroca alături de alte instituții face parte dintr-o societate în permanent schimbare, 

în căutarea și promovarea valorilor reale, fiind supusă tranzacției. 

1. Din punct de vedere legislativ și organizatoric Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca este 

reglementat prin următoarele documente: 

2. Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634).  

3. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din Republica Moldova, aprobat prin OME nr. 

550 din 10.06.2015. 

4. Modificările unor ordine ale Ministerului Educației (de organizare și funcționare a 

instituțiilor de învățământ professional tehnic) aprobate prin ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 232 din 13.03.2019. 

5. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin OMECC 

nr. 1127 din 23.07.2018. 

6. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar 

în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr. 1205 din 

16.12.2015. 

7. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin 

OME nr. 234 din 25.03.2016. 

8. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.1086 din 

29.12.2016. 
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9. Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1016 din 23.11.2017. 

10. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, nr. 858 din 23 august 2013. 

11. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea Internă a Calității, 

aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr. 17 din 1106.2018. 

12. Regulamentul de activitate al Consiliului profesoral, aprobat la Consiliul profesoral, proces-

verbal nr. 10 din 10.04.2017. 

13. Regulamentul de activitate al Consiliului de administrație, aprobat la Consiliul profesoral, 

proces-verbal nr. 10 din 10.04.2017. 

14. Regulamentul cu privire la prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, 

aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 15 din 18.03.2019. 

15. Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin Ordinul Ministerului Educației al Republicii 

Moldova nr. 861 din 07.09.2015 (Monitorul Oficial nr. 59-67 din 18.03.2016 art. nr: 407). 

Politica educațională  din instituție este bazată pe aspecte legate de ridicarea calității procesului 

educațional, colaborarea cu autoritățile centrale și agenții aconomici, asigurând o dezvoltare a 

activității educaționale. 

 

ECONOMICUL:  

În plan economic, educaţia este privită ca cel mai atractiv şi mai productiv sector pentru 

investiţii pe termen lung. În acest sens, ne vom axa pe următoarea legitate: calitatea cadrului 

didactic → calitatea educaţiei → calitatea resurselor umane → calitatea economiei → calitatea 

vieţii. 

Din acest punct de vedere se constată tendința absolvenților de gimnazii să solicite IPT, care au 

posibilitatea după absolvire să fie angajați în câmpul muncii. 

Lipsa locurilor de muncă a părinților a condus spre migrarea peste hotarele țării. Copiii rămași fără 

supraveghere și control au perdut interesul față de studii prin manifestare dezinteresată în raport cu 

instituția în care își face studiile, acumularea lipselor nemotivate, insuccesul școlar etc.. 



 

 

 

Cu toate că legislația dă posibilitatea de a atrage surse extrabugetare la nivelul instituțiilor de 

învățământ, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații pentru instituții 

este în continuare scăzut. 

 

SOCIALUL: 

 

În plan social, educaţia este abordată ca mijloc de armonizare a relaţiilor dintre individ şi 

societate, dintre societate şi putere, între societate şi diversitate culturală. Existența lipsurilor, 

generatoare de delicvență în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a 

personalității elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative. 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziții diferite față de 

problematica educației, existând și grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc 

de promovare socială. 

Numai prin eforturile de educație, colaborarea cu părinții elevilor, formarea și instruirea permanent 

a adulților se vor putea atenua: creșterea șomajului, creșterea alarmantă a violenței, tendința de 

negare a autorității statului și a instituțiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea social. 

În acest context legal, elevii cu situație material plecară și cu rezultate bune la învățătură vor 

beneficia de bursă social, burse de merit, burse de studii. 

 

TEHNOLOGICUL: 

 

La nivelul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, există suficiente spații pentru activitatea 

cadrelor didactice și elevilor, utilate cu aparatură necesară. 

Două laboratoare de informatică dotate cu calculatoare, conectate la Internet, imprimante, 

copiatoare, scaner, televizoare, dotare ce permite desfășurarea în bune condiții a orelor de 

informatică, a orelor la disciplinele stipulate în planurile de învățământ și actualizarea permanent a 

cunoștințelor de către elevi și profesori. 

 

ECOLOGICUL: 

 
La nivelul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, activitatile iniţiate şi derulate de instituție, nu 

afectează mediul prin  deşeurile produse în urma procesului educational. 
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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.). 

 

 Lipsa iniţiativei din partea unor 

membri a echipei manageriale, 

cadrelor didactice în soluţionarea 

operativă a unor probleme care formal 

nu se încadrează în obligaţiunile lor 

funcţionale.  

 Motivația slabă a cadrelor didactice de 

specialitate  în elaborarea 

manualelor, suporturilor  de curs, 

ghidurilor metodologice, materialelor 

didactice.  

 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.  

 Slaba preocupare a unor cadre 

didactice pentru propria dezvoltare 

profesională.  

 Aprofundarea cunoașterii folosind cu 

prioritate Internetul și metode de 

predare prin procedee electronice.  

 Formalismul unor activităţi (la nivel de 

catedre  

 metodice). 



 

 

 

• 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. 

 Implicarea slabă a elevilor în 

soluţionarea problemelor ce ţin de 

instruire și absenteism școlar.  

 Superficialitatea unor cadre didactice 

în realizarea documentelor proprii și 

în completarea documentelor 

instituționale, nerespectarea 

termenelor stabilite. 

 

Oportunitati  Amenințări 

 Varietatea  cursurilor  de  formare 

profesională. 

 Stimularea profesorilor pentru editarea 

manualelor sau ghidurilor metodologice. 

 Posibilitatea de realizare a unor programe de 

parteneriat cu instituţii ale comunităţii locale.  

 Dezvoltarea potențialului uman din instituție. 

 Cooperarea, comunicarea, motivaţia comună 

pentru binele social pot crea spiritul comunitar 

necesar rezolvării oricărei probleme și angajarea 

absolvenților în câmpul muncii.   

 

 Regresul demografic având drept 

consecință scăderea numărului de elevi 

conduce la reducerea planului de 

înmatriculare.  

 Cadre didactice dezinteresate față de 

propria dezvoltare profesională.  

 Conștiința morală a elevilor privind 

păstrarea și întreținerea spațiilor.  

 Degradarea spațiilor de instruire 

datorită  

fondurilor bănești limitate pentru 

întreținere. 
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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. 

Examinarea și aprobarea planurilor 

operaționale de activitate pentru anul 

de studii 2021-2022 a echipei 

manageriale. 

Discutare și aprobare a  

programului și a planului  de 

activitate al colegiului. 

2
3

.0
8

.2
0

2
1
 

1
3

.0
9

.2
0

2
1
 Directorul. 

Consiliul 

profesoral. 

2 Admiterea la studii. 

Raportul privind 

Concursul de admitere 

2021. 

2
3
.0

8
.2

0
2

1
 

Preşedintele 

Comisiei de 

admitere. 

Secretarul Comisiei 

de admitere. 

3 

Planificarea, recrutarea și 

administrarea personalului didactic, 

administrativ și auxiliar. 

 

 

Organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante. 

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. 

Nr. concursuri organizate. 

 Nr. persoane angajate. 

au
g
u
st

 –
 s

ep
te

m
b
ri

e 

p
e 

p
ar

cu
rs

u
l 

an
u
lu

i 
 

Director. 

Consiliul de 

administrație. 

Comisia de 

concurs. 

4 

Examinarea și aproba-rea normei 

didactice anuale. 

Examinarea și aproba-rea 

responsabililor de activitatea 

extracurricu-lară în anul de studii 

2021-2022. 

Consultaţii. 

Monitotizare. 

Ordin. 

2
3
.0

8
.2

0
2
1
 Director. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 

5 

Elaborarea curriculelor în baza 

planului de învățământ aprobat de 

MECC la specialitatea Educația 

timpurie prin învățămâmtul dual. 

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

1
 

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. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Şefii de secţii. 

Diriginţii de grupă. 

8 
Inventarierea sălilor de studii, 

laboratoarelor, cabinetelor. 
Control. 01-04.09.2021 

Director. 

Administrator. 

Intendent imobil. 

9 
Determinarea capacității de muncă a 

angajaților. 
Fișă medicală. 

 a
u
g
u
st

 2
0

2
1
 

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. 

23.08.2021 
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 

producer. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 
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12 

Realizarea activităților planificate și 

participare la evenimentele organizate 

în cadrul proiectelor interna-ționale în 

derulare:  

- Educația fără frontiere România, 

Buzău; 

- SEE ME, Suedia; 

- Ucraina, Vinița; 

- Fullgrih English Teaching 

Assistants Program, SUA. 

Acorduri de parteneriat. 

Nr. persoane implicate. 

 Nr. activități realizate. 

 Nr. rapoarte elaborate.  

p
e 

p
ar

cu
rs

u
lu

i 
an

u
lu

i 

Angajații delegați. 

13 

Dezvoltarea de practici inovative în 

educația adulților precum și 

transferarea 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. 

 

Participare la webinare, seminare, 

training-uri internaționale. 

 

Organizarea campaniilor de 

promovare a imaginii CMES pe plan 

național și internațional. Elaborarea 

materialelor de promovare. 

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. 

Nr. și categorie activități. 

Nr. participanți. Nr. 

prezentări 

Nr. note informa-tive 

elaborate. 

Nr. activități organizate. 

 Nr. materiale de promovare 

elaborate. 

p
e 

p
ar

cu
rs

u
lu

i 
an

u
lu

i 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane 

desemnate. 

14 

Aprobarea graficului procesului 

educațional pentru anul de studii 2021 

- 2022. 

Discutare. 

Aprobare. 
23.08.2021 

Director. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 

15 

Aprobarea orarului lecţiilor, 

activităților extracurriculare,a  

sunetelor. 

Elaborare. 

Analiză. 

Aprobare. 

34.08.2021 

Director. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 

16 

Examinarea şi aproba- 

rea proiectărilor didactice de lungă 

durată ale profesorilor. 

Examinarea şi aprobarea 

materialele pentru  teze și examene. 

Consultaţii. 

Discuţii. 

Aprobări. 

1
3

.0
9

.2
0
2

1
 

cu
 o

 

lu
n

ă 

în
ai

n
te

 

d
e 

se
si

u
n

e 

Director. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Şefii de catedră 



 

 

 

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.154 din 

04.03.20. 

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 finele 

fiecărui 

semestru 

Director. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 

19 

Organizarea şi desfă-şurarea 

examenelor de promovare și de califi-

care. 

Organizarea elevilor încadrați în 

sesiunea de bacalaureat national și 

prifesional sesiunea -2022. 

Îndrumare. 

Monitorizare. 

Evaluare. 

la finele 

semestrelor, al 

anului III şi 

anului IV 

Director. 

Consiliul 

profesoral. 

 

20 
Raportarea activităţii educaţionale 

semestriale/anuale. 

Analize. 

Dezbateri. 

Prognoze. 

Decizii. 

la finele 

fiecărui 

semestru 

Director. 

Consiliul 

profesoral. 

 

21 

Avizarea proiectelor statelor de 

personal și de buget ale instituției. 

Delimitarea funcţiilor instituite în 

cadrul instituției conform statelor-tip 

de personal. 

Evaluarea necesităților de formare 

continua/perfec-ționare a angajaților. 

Elaborarea Planului anual de 

dezvoltare profesională a 

personalului. 

Consultaţii. 

Desemnarea 

responsabilități- 

lor prin fișele de post. 

 

 

Chestionare 

aplicate/analizate. 

Plan elaborat/ 

implementat. 

august 

 

Director. 

Membrii 

Consiliului de 

administrație. 

Resurse umane. 

22 

Asigurarea transparenței în activitatea 

Colegiului prin plasarea informației 

relevante pe pagina web și rețelele de 

socializare. 

Note 

informative/materiale 

elaborate/pla-sate. 

permanent 

Responsabil de 

pagina 

instituțională web. 
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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 

corespunzătoare și ușor 

accesibile. 

 

Director. 

Consiliul de 

administrație. 

Cadre didactice. 

 

La începutul anului 

de studii, la început 

de semestru. 

 Completarea 

Registrului de eli-

berare a contrac-telor 

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 dosa-relor 

personale ale elevilor și 

angaja-ților. 

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 reuși-ta 

academică a ele-vilor). 

Evidența contingentului de 

elevi în cadrul procesului 

educațional. 

Diriginții de grupe. 

Șefii secțiilor 

didactice. 

Sistematic. 

 Desfășurarea studiilor 

conform Planul de 

învăţământ. 

Plan de învățământ 

realizat. 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Sistematic. 

 Procesul de predare-

învățare: 

- Planificarea și or-ganizarea 

activităților de învățare. 

- Motivarea elevilor. 

- Accesul elevilor la resurse 

conforme programului de 

studii. 

- Aplicarea coerentă a  

metodelor de învă-țare. 

- Utilizarea TIC în procesul 

de predare-învățare-

evaluare. 

- Transformarea calita-tivă a 

aspectelor carente din 

activitatea cadrelor 

didactice prin acțiuni 

realizate într-o anumită 

perioadă de timp. 

Proiectarea de lungă 

durată și cea zilnică la 

unitățile de curs. 

Formele de organizare a 

procesului de predare -

învățare. 

Centrarea pe elev a 

metodelor de predare-

învățare. 

 

Utilizarea instrumentelor 

TIC în procesul de 

predare-învățare-evaluare. 

Plan de acțiuni aprobat. 

 

Procesul de evaluare a 

rezultatelor învățării se 

realizează în strictă 

conformitate cu cadrul 

 

 

 

 

 

 

 

Director. 

Directorul adjunct pentru 

instruire și educație. 

Șefii de catedră. 

Cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

orarului 

lecțiilor/pla-

nului de acțiuni 

aprobat. 



 

 

 

- Organizarea proce-sului de 

evaluare a rezultatelor 

învățarii. 

- Planificarea evaluă-rilor în 

conformitate cu orarul.           

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 prac-tică. 

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 nor-mative 

interne ale institu-iei, reușita 

școlară și frec-vența. 

Implicarea comunității în 

promovarea noilor dome-nii de 

formare profesională care vor 

anticipa cerințele pieței muncii. 

Director. 

Șefii secțiilor 

didactice. 

Octombrie 

 

Aprilie 

1.4 

Control frontal 

Prognoza pregătirii 

elevilor către examenul 

național de bacalaureat, 

examenul de bacalaureat 

profesional și examenele 

de calificare. 

- Lucrări 

directoriale/pretestare. 

 

 Existența instrumentelor de 

evaluare a rezultatelor învățării. 

 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație. 

Administrația 

Șefii de catedră. 

Octombrie –

noiembrie. 

Martie – aprilie. 

1.5 

Monitorizarea prin 

utilizarea instrumentelor 

manageriale: 

observarea, înregistrarea, 

analiza, eva-luarea și 

aprecierea rezultatelor 

proce-sului instructiv-

educativ. 

Respectarea Regulamentului de 

activitate internă. 

Director. 

Administrația. 

Șefii de catedră. 

Permanent. 

1.6 

Supravegherea permanentă 

întru realizarea norme-lor 

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. 
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1.7 

Control tematic 

 

Profesorul-lider –adevărat 

aliat al elevului și figură 

centrală în reformele 

actuale din sistemul 

educațional.  

 Profesorul-lider în  procesul 

educațional. 

 Funcțiile cadrului didactic în 

asigurarea calitativă a 

procesului de învățământ. 

 Rolurile manageriale ale 

cadrului didactic. 

 Disiminarea rezultatelor 

obținute și oferirea colegilor 

șansa de a face un schimb 

dirijat de bune practici. 

 Soluții constructive pentru 

probleme curente din 

activitatea profesională. 

Administraţia 

instituției. 

 

 

 

 

Comisia de  

evaluare. 

Cadre didactice. 

Octombrie 

(aspect teoretic) 

 

 

 

 

Martie 

(aspect practic) 

 

1.8 

 Manifestarea opera-

tivității experienței 

profesionale în cadrul 

decadelor catedrelor. 

Cadre didactice cu experiență  

profesională. 

Creativitate și gândire critică 

în realizarea decadelor. 

Administrația 

Șefii de catedră, cadrele 

didactice. 

Pe parcursul 

anului conform 

graficului. 

1.9 

 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. 

Administraţia 

instituției. 

 

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. 

Intendent imobil 

Personal tehnic auxiliar. 

Iulie – august 

2021. 

2.2 

Reparaţie cosmetică pe 

coridoarele blocu-lui de 

studii, zugră-virea fasadei 

blocului II. Repararea 

parțială a acoperișilui 

blocului II de studii. 

Delimitarea spațiului de la 

poarta căminului spre 

blocul căminului. 

Amenajarea spațiilor verzi. 

Zugrăvirea sca-unelor, 

porților, gar-dului. 

A zidi ieșirea din spate a 

blocului de studii II pentru 

Condiţii calitative de 

deservire. 

Instituție cu aspect estetic 

ordonat și condiții optime 

de lucru. 

 

 

Intendent imobil 

Personal tehnic auxiliar. 

Mai-august 

2021 



 

 

 

a sista deteriorarea 

pereților și conservarea 

ener-giei termice. 

Evacuarea deșeurilor din 

subsoluri. 

Pregătirea terenului sportiv 

pentru procesul 

educațional. 

Țevile de căldură izolate 

termic pentru sezonul rece. 

2.3 

Reparaţia mobi-

lierului, inventa-rului 

şi a utilajului necesar 

pentru realizarea 

proce-sului 

educațional. 

Mobilier reparat, auditorii 

asigurate cu utilaj necesar. 

Intendent imobil 

Tâmplar. 

Lăcătuș-instalator tehnică 

sanitară. 

 

August 2021. 

 

2.4 

Asigurarea   biblio-tecii, 

laboratoarelor de 

informatică cu utilaj 

tehnic. 

Existența bibliotecii cu fond de 

carte și a sălii de lectură 

(cancelaria). 

Laboratoare dotate cu cu resurse 

didactice necesare. 

Intendent imobil. 

Personal auxiliar și de 

deservire. 

 

Cadre didactice. 

La sfârșitul anului 

de studii 2020-

2021. 

2.5 

Căminul: 

Reparație cosmetică în 

WC, lavuare, bucătării de 

la etajele I-V. Coridoarele 

– tencu-irea colțurilor 

dărâ-mate, zugrăvirea lor. 

Camera de baie – reparație 

cosmetică. 

De completat cu paturi și 

uși etajul IV.  

Energie termică economisită. 

Condiții calitative de trai. 

Mobilier nou, camere cu aspect 

estetic. 

 

Director. 

Șef cămin. 

Personal tehnic auxiliar. 

Iunie-august 

2021. 

2.6 

Achiziționarea 

cărbunelui pentru 

sezonul de iarnă. 

Achiziții publice transparente. 
Membrii grupului de 

lucru. 

 August-

septembrie 2021 

2.7 

Revizuirea ca-zanelor din 

ca-zangerie. Pavarea  

dușumelei,instala-rea 

geamurilor, efectuarea 

ordinii în cazangerie. 

Revizuirea sis-temului 

electric instalarea becu-

rilor econăme în scoprl 

economiei energiei 

electrice. 

Cazangerie pregătită pentru 

sezonul rece al anului. 

Director. 

Echipa de lucru. Personal 

tehnic auxiliar.  

Iunie-august 

2021. 
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V. OPERAȚIONALIZAREA PLANULUI MANAGERIAL DE ACTIVITATE 

2021 - 2022 

 

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 2021 - 2022. 

2. Raport privind rezultatele sesiunii de Bacalaureat - 2021. 

3. Aprobarea: 

 Componenței nominale a Consiliului de administrație; 

 Componenței   nominale a Consiliului metodic; 

 Componenței nominale a Consiliului de etică; 

 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 2021 – 2022.  

 Curiculumurilor pe unități de curs, pentru anului 2021 - 2022, conform 

planurilor de învățământ. 

4. Raportului privind activitatea Comisiei de admitere - 2021. 

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

6. Diverse. 

23.08.2021 

2 

1. Discutarea și aprobarea: 

 Programului de activitate educațională pentru anul de studii 2021-2022. 

 Planurilor operaționale pe structuri aparte pentru anul de studii 2021-2022. 

2. Examinarea fișei de atestare și aprobarea/respingerea cererii cadrelor didactice 

aspiranți pentru conferirea/ confirmarea  gradelor  didactice și manageriale în 

anul de studii 2021 – 2022. 

3. Diverse. 

06.09.2021 

3 

1. Subiectul:  Profesorul-lider –adevărat aliat al elevului și figură centrală în 

reformele actuale din sistemul educational - aspect teoretic. 

 Profesorul-lider în procesul educațional. 

 Funcțiile cadrului didactic în asigurarea calitativă a procesului de învățământ. 

 Rolurile manageriale ale cadrului didactic. 

2. Diverse. 

04.10.2021 

4 
1. Admiterea elevilor la sesiunea de iarnă. 

2. Diverse. 
10.12.2021 



  

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Subiectul: Totalizarea activității instructiv – educative pentru I jumătate a 

anului de studii 2021 – 2022. 

2. Subiectul: Transparența Sistemului de Management al Calității. 

3. Aprobarea curriculelor unităților de curs conform planurilor de învățământ, 

pentru a II jumătate a anului de studii. 

4. Examinarea și aprobarea Dosarului informațional al instituției pentru perioada 

2021-2025. 

5. Planificări bugetare pentru anul financiar 2022. 

6. Diverse. 

31.01.2022 

6 

1. Înaintarea solicitanților de conferire/confirmare a gradelor 

didactice/manageriale Întâi și Superior la etapa republicană de atestare în baza 

deciziei Comisiei de evaluare internă și atestare.  

2. Diverse. 

28.02.2022 

7 

1. Subiectul:  Profesorul-lider –adevărat aliat al elevului și figură centrală în 

reformele actuale din sistemul educational - aspect practice. 

 Disiminarea rezultatelor obținute și oferirea colegilor șansa de a face un schimb 

dirijat de bune practici. 

 Soluții constructive pentru probleme curente din activitatea profesională. 

2.  Diverse. 

28.03.2022 

8 

1. Susţinerea publică a probei Studiul de caz în scopul obținerii gradului didactic 

Doi. 

2. Aprobarea deciziei Comisiei de evaluare internă și atestare a cadrelor didactice 

aspirante la conferirea/confirmarea gradului didactic Doi. 

3. Divesre. 

10.05.2022 

9 

1. Admiterea elevilor la sesiunea de vară. 

2. Admiterea elevilor la sesiunea de BAC - 2022. 

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

4. Diverse. 

Conform 

graficului 

procesului 

educațional. 

10 
1. Admiterea elevilor la examenele de calificare. 

2. Diverse. 

Conform 

graficului 

procesului 

educațional. 

11 

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

2021 - 2022. 

2. Promovarea elevilor în anul următor de studii 2022-2023. 

3. Diverse. 

27.06.2022 
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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 

2021-2022. 

2. Numiri în funcţie: 

 şefi de catedră - componența numerică și nominală a catedrelor; 

 mentori (diriginții de grupe); 

 responsabil de protecția civilă (securitatea antiincendiară); 

 responsabil de evidența militară; 

 responsabil de deservirea calculatoarelor; 

 responsabil de organizarea și administrarea 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 2021 -2022 (anul I-

IV); 

 graficului procesului educational; 

 orarului lecțiilor; 

 orarului activităților extracurriculare;  

 orarului sunetelor; 

 graficului administratorului de serviciu. 

 Instrucțiunii nr.63 privind măsurile de Securitate și sănătate în muncă 

care trebuie aplicate pentru organizarea activității în instituție în 

contextual epidemiologic al COVID - 19. 

4. Semnarea contractului de studii pentru anii I-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(grupele 13/17; 23/27/28; 37/38). 

8. Diverse. 

19.08.2021 

2 

1. Pregătirea Consiliului profesoral cu subiectul: 

Profesorul-lider – adevărat aliat al elevului și figură centrală în reformele 

actuale din sistemul educational - aspect teoretic. 

 Profesorul-lider în  procesul educațional. 

 Funcțiile cadrului didactic în asigurarea calitativă a procesului de 

13.09.2021 



 

 

 

învățământ. 

 Rolurile manageriale ale cadrului didactic. 

2. Desemnarea persoanelor responsabile de organizarea și desfășurarea 

Consiliului profesoral. 

3. Reanimarea portofoliului profesional cu documente instituționale, 

organizate și structurate conform obligațiilor delegate cadrului didactic. 

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

aprobării statelor de personal de către MECC. 

5. Aprobarea platformei de dialog social cu partenerii educaționali. 

6. Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane pentru anul de 

studii 2021-2022. 

7. Stabilirea bursei de merit și a bursei sociale elevilor pentru semestrul I al 

anului de studii 2021-2022. 

8. Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu dizabilităţi şi din 

familii vulnerabile, care îşi fac studiile în Instituție. 

9. Organizarea decadei catedrei de psihopedagogie și asistență socială 

pentru luna octombrie. 

10. 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. 

11. Diverse. 

 

3 

 

1. Organizarea decadei catedrei de educație muzicală pentru  luna 

noiembrie. 

2. Raport cu privire la cazarea elevilor în căminul instituției pentru anul de 

studii 2021-2022. 

3. Raport cu privire la evidența și păstrarea documentației Instituției. 

4. Pregătirea complexului Instituției pentru sezonul rece: 

desemnarea persoanei responsabile privind monitorizarea activității 

cazangeriei, controlul sistemului de încălzire,  angajarea fochiștilor în 

baza Certificatului de atestare a competențelor profesionale, amenajarea 

panoului informativ în cazangerie. 

5. Diverse. 

 

11.10.2021 

4 

1. Raport cu privire la dezvoltarea profesională prin creșterea și 

diversificarea competențelor profesionale a corpului didactic (formare 

inițială, calificare, recalificare, formare profesională continua, 

perfecționarea cadrului didactic și managerial). 

2. Evaluarea dosarelor elevilor. 

3. Discutarea și aprobarea orarului sesiunii de iarnă. 

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

08.11.2021 



 

 

23 

 

restanțelor.  

5. Diverse. 

5 

1. Pregătirea către ședința Consiliului profesoral: 

Totalizarea activității instructiv - educative pentru I jumătate a anului de 

studii 2021-2022. 

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 instituției pentru perioada 2021 - 2025. 

4. Raport despre activitatea educativă desfășurată în căminul instituției 

pentru perioada septembrie - decembrie. 

5. Aprobarea graficului concediului sindical al angajaților. 

6. Diverse. 

13.12.2021 

6 

1. Examinarea și aprobarea: 

 raportului cu privire la activitatea economico - financiară  din 

instituție pentru semestrul II al anului financiar 2021; 

 propunerilor de buget aferente comenzii de stat pentru formarea 

profesională; 

 bugetului anual al Instituției; 

 taxei de studii pentru programele întregul ciclu de studii; 

 contractului cu taxa de cazare în căminul Instituției; 

 orarului lecțiilor. 

2. Desemnarea persoanei responsabile pentru întocmirea raportului anual 

consolidat privind controlul intern managerial. 

3. Organizarea concursurilor şcolare în instituţie şi pregătirea către 

olimpiada zonală/republicană. 

4. Diverse. 

10.01.2022 

7 

1. Pregătirea Consiliului profesoral cu subiectul:  

Profesorul-lider –adevărat aliat al elevului și figură centrală în 

reformele actuale din sistemul educational - aspect practic. 

 Disiminarea rezultatelor obținute și oferirea colegilor șansa de a face un 

schimb dirijat de bune practici. 

 Soluții constructive pentru probleme curente din activitatea profesională.  

2. Examinarea și aprobarea raportului anual consolidat privind controlul 

intern managerial.  

3. Stabilirea bursei de merit și a bursei sociale elevilor pentru semestrul II 

al anului de studii 2021-2022. 

4. Organizarea decadei catedrei de științe exacte și naturale pentru 

luna martie. 

5. Diverse. 

07.02.2022 



 

 

 

8 

1. Pregătirea documentaţiei necesare pentru desfăşurarea sesiunii de 

bacalaureat. 

2. Organizarea decadei catedrei de filologie și științe socioumane 

pentru luna aprolie. 

3. Diverse. 

07.03.2022 

9 

1. Raport privind activitatea Comisiei de evaluare internă și atestare a 

cadrelor didactice/manageriale. 

2. Raport despre realizarea activităţii bibliotecii în anul curent. 

3. Aprobarea componenței Comisiei pentru repartizarea în câmpul muncii a 

absolvenților. 

4. Aprobarea orarului sesiunii de vară. 

5. Diverse. 

04.04.2022 

10 

1. Aprobarea orarului examenelor de calificare. 

2. Prognoza șarjei didactice pentru anul de studii 2022 - 2023. 

3. Disiminarea bunelor practici de orientare profesională şi de ghidare în 

cariera profesională a elevilor din învăţământul general.  

4. Discutarea și aprobarea componenței Comisiei de admitere 2022. 

5. Aprobarea planului de acțiuni cu privire la admiterea - 2022. 

6. Diverse. 

16.05.2022 

11 

1. Examinarea și aprobarea proiectului statelor de personal pentru perioada 

01.09.2022 – 25.08.2023. 

2. Aprobarea schemei de încadrare a personalului instituției pentru perioada 

01.09.2022 - 25.08.2023. 

3. Completarea bazei de date a absolvenţilor. 

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

studenţesc. 

5. Diverse. 

20.06.2022 
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VI.   ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

Director –adjunct pentru instruire și educație 

Virgilia CELAC 

 

             Obiectiv general: 

Transformarea instituţiei în una modernă, accesibilă, competitivă pe piaţa pregătirii 

profesionale a specialiştilor, prin modernizarea şi democratizarea actului managerial, 

implementarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne, crearea condiţiilor optime 

pentru asigurarea unui învățământ  de calitate. 

 

            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. 

 

     Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe  

 Toate cadrele dispun de proiectare didactică de lungă 

durată la disciplini și unități de crs (CD și SI) 

 Majoritatea profesorilor se implică  în desfășurarea  

activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

 Preocuparea permanentă de educaţia unei culturi 

organizaţionale a colegiului; 

 Păstrarea şi promovarea tradiţiilor din colegiu; 

 Relaţii interpersonale (diriginte-elev, echipa 

 Nu toţi profesorii au realizat orele conform 

orarului în regim online; 

 Comunicarea între șeful de catedră şi membrii 

catedrei nu a fost întotdeauna eficientă; 

 Neimplicarea profesorilor în proiecte de nivel 

local şi republican; 

 Persistenţa fenomenului de absenteism şcolar şi 

lipsa unei motivaţii intrinseci pentru învăţare la 



 

 

 

managerială-diriginţi, profesori-profesori, profesori-

părinţi etc), existente favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis stimulativ. 

 

 

elevi    rămâine a fi problemă; 

 Se simte lipsa spiritului gospodăresc şi 

atitudinea indiferentă faţă de starea mobilierului 

şcolar; 

 Puţine activităţi desfăşurate în colegiu implică 

coparticiparea părinţilor. 

Oportunitati  Amenințări 

 Asigurarea nivelului înalt al educaţiei în vederea 

creării posibilităţilor de integrare a tinerilor în viaţa 

social-utilă; 

 Participarea la cursuri de formare continuă; 

 Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în 

elaborarea şi derularea proiectelor academice şi 

practice în vederea soluţionării unor probleme din 

colegiu; 

 Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare; 

 Implicarea părinţilor în activitate  şi în programele de 

dezvoltare educaţională din colegiu; 

 Ameliorarea condiţiilor de studiu, aranjarea modernă 

a spaţiului de învăţământ. 

 

 Insuficienţa cadrelor didactice disponibile 

pentru suplinirea funcţiei de profesori-diriginți; 

 Suprasolicitarea unor profesori; 

 Enorma cantitate de documente ce trebuie 

întocmite de către diriginți la finele fecăruie 

semestru; 

 Obligaţia  de a participa la şedinţe care necesită 

abandonarea orelor de curs; 

 Timpul limitat şi problemele cu care se 

confruntă părinţii, familia duce la slaba 

implicare a acestora în viaţa instiruției; 

 Probleme, piedici de ordin financiar. 

  

 

 

 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Nr. 

d/

o 

Acțiuni planificate 
Modalități de 

realizare 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

1 Intocmirea  

Centralizatoarelor a fiecărei 

grupă academică pentru  

anul de învățământ  2021-

2022 

Respectarea 

planurilor de 

învățămînt  

august Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea 

practică 
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Șefii de secție 

didactică 

2 Întocmirea normei didactice 

a profesorilor pentru  anul 

de învățământ  2021-2022 

(buget, contract). 

Respectarea 

centralizatoa-

relor 

întocmite 

august Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea 

practică 

Șefii de secție didactică 

3 Cazarea elevilor în căminul 

studențesc. 

Eliberarea 

permisurilor 

august Comisia de zazare 

4 Întocmirea orarului 

lecțiilor pe grupe. 

Elaborarea 

  

august Directorul adjunct a 

pentru instruire și 

educație 

Directorul adjunct a 

pentru instruirea 

practică 

Șefii de secție 

didactică 

5 Întocmirea graficului 

procesului educațional 

pentru anul de învățământ 

2021 – 2022 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 

specialitatea ,,Jurisprudență” 

–anul IV de studii și la 

specialitatea ,, Servicii 

administrative și de 

secretariat” – anul II de 

studii. 

Respectarea 

cerințelor de 

elaborare 

 august Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de catedră 

 

7 Implementarea 

curricululumului pentru 

disciplina Dezvoltarea 

personală din cadrul orelor 

de dirigenție 

Elaborarea 

proiectării de 

lungă durată 

septembrie 

ianuarie  

Șefa catedrei 

diriginților 

Profesorii diriginți 

8 Aprobarea planificării de 

lungă durată a profesorilor , 

unităților de curs (contact 

direct și studiul individual), 

Semnarea  Întâi 

septembrie 

Șefii de catedră 

Cadrele didactice 



 

 

 

pentru I semestru al anului 

și a disciplinelor liceale 

pentru tor anul. 

9 Întocmirea  orarului 

cercurilor pentru anul de 

studii 2021- 2022 și a 

activităților extracurriculare 

Elaborarea Până la 06  

septembrie 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de catedră 

 

10 Elaborarea graficului 

perfecționării cadrelor 

didactice pentru anul 2021 -

2022 

Respectaea 

cerințelor 

Codului 

Educației 

Până la 15  

septembrie 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Metodist 

11 Aprobarea planurilor de 

activitate a pedagogilor 

sociali 

Semnarea 

planurilor 

 Până la 06  

septembrie 

Pedagogii sociali 

12 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 

Catedra diriginților 

Semnarea 

planurilor 

Întâi 

septembrie 

Șefii de catedră 

13 Dezvoltarea la nivel 

instituțional a 

sistemului de ghidare în 

carieră. 

Angajarea în câmpul 

muncii și dezvolarea 

carierei profesorilor 

Diminuarea 

stereotipurilor 

 

Pe parcursul 

anului 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Tinerii specialiști 

Profesorii cumulari 

Profesorii de 

discipline generale și 

de specialitate 

14 Identificare componentelor 

și eleaborarea sistemului de 

ghidare în carieră 

Identificarea 

responsabili -

tăților și 

subdiviziuni lor 

institituției în 

procesul de 

ghidare în carieră 

Pe parcursul 

anului 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Profesorii diriginți 

15 Completarea documentației Instrucțiuni 06-10  Diriginții grupelor 
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grupelor academice 

(cataloage, dosare, 

contracte-tip, carnete de 

note, carnete de elev, fișe 

personale). 

pentru 

completare 

septembrie Secretara secției de 

învățământ. 

16 Întocmirea bazei de date a 

elevilor din colegiu. 

Instrucțiuni 

pentru 

completare 

septembrie Secretara secției 

de învățîmânt. 

17 Constiturea Consiliului 

elevilor și a planului de 

activitate. 

Rspectarea 

Regulamentuui de 

activitate al CE 

septembrie Diriginții 

grupelor 

18 Administrarea și adaptarea 

curriculei la disciplina 

bazele antreprenoriatului la 

specificul instituției 

Realizarea 

proiectărilor de 

lungă durată 

octombrie 

ianuarie 

Profesorii de BA 

 

19 Colectarea și aprobarea  

cererilor privitor la 

înscrierea în sesiunea de 

bacalaureat 2022 

Rspectarea 

Regulamentuui de 

susținere a sesiunii 

de bacalaureat 

februarie Secretarul secției 

de învățământ 

Consiliul 

profesoral 

20 Completarea bazei de date a 

candidaților pentru sesiunea 

de bacalaureat 2022. 

Respectarea 

cerințelor CTICI 

Conform 

cerițelor 

MEC 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Secretare secției de 

învățămînt 

21 Monitorizarea fluctuației 

elevilor. 

Elaborarea raportului 

semestrial. 

Monitorizarea 

Prevenirea 

permanent Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Secretare secției de 

învățămînt 

Contabilul șef 

22 Elaborarea orarului  tezelor 

și sesiunilor de iarnă și 

vară, orarului examenelor 

de calificare. 

Orar întocmit Conform 

cerințelor 

MEC 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de secții. 

23 Primirea rapoartelor 

dirigințior de grupă privind 

reușita elevilor semestrială 

și anuală. 

Verificarea Finalul 

sem.I-II 

Diriginții grupelor 

Șefii de secții. 

24 Desfășurarea concusului 

școlar pe discipline. 

Organizarea 

conform 

cerințelor 

regulamentu-

lui 

februarie Șefii de catedră 

25 Pregătirea participanților Selectarea februarie Profesorii de obiecte 



 

 

 

către concursul Zonal 

(Zona Nord or.Bălți) 

celor mai 

buni elevi. 

26 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 

27 Aprobarea materialelor 

pentru sesiuni de promovare 

și calificare. 

Aprobare 

analizare 

Finalul 

sem.I-II 

Șefii de catedră 

Director adjunct 

28 Completarea bazei de date a 

absolvenților promoția 

2018- 2022. 

Respectarea 

cerințelor 

CTICI 

Monitoriza- 

rea 

 

mai Rsponsabilul de baza 

de date 

29 Întocmirea graficului de 

susținere a restanțelor. 

Lichidarea 

restanțelor 

Finalul 

sem. I-II 

Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefii de secții 

30 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 2021-

2022 

Raport la 

Consiliul 

profesoral 

Iunie  Directorul adjunct 

pentru instruire și 

educație 

 

 

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 

Cataloage completate 

conform planurilor de 

Pe parcursul 

anului 
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notării elevilor învățământ 

 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 

 Desfășurarea lucrărilor 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 

Monitorizarea permanentă întru realizarea 

normelor de conduităîn relațiile cu elevii 

Respectarea codului de 

etică al cadrului didactic 

Sistematic 

IV Control tematic : Profesorul –lider –

adevărat aliat al elevului și figură 

centrală în reformele actuale din 

sistemul educațional. 

 

Disiminarea rezultatelor 

obținute și oferirea 

colegilor șansa de a face un 

schimb dirijat de bune 

practici. Identificarea 

soluțiilor constructive 

pentru probleme curente în 

Februarie 

Martie 



 

 

 

activitatea profesională. 

V 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-2022. 

Sistematic 

Organizarea testărilor examenelor de 

BAC 

Promovarea testărilor la 

nivel instituțional. 

Conform 

indicațiilor 

MEC 

 

 

 

 

 

      III. ACTIVITATEA CONSILIULUI  METODICO -ȘTIINȚIFIC 

 

               Obiective : 

 organizarea și monitorizarea activității metodice în cadrul instituției. 

 aprobarea lucrărilor metodice, ghidurilor metodologice, materialelore didactice în conformitate 

cu  curricula la specialitate/ unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională. 

 oferirea suportului metodologic pentru aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și 

asigurare a calității la nivelul instituției. 

 monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională și activităților 

desfășurate. 

 identificarea procedurilor de evaluare periodică a calității corpului profesoral. 

 organizarea activității metodice prin aplicarea inovațiilor didactice și tehnologice. 

 identificarea procedurilor obiective și transparente de evaluare a 

rezultatelor învățării. 
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Nr. 

d/o 

Ordinea de zi Termen de realizare 

1. Discutarea reperelor metodologice de organizare a 

procesului educațional, la disciplinele liceale și 

unitățile de curs: 

 orientarea cadrelor didactice vizând 

proiectarea de lungă durată / zilnică; 

  utilizarea platformelor educaționale pentru 

organizarea și realizarea activităților 

educaționale. 

 

 24 AUGUST 

2. Valorizarea instrumentelor de învățare cognitiv –

constructivistă în procesul de formare a 

competențelor elevilor în colegiu. 

 

01 NOIEMBRIE  2021 

3. 1. Discutarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare  a examenului de bacalaureat 

profesional (ordin Nr.602 din 25.05.2021 MECC 

publicat în Monitorul Oficial Nr.137 – 141 

art.558).  

2. Stabilirea situațiilor academice și elaborarea 

studiilor de caz în scopul prezentării probei Studiul 

de caz de către cadrele didactice solicitante de grad 

didactic doi. 

 

05 IANUARIE  2022 

4 Instrumente de evaluare a competențelor 

profesionale finale: test, barem de corectare, grilă 

de convertire a punctelor în note. 

 

06 MAI 2022 
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IV. PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE PLANIFICATE 

PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

activității 

Perioda de 

realizare 

Responsabil 

1 Mesaj de felicitare ,, 

Ziua cunoștințelor” 

01 septembrie 2021 Bulat Diana, profesoară de limba 

și literatura română. 

2 Ziua profesorului. 05 octombrie 2021 Strelciuc Veronica, profesoară de 

limba și literatura română și 

limba franceză. 

 

3 Ziua studentului 17 noiembrie 2021 Guțu Svetlana, profesoară de 

limba engleză. 

 

4 

 

 

Revelion pentru elevi și 

studenți. 

decembrie 2021 Neagu Tatiana, profesoară de 

limba și literatura română. 

5 Matineu pentru copiii 

angajaților. 

decembrie 2021 Zagaievscaia- Rezneac Lilia, 

profesoară de limba și literatura 

română și limba franceză. 

Pînzari Maria - profesoară de 

limba și literatura română și 

limba franceză. 

6 1 Martie. 1 martie 2022 Dobrovolschi Adelina, 

profesoară de limba și literatura 

română.  

7 Ziua internațională a 

FEMEII. 

martie 2022 Dobrovolschi Adelina, 

profesoară de limba și literatura 

română. 

8 Cuvânt pentru suflet aprilie 2022 Maria Vovc, profesoară de limba 

și literatura română 

9 Ultimul sunet promoția 

2018 – 2022 

mai 2022 Profesorii diriginți: 

Zagaievscaia –Rezneac Lilia –

gr.41 

Revenco Victoria  –gr.42 

Arbuz Irina –gr.43 

Melnic Veronica – gr.44 

Ghidirim Liliana – gr.45 

Farmagiu Andrian –gr.47 

Livandovschi Irina– gr.48 

Vizitiu Tatiana –gr.49 
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V. 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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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 
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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. 

 

“STAGIILE DE PRACTICĂ SUNT OBLIGATORII  

ŞI AU MENIREA DE A ÎMBINA SFERA EDUCAŢIONALĂ  

ŞI CEA PROFESIONALĂ” 

 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor 

de practică 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu 

locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor 

3. Ghidarea elevilor în cariera profesională 

4. Asigurarea calității stagiilor de practică 

5. Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică 

6. Monitorizarea susținerii rapoartelor de practica 

7. Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare 

 

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, calificarea: educator,  Învățământ primar, 

                                          Educație  timpurie, calificarea: conducător muzical, Asistență socială,  

                                          Servicii administrative și de secretariat, Turism, 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. 

 

 

01.09.21-

10.09.21 

 

 

director-

adjunct 

pentru 

instruirea 

practică și 

producere 

Asigurarea 

funcționalității 

proiectului de 

dezvoltare a 

colegiului și 

planurilor 

calendaristice 

pentru anul 

2021-2022 

  Alcătuirea graficului realizării 

stagiilor de practică, în concordanță cu 

procesului educațional la nivel de 

instituție pentru anul 2020-2021. 

 

 

03.09.21 

 

 

V.Celac  

L.Dubciuc 

 

 

Graficul 

procesului 

educațional 

pentru anul de 

studii 

 2021-2022 

    

  Emiterea și aprobarea orarului 

stagiilor de practică pe specialități. 

 

01.09.21 

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 

profesorale, 

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 în format on-line și of-line 

(în dependență de recomandările 

CNSE). 

 

 

Septembrie, 

ianuarie 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică, 

managerii instit. 

aplicație 

 

Contracte de 

colaborare 

cu 

instituțiile 

de aplicație 



 

 

 

            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.16, 

selectată pentru realizarea stagiilor 

de practică a studenților 

specialității „Educație timpurie”, 

calificarea : educator și 

conducător muzical,  (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.12, 

nr.16, nr.17 

 

 

Contract de 

colaborare cu  

Instituția 

Publică Liceul 

Teoretic 

„Petru Rareș” 

 

 

Contract de 

colaborare cu  

instituții de 

profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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) 
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Dezvolta

rea, 

perfecţio

narea şi 

eficentiz

area 

activităţi

i 

manager

iale 

     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 

 Raport de activitate despre 

performanțele obținute în cadrul 

stagiilor de practică pentru anul de 

învățământ 2021-2022. 

 

 

Iunie 2022 

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 2021-2022, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruire 

și educație 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 

 

 

 

 

Grafic de 

desfășurare și 

realizare a 

stagiilor de 

practică pentru 

anul de studii 

2021-2022, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățământ și 

planului de 

activitate a 

instituției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori-

metodiști, 

conducători de 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori-

metodiști, 

conducători de 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic de 

desfășurare si 

realizare a 

stagiilor de 

practică pentru 

anul de studii 

2021-2022, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățămînt și 

planului de 

activitate a 

instituției 
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      Practica de specialitate:     

              pedagogică 

Practica ce precede probele de     

        absolvire 

 Specialitatea TEOLOGIE  : 

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): 

      Practica de instruire 

Anul III  (gr.34): 

Practica de specialitate 1 

Anul IV  (gr.44): 

  Practica de specialitate 2     

 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 de instruire IV 

(comasată)     

Practica ce precede probele de     

        absolvire. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic de 

desfășurare si 

realizare a 

stagiilor de 

practică pentru 

anul de studii 

2021-2022, în 

conformitate cu 

planurile de 

învățămînt și 

planului de 

activitate a 

instituției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    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 
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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 

                

  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 
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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 

        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.”. 

 „Dezvoltarea abilităților și 

îmbunătățirea eficacității activității 

pedagogice în cadrul stagiilor de 

practică  prin raportarea 

competențelor profesionale la 

cerințele pieții muncii și o carieră 

de succes”  

 Studiul, analiza și ajustarea 

documentației educaționale și 

metodologice aferente stagiilor de 

practică; 

 îmbunătățirea calității activității 

didactice și educaționale în cadrul 

stagiilor de practică; 

 îmbunătățirea competențelor 

pedagogice ale conducătorilor de 

practică din instituțiile de aplicație 

și profesorilor-metodiști. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Sistematic 

prin asistări 

reciproce 

 

 

director-adjunct 

pentru instruirea 

practică și 

producere 

 Prof.-metodiști 

cu experiență 

 

 

 

Sarcini ajustate 

la cerințele 

pieții de muncă 

                  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 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 
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 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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u
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 c
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ră
sp

u
n

d
ă

 e
x

ig
en

ţe
lo

r 
p

ie
ţe

i 
m

u
n

ci
i 

            Consolidarea sistemului de 

asigurare şi evaluare a calităţii în 

instituţie. 

Pe 

parcursul 

anului 

Administrația 

colegiului, 

 şefii de catedră,  

cadre didactice 

Fișa de asistență 

2. Subiectul:  Profesorul-lider –

adevărat aliat al elevului și figură 

centrală în reformele actuale din 

sistemul educational - aspect 

teoretic. 

 Profesorul-lider în procesul 

educațional. 

 

Octombrie 

Martie   

 

 

 

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  

      Ajustarea continuă a curriculei la 

instruire practică pentru formarea 

profesională la domeniile: 

- Pedagogie și știința educației; 

- Drept; 

- Științe umanistice; 

- Servicii personale; 

- Asistență socială; 

 

 

 

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 
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VIII. ACTIVITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

Șef se secție pentru asigurarea calității 

USATÎÎ Emilia 

 

 

PRELIMINARII 

 

Secolul XXI-lea este secolul calității produselor și serviciilor în toate domeniile de 

activitate umană, inclusive în cel al educației. 

Unul dintre principiile fundamentale ale educației, conform Codului educației este 

„principiul calității”. Totuși, managementul calității, în contextul accelerării progresului 

tehnologic, al creșterii continue a incertitudinii și imprevizibilității, rămâne o mare provocare.  

Scopul Planului de activitate al 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, prin care să se urmărească asigurarea pe termen lung a unui proces 

educațional 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 propuse spre realizare în anul de studii 2021-2022 sunt: 

1. Promovarea sistemului de evaluare internă și asigurare a calității; 

2. Fundamentarea managementului calității pe autoevaluare și dezvoltare instituțională; 

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

4. Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității; 

5. Monitorizarea activității instituției sub aspectul asigurării calității;  

6. Compatibilizarea activităților instituționale cu standardele naționale din domeniu; 

7. Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității;  

8. Implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare a realizării 

cerințelor definite de standardele de referință la nivel de sistem. 

SMC în cadrul instituției include: 

1. identificarea proceselor necesare SMC (procesele de management al activităţilor, de 

asigurare a resurselor, de furnizare a serviciilor, de măsurare, analiză si îmbunătăţire); 



 

 

 

2. determinarea criteriilor şi a metodelor necesare prin care se asigură efectuarea şi controlul 

acestor procese;  

3. asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor necesare în vederea execuţiei şi 

monitorizării acestor procese;  

4. monitorizarea, măsurarea şi analiza proceselor. 

 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN - 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 SMC. 

 Existența curriculumului național la 

domeniile de formare profesională la 

disciplinele fundamentale și de 

specialitate în baza Planurilor de 

învățământ 2016-2017. 

 Sistemulde control managerial relative 

dezvoltatv pentru monitorizarea, 

coordonarea și îndrumarea metodologică 

cu privire la sistemul propriu de control. 

 Elementele structural ale 

managementului calității aplicate pe toate 

aspectele de activitate. 

 Partajarea structurată și planificată a 

cadrelor didactice la cursurile de formare 

profesională organizate de instituțiile 

acreditate din țară. 

 Dialog social consolidat cu partenerii 

naționali și internaționali. 

 Fondul de carte al bibliotecii reactualizat 

în măsură medie cu noile apariţii din 

domeniile necesare formării profesionale 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa mobilității academice a elevilor și 

cadrelor didactice. 

 Lipsa pobibilităților financiare în 

susținerea activităților de 

elaborare/editare a materialelor didactice 

(suporturi de curs, manual, material 

auxiale procesului didactic etc.). 

 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. 

 Persistența elementelor învățământului 

reproductiv. 

 Cazuri de neasumare a responsabilității în 

exercitarea sarcinilor înainate demembrii 

CEIAC. 

 Implicarea slabă a elevilor în soluţionarea 

problemelor ce ţin de instruire și 

absenteism școlar. 

 Mobilier învechit în căminul instituției 

etajele V. 

 Lipsa soft-urilor educaționale. 
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ale elevilor. 

 Utilizarea platformelor electronice în 

vederea diseminării rapide a informației. 

 Utilizarea platformelor electronice în 

procesul de predare-învățare-evaluare. 

 Stimularea cadrelor didactice/personal 

auxiliar și de deservire prin sporul pentru 

performanță acordat semestrial. 

 Lipsa de activități antreprenoriale cu 

participarea elevilor. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Existența cadrului normativ care 

reglementează toate subdiviziunile 

instituției. 

 Dezvoltarea și implementarea strategiilor 

privind asigurarea calității, dezvoltarea 

relațiilor parteneriale comunitare pentru 

educație. 

 Posibilitatea implicării în programe 

europene de parteneriat educational. 

 Posibilitatea accesării fondurilor 

structural pentru proiecte care ar putea 

contribui la eficientizarea educației. 

 Transparență informațională și 

decizională. 

 Asigurarea transparenței privind calitatea 

ofertei de formare. 

 Ofertă educațională extracurriculară 

realizată prin parteneriate locale. 

AMENINȚĂRI 

 Surmenarea intelectuală a echipei 

CEIAC; 

 Reticența unei părți a personalului 

didactic în raport cu exigențele 

managementului calității. 

 Reacțiile nejustificare a celor evaluați ar 

distabiliza concordanța dintre rezultatele 

evaluării și situația reală. 

 Calitatea procesului educațional este 

afectată de curricula voluminoasă și 

suprasolicitarea elevilor. 

 Strategie distinctă de planificare, 

recrutare și administrare a angajaților. 

 Solicitările imperative din partea 

organelor ierarhic superioare de reducere 

a numărului de posturi ar diminua 

calitatea activităților. 

 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PRIORITĂȚI 

Pe parcursul anului de studii 2021-2022, departamentl calității va urmări misiunea-  

implementarea și monitorizarea SMC la nivel de instituție. 

Managementul calității reprezintă un ansamblu de activități menite să asigure îmbunătățirea 

continua a calității produselor, proceselor și sistemelor.  



 

 

 

Principalele domenii funcționale ale activității responsabilului de calitate vor fi direcționate 

spre: 

1. Asigurarea calității 

2. Dezvoltarea curriculară 

3. Evaluarea 

Cât privește direcțiile de activitate, acestea vor urmări: 

Asigurarea calității: 

1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii; 

2. Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii; 

3. Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii; 

4. Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii; 

5. Monitorizarea activităţii CEIAC; 

6. Crearea condițiilor și monitorizarea internă a procesului de evaluare externă. 

Dezvoltarea curriculară: 

1. Coordonarea procesului de elaborare a curricula; 

2. Planificarea și coordonarea sistemului de management al calității prin integrarea 

propunerilor din partea structurilor evaluate; 

3. Monitorizarea implementării documentelelor specifice asigurării calității și deciziilor 

luate; 

4. Elaborarea și monitorizarea implementării procedurilor și activităților de asigurare a 

calității. 

Evaluarea:  

1. Elaborarea și monitorizarea implementării Strategiei de evaluare; 

2. Asigurarea suportului metodic - instrumentelor de evaluare; 

3. Determinarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a calității serviciilor educaționale; 

4. Evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, 

curricula, materiale didactice); 

5. Acordarea de asistenţă metodică în problemele aplicării metodologiei de asigurare a 

calităţii; 

6. Evaluarea calităţii procesului de studii; 

7. Evaluarea activităţii personalului didactic; 

8. Asistenţă în procesul de evaluare externă. 
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I. PLANUL OPERAȚIONAL 

Nr. 

d/o 

S

A 
Conținutul activității Responsabili 

Termeni de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

  CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

Ținta strategică: Asigurarea cadrului instituțional pentru calitate în educație  

Management strategic  

1.  
S

A 

1 

Evaluarea existenței structurii și 

a conținutului documentelor 

proiective (planurile de 

activitate a structurilor 

instituționale). 

Membrii 

consiliului de 

administrație 

septembrie 

Existența 

structurii și a 

conținuturilor 

documentelor 

proiective. 

2.  

Organizarea internă a instituției: 

- existența comisiilor, 

catedrelor, fișelor de post; 

Director 

Șefi de catedră 
septembrie 

3.  

S

A 

8 

Verificarea funcționalității 

sistemului de comunicare 

internă și externă. 

Referent resurse 

umane 

 

periodic 

Management operațional  

1.  

S

A 

1 

Monitorizarea procesului de 

funcționare curentă a instituției: 

- orarul lecțiilor, 

activităților extracurriculare, 

studiu individual etc. 

Director 

Director adjunct 

pentru instruire 

și educație 

septembrie 

Relevența 

funcțională a 

instituției. 

2.  

S

A 

8 

Monitorizarea funcționării 

sistemului de gestionare a 

informației, înregistrarea, 

prelucrarea și utilizarea datelor 

și a informațiilor ministeriale. 

Director 

 
periodic 

Existența și 

funcționarea 

sistemului de 

gestionare a 

informației. 

3. S

A 

6 

Evaluarea asigurării serviciilor 

medicale pentru elevi. Felcer 

Bibliotecar 

Șefi de catedră 

Conform 

Planului 

operational 

CEIAC 4. 

S

A 

3 

Evaluarea asigurării elevilor cu 

bibiografia necesară cursurilor. 

Spații școlare 

1. 

S

A 

6 

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. S Asigurarea socială a elevilor.  Director Conform Existența, 



 

 

 

A 

6 

Evaluarea caracteristicilor și 

funcționării spațiilor auxiliare în 

conformitate cu Regulamentul 

de bază și recomandările 

ANACEC. 

Director adjunct 

pentru instruire 

și educație 

Pedagogii 

sociali 

CEIAC 

Planului 

operational 

CEIAC 

caracteristicile și 

funcționarea 

spațiilor 

auxiliare. 

Elevi asigurați cu 

cămin. 

Documentația școlară 

1. 

S

A 

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 

documentelor 

normative în 

vigoare. 

EFICIENȚA EDUCAȚIONALĂ 

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

individuale ale elevilor  

Curriculum 

1. 

S

A 

3 

Evaluarea procesului de 

proiectare și realizare a 

curricumulurilor la unitățile de 

curs în concordanță cu 

Standardul de formare 

profesională, Ghidul de 

elaborare a curriculumului, 

Cadrul de referință al 

curriculumului. 

Director adjunct 

pentru instruire 

și educație 

Metodist 

Șefii de catedre 

 

semestrial Existența 

curriculumurilor 

pe discipline. 

Elevi asigurați cu 

suport 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 

semestrial 

Performanțe școlare 

1. 

S

A 

3 

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. 

Șefii de secție 

didactică 

Cadrele 

didactice 

Diriginți 

Psiholog școlar 

sistematic 

Grupurile 

dezavantajate au 

acces echitabil la 

studii. 

Rata redusă a 

absenteismului 
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Monitorizarea acțiunilor de 

combatere a absenteismului și 

abandonului școlar. 

școlar  

Performanțe extrașcolare 

1.  

S

A 

3 

Evaluarea rezultatelor la 

activitățile extrașcolare și 

extracurriculare, cu calificativ. 

Director adjunct 

pentru instruire 

și educație 

Șefii de catedre 

 

sistematic 

Existența 

activităților 

extrașcolare și 

extracurriculare 

legate de viața 

elevilor. 

Activitatea științifico-metodică 

1. 

S

A 

5 

Analiza numărului de 

participări: 

- la cursuri de formare 

continua. 

 

Referent resurse 

umane 

Metodist 

 

periodic 

Existența unei 

baze de date cu 

privire la 

participările 

cadrelor didactice 

la cursuri 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.  S

A 

10 
Autoevaluarea instituțională în 

baza Ghidului ANACEC. 

Șef de secție 

pentru 

asigurarea 

calității 

Conform 

Planului 

operațional 

CEIAC 

Proceduri 

concrete de 

implementare a 

sistemului 

calității. 

2.  

S

A 

1 

 

Elaborarea și aplicarea 

procedurilor operaționale: 

- înființarea structurii 

CEIAC; 

- planuri operaționale; 

- rapoarte de 

monitorizare; 

- planuri de îmbunătățire. 

Anual 

la necesiatte 

Existența 

structurii interne 

CEIAC. 

Evaluarea corpului profesoral  

1. 

S

A 

5 

Evaluarea obiectivă și 

transparentă a calității predării 

corpului profesoral (prin fișe de 

evaluare cu acordarea 

calificativului/monitorizarea 

lecțiilor). 

Șef de secție 

pentru 

asigurarea 

calității 

sistematic 

Existența 

instrumentelor de 

evaluare a 

calității cadrelor 

didactice. 

Transparența 

rezultatelor 

obținute. 



 

 

 

2.  S

A 

3 

Evaluarea formelor de 

organizare a procesului de 

predare-evaluare. 

Centrarea pe 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 pe elev 

a metodelor de 

predare-învățare. 

Utilizarea 

instrumentelor 

TIC în procesul 

educațional. 

Progresul elevilor 

1. 

S

A 

3 

Promovabilitatea elevilor (în 

strictă conformitate cu 

reglementările în vigoare) 

Șefii de secție 

didactică 

Referent resurse 

umane 

 

semestrial 

Rata crescută de 

promobabilitate a 

elevilor. 

2.  
Promovarea mobilității 

academice. 

Administrația 

instituției 
permanent 

Existența 

mobilității 

academice. 

Angajarea în câmpul muncii (SA 4) 

1. 

S

A 

4 

Evidența mecanismului 

instituțional de urmărire a 

traseului profesional al 

absolvenților și angajarea în 

câmpul muncii. 

Șefii de secție 

didactică 

Diriginții 

anual 

Existența unui 

mecanism de 

evidență a 

traseului 

profesional al 

absolvenților. 
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IX. ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ A SECȚIILOR 

 

                                                                                                          Șefi de secție didactică 

Daniela FIODORCIUC 

                                                                                                  Maria PÎNZARI 

 

 

       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: 

1. 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);  

2. Elaborarea curriculelor în concordanţă cu finalităţile de studiu exprimate în competenţe 

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

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



 

 

 

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

competențelor profesionale ale acestora; 

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

elevilor de la secţie, inclusiv, prin descurajarea abandonului şcolar; 

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

imaginii colegiului în cadrul procesului de  dezvoltare a instituţiei; 

7. Urmărirea traseului profesional al absolvenților. 

 

Nr. 

d/o 

Conţinutul lucrului Termenul 

Îndeplinirii 
Responsabil 

I. Sarcini de bază 

1. 
Asigurarea unui management eficient la nivel 

de secţie,  grupe de elevi.   

Pe parcursul 

anului 

Şef-secţie 

Diriginţi 

2. Consolidarea disciplinei de muncă.  
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; reușita și frecvența 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. 

Septembrie  

 

Ianuarie  

Administrația 

Şef-secţie 

8. 

Participarea în cadrul activităţilor 

extracurriculare întru creșterea calității 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.  

Pe parcursul 

anului 

Şef-secţie 

Şef-catedră 

10. 

Implementarea strategiei și a planului de acțiuni 

ale colegiului pentru prevenirea abandonului și 

absenteismului școlar. 

Sistematic  

Dir. adjunct, Șef-

secție, Psiholog 

școlar 

11. 

Desemnarea persoanelor responsabile de 

problemele prevenirii abandonului și 

absenteismului școlar. 

Septembrie 2021 
Șef-secție 

Diriginți 

12. Revizuirea instrumentelor de evaluare cu Septembrie 2021 Director, 
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referire la calitatea măsurilor de prevenire și 

diminuare a absenteismului și abandonului 

școlar. 

Dir. adjunct 

Șef-secție 

CEIAC 

II .  Activităţi organizatorice 

1. 
Nominalizarea prin ordin a şefilor grupelor 

academice.    
Septembrie 

Şef-secţie    Dir. 

adjunct. 

2. Evidenţa dinamicii contingentului de elevi.  
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. 
Pregătirea şi verificarea sălilor de grupă, a 

cabinetelor; 

Septembrie 

Ianuarie 

Diriginţi 

Şef-secţie 

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. 

Sistematic 

Situațional 
Şef-secţie 

8. 
Monitorizarea realizării adunărilor  

Consiliului Elevilor de la secție. 
Sistematic  

Şef-secţie    Dir. 

adjunct 

9. 
Planificarea și elaborarea orarului susținerii 

tezelor semestriale, examenelor de promovare.  

Noiembrie 

Aprilie 

Şef-secţie 

Dir. adjunct 

10. 
Evidenţa realizării planului de învăţământ 

conform orarului stabilit.  

Pe parcursul 

anului 

Şef-secţie 

Dir. adjunct 

11. 
Organizarea şedinţelor cu diriginții și activul 

grupelor.  
Semestrial  Şef-secţie 

III.  Dirijarea procesului educaţional 

1. 
Monitorizarea frecvenţei, reuşitei elevilor în 

cadrul lecţiilor.  

Pe parcursul 

anului 

Şef-secţie Prof.-

serviciu 

2. 

Controlul respectării de către elevi a 

Regulamentului de activitate internă a 

Colegiului şi căminului.  

Pe parcursul 

anului 

Administrația 

Diriginţii 

3. 

Verificarea nivelului de asigurare a procesului 

cu mijloace de instruire necesare, conform 

cerințelor programelor în vigoare. 

Septembrie 

Ianuarie 

Diriginţi 

Şef-secţie 

4. 
Respectarea orarului sunetelor și lecţiilor de 

către cadrele didactice și elevi. 
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 de cultură 

generală și la 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. 

Sistematic 

Şef-secţie 

Administrația 

Profesori 

8. 
Monitorizarea procesului de realizare a 

planurilor şi programelor de studii. 
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 

Mai  

Şef-secţie 

Administrația 

12. 
Desfășurarea lucrului individual cu elevii ce au 

probleme disciplinare.  
La necesitate Şef-secţie 

13. 
Supravegherea permanentă întru realizarea 

normelor de conduită în relații cu elevii. 
Sistematic Şef-secţie 

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 la care elevii au o reușită 

scăzută. 

Sistematic 
Şef-secţie 

Administrația 

16. 
Monitorizarea activităţii elevilor în afara 

orelor de curs. 
Sistematic 

Şef-secţie 

Administrația 

17. 
Asistări reciproce la ore  în realizarea 

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 de la diriginți, șefii de 

secție. 

Sfârșitul  

semestrului 

Diriginți 

Șef-secție 

Dir. adjunct 

20. 
Analiza cauzelor abandonului și absenteismului 

în rândul elevilor exmatriculați. 
Semestrial  Șef-secție 

21. 
Identificarea factorilor care generează o rată 

scăzută de retenţie a elevilor în sistemul şcolar. 
Sistematic  

Diriginți 

Șef-secție 

22. 

Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de 

abandon şcolar prin, programe de remediere, 

colaborare cu familia. 

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-secţie 

Diriginții 

2. 

Familiarizarea elevilor cu conținutul 

Regulamentului de activitate  internă a 

Colegiului şi Căminului. 

Septembrie – 

Octombrie 

Şef-secţie 

Diriginţii 
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3. 

Asistarea la orele de curs, ore de dirigenție cu 

scopul determinării nivelului de cunoaștere și 

relaționare: profesor-elev, elev-elev.  

Pe parcursul 

anului 

Şef-secţie 

Dir. adjunct 

4. 
Elaborarea și întocmirea bazei de date a 

elevilor de la secție: anul I. 
Septembrie 

Şef-secţie 

Diriginții 

5. 

Colaborarea cu părinții elevilor de la secție îtru 

diminuarea dificultăților de adaptare ale 

acestora.  

La necesitate Şef-secţie 

V. Lucrul cu părinţii 

1. 
Participarea la şedinţele cu părinţii organizate 

de administraţia colegiului.   

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. 

Situațional Şef-secţie 

4. 

Studierea particularităților de relaționare: elev-

profesor-părinți.  

Planificarea și desfășurarea întâlnirilor 

individuale cu părinții. 

Situațional Şef-secţie 

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 

3. 

Pregătirea documentelor pentru obținerea 

polițelor medicale pentru elevii anului I, II, III, 

IV. 

Septembrie Şef-secţie 

4. 
Verificarea prezenţei elevilor în cadrul orelor 

de curs. 
Zilnic Şef-secţie 

5. 
Completarea rapoartelor privind frecvenţa şi 

reuşita. 
Lunar Şef-secţie 

6. Verificarea fluctuaţiei elevilor. Permanent Şef-secţie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X. ACTIVITATEA METODICĂ 

 Metodist 

                                                                                                                  Victoria REVENCO 

 

    Problemele cu care se confruntă sistemul educațional, atât la nivel mondial, cât și 

national, au impus necesitatea modificării paradigmei educaţionale. Astfel, se vorbeşte 

despre investiţiile în educaţie şi formare profesională pentru a permite şi a facilita învăţarea 

de-a lungul întregii vieţi. Importanţa formării continue a cadrelor didactice este dată de 

necesitatea reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor 

evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din perspectiva 

adaptării la nevoile societăţii actuale.  

 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 2021 – 2022 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 al 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. 
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       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.               

  Obiective generale: 

 Direcționarea activității metodice, vizând proiectarea, organizarea și realizarea activității 

educaționale și metodice; 

 Diversificarea metodelor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 

 Asigurarea condițiilor de motivare și avansare în carieră a cadrelor didactice; 

 Monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice; 

 Asigurarea condițiilor de motivare și avansare în carieră a cadrelor didactice. 

Obiective de referință: 

 Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor 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). 

1. Organizarea procesului de predare – învățare – evaluare 

Acțiuni/Subiecte 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

 

        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 

instructiv-educativ în condițiile pandemiei. 

        Elaborarea Planului operațional de 

activitate a CM. 

          Completarea Strategiei de monitorizare 

și ghidare a procesului de formare și 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice 

cu modificările de rigoare. 

 

August 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

 

 

Planificarea și 

implementarea activității 

cadrelor didactice. 

 

Utilizarea instrumentelor 

TIC în procesul instructiv-

educativ. 

Plan de activitate elaborat și 

realizat 

Strategie modificată 

2. Monitorizarea activității catedrelor metodice 
Prezentare în cadrul Catedrei de filologie și 

științe socioumane: 

Discutarea Reperelor metodologice de 

organizare a procesului educațional la 

disciplinele Limba și lit.română, Limba 

străină, Istoria, pentu anul de studii 2021-

2022. 

Seminare/traininguri: 

 Instrumente de evaluare a elevilor la 

distanță. 

 Formarea competențelor inter-/ 

transdisciplinare în cadrul 

disciplinelor umanistice(ședință 

teoretică/abordare practică). 

 

25 august 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie/

Aprilie  

 

Noiembrie/

Mai   

 

 

Proces educațional 

organizat conform 

cerințelor. 

 

 

 

 

Seminare/traininguri 

realizate. 
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Decadele catedrelor(monitorizare): 

 Ore cu public 

 Activități extracurriculare 

 Comunicări pedagogice. 

Octombrie 

Noiembrie 

Martie 

Aprilie 

Decade organizate 

calitativ 

 

 

3. Asistarea la ore – oferirea indicațiilor metodice 

 

       Asistarea la orele cadrelor didactice 

tinere, inițiate recent în procesul instructiv-

educativ din instituție și la profesorii în 

proces de atestare. 

        Ghidarea și motivarea cadrelor didactice 

pentru implicarea în activități didactice și 

extracurriculare atât de nivel instituțional, cât 

și comunitar.  

        Motivarea cadrelor didactice competente 

pentru implicarea în diverse proiecte 

educaționale. 

        Chestionarea elevilor în scopul evaluării 

actului didactic desfășurat în diverse 

modalități (prezența în auditoriu, online) 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie  

 

Ore asistate 

Indicații metodice 

oferite 

 

Activități didactice și 

extracurriculare 

realizate. 

 

 

 

 

Chestionare completate 

4. Formarea continuă a cadrelor didactice 

 

      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. 

     Stabilirea și întocmirea listei cadrelor 

didactice care necesită implicare în stagii de 

formare continuă. 

      Revizuirea și completarea  Strategiei de 

dezvoltare a personalului didactic. 

    Seminar cu subiectul : Planificarea și 

implementarea modelului de organizarea a 

procesului educațional (la necesitate, în cazul 

instalării carantinei). 

 

 

 

 

 

 

Septembrie  

 

 

Septembrie 

 

Octombrie  

 

Cadre didactice motivate. 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

Strategie completată 

5. Atestarea cadrelor didactice 

        Completarea graficului de atestare a 

cadrelor didactice. 

        Ședință metodică: Întocmirea cererilor de 

conferire/ confirmare/ păstrare a gradelor 

didactice/ manageriale. 

        Întocmirea graficului activităților 

 

August  

 

24 

septembrie 

 

 

 

Grafic completat 

 

Cereri completate și 

aprobate 

 

Grafic elaborat, activități 



 

 

 

didactice  și  extracurriculare planificate de 

cadrele didactice în proces de atestare, pentru 

anul de studii 2021-2022. 

 Întocmirea și înaintarea listei nominale a 

cadrelor solicitante de grad către MEC. 

   Asistarea la activitățile didactice și 

extradidactice desfășurate de cadrele didactice 

în proces de atestare în anul curent. 

    Stabilirea situațiilor academice și elaborarea 

studiilor de caz, pentru prezentarea probei 

Studiu de caz în cadrul CP de către cadrele 

didactice solicitante de grad didactic II.  

    Ghidarea cadrelor didactice solicitante de 

gradul didactic unu în slectarea și elaborarea 

corectă a produselor pentru susținerea 

interviului de performanță la nivel republican. 

   Verificarea Fișei de atestare și evaluarea 

portofoliilor de atestare a cadrelor didactice, 

solicitante de grade didactice. 

Septembrie  

 

 

 

Octombrie  

 

Pe parcursul  

anului 

 

Ianuarie  

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

Ianuarie  

realizate 

 

 

Listă nomină expediată 

 

Activități realizate și 

evaluate 

 

Studii de caz elaborate 

 

 

Produse realizate corect 

 

 

 

Portofolii structurate 

conform cerințelor 
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XI. ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI ȘCOLAR 

Psiholog școlar 

Ludmila ROMAȘCAN 
 

Scopul: prevenirea, identificarea și intervenția psihologică în vederea dezvoltării 

personalității elevului. 

Obiectivele: 

a) Asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea și formarea unei personalități capabile 

de autodezvoltare, care să posede un sistem de cunoștințe și competențe necesare integrării 

psihosociale; 

b) Identificarea și intervenția timpurie în cazul elevilor aflați în dificultate, în situații de risc; 

c) Conlucrarea cu administrația instituției, cadrele didactice în crearea mediului educațional 

favorabil pentru dezvoltarea elevului. 

Ținte strategice în activitatea psihologului: 

- Asistență psihologică elevilor în soluționarea sarcinilor de dezvoltare personală și 

autodeterminare; 

- Profilaxia comportamentului autodistructiv; 

- Suport în orientarea profesională și determinarea intereselor profesionale. 

IMPACT RISCURI 

- Comportament adecvat în situații generatoare de 

stres; 

- Relații interpersonale bazate pe empatie și 

toleranță; 

- Elev adaptat la noile condiții de viață; 

- Suport pentru organizarea și desfășurarea 

eficientă a activității psihologului. 

- Pierderea controlului ca urmare a numărului 

mare de elevi; 

- Rezistență din partea elevilor, cadrelor 

didactice, părinților; 

- Bariere de comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Activități/acțiuni Scopul Beneficiari 
Forma de 

activitate 

Termeni de 

realizare 
Notă 

I. ACTIVITATEA DE PREVENȚIE/PROFILAXIE 

ACTIVITĂȚI CU ELEVII 

Anul I 

Emoțiile din 

jurul nostru. 

Identificarea 

modalităților de 

păstrare a echilibrului 

emoțional în situații 

de tensiune și 

generatoare de stres. 

Grupa 

12,14 

Activitate cu 

elemente de 

training. 

Septembrie  

Eu în ochii 

altora. 

Adaptarea socială a 

elevilor prin 

intermediul 

activităților de 

autocunoaștere. 

Grupa 

15,17,

18 

Discuție. Noiembrie 

 

Anul II 

Cum să ne 

organizăm timpul 

liber. 

Exersarea abilităților 

de management al 

unui stil de viață de 

calitate. 

Grupa 

21 

Activitatea cu 

elemente de 

training. 

Noiembrie 

 

Anul III 

Ghidarea și 

orientarea în 

carieră. 

Formarea sistemului 

de atitudini, valori şi 

competenţe ce 

facilitează integrarea 

profesională. 

Grupa 

31, 32, 

33, 34, 

35, 37, 

38 

Activitate cu 

elemente de 

training. 

Ianuarie 

 

Anul IV 

Ecologia sferei 

afective: 

Suferința. 

Cunoașterea – 

descrierea căilor de 

exprimare a 

emoțiilor. 

Grupa 

42 

Exercițiu 

creativ. 
Octombrie 

 

ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII ȘI CADRELE DIDACTICE 
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Activitatea de 

protecție a 

elevilor în 

mediul școlar. 

Prevenirea 

fenomenului de 

bullyin în mediul 

școlar. 

Cadre 

didacti

ce 

Seminar Februarie 

 

Dezvoltarea 

abilităților 

emoționale ale 

elevului. 

Dezvoltarea 

abilităților emoționale 

la elevi în vederea 

depășirii traumelor 

psihologice. 

Dirigin

ți 

Sesiune de 

training 
Octombrie 

 

II. ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ ȘI PSIHODIAGNOZĂ 

ACTIVITĂȚI CU ELEVII 

Adaptarea 

școlară. 

Stabilirea nivelului de 

adaptare a elevului la 

condițiile socio-

psihologice noi. 

Elevii 

anului 

I 

Motivația 

școlară. 
Noiembrie 

 

Evaluarea 

multiaspectuală 

al elevilor cu 

probleme. 

Determinarea 

nivelului actual de 

dezvoltare a elevului, 

a potențialului și a 

necesităților de 

dezvoltare. 

Elevii 

anului 

I-IV 

Tehnici 

psihologice, 

observație, 

interviul. 

La solicitare 

 

Determinarea 

cauzelor 

nereușitei 

școlare. 

Evaluarea proceselor 

cognitive, a sferei 

emoționale. 

Elevii 

anului 

I-IV 

Tehnici 

psihologice, 

observație, 

interviul. 

La solicitare 

 

Statutul 

sociometric al 

elevilor. 

Stabilirea climatului 

psihologic, a relațiilor 

interpersonale în 

colectivul de elevi. 

Elevii 

anului 

I-IV 

Sociometrie La solicitare 

 

III. ACTIVITATEA DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ 

III.1 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

ACTIVITĂȚI CU ELEVII 

Consilierea 

psihologică 

individuală și de 

grup. 

- prevenirea și 

diminuarea 

inadaptării în 

procesul educațional; 

- depășirea eșecului 

școlar, a problemelor 

de comportament etc. 

Elevii 

anului 

I-IV 

Interviul, 

conversația, 

tehnici 

psihologice. 

Consultații 

La 

soli

citar

e 



 

 

 

ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII ȘI CADRELE DIDACTICE 

Consilire 

psihologică 

individuală și de 

grup. 

- prevenirea și 

diminuarea 

dificultăților de 

învățare, relaționare, 

comportament a 

elevilor; 

- optimizarea relațiilor 

părinte-copil etc. 

Părinți 

Interviu, 

conversația, 

tehnici 

psihologice. 

Consultații 

La 

soli

citar

e 

Consilierea 

psihologică 

individuală și de 

grup. 

- stabilirea 

dificultăților/problem

elor specifice vârstei, 

grupului de elevi, 

particularităților 

individuale de 

dezvoltare a elevului 

etc. 

Cadre 

didacti

ce 

Interviul, 

conversația, 

tehnici 

psihologice. 

Consultații 

La 

soli

citar

e 

III.2 ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

ACTIVITĂȚI CU ELEVII 

Program de 

intervenție 

psihosocială 

pentru elevii 

aflați în situații 

de risc. 

Formarea imaginii 

constructive a 

propriului viitor, 

formarea capacităților 

de a lua decizii, de a 

analiza propriile 

posibilități, capacități 

și realizări. 

Elevi 

din 

grupul 

de risc. 

Discuții, 

brainstorming, 

lucru în grup, 

exerciții, 

studiu de caz 

etc. 

Ședințe 

La 

soli

citar

e 

Activități Scopul 

Forme 

de 

activit

ate 

Termeni de 

realizare 
Locația 

Not

ă 

IV. ALTE ACTIVITĂȚI 

IV.1 ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE 

Baza de date a 

elevilor. 

Actualizarea bazei de 

date a elevilor. 

Individ

ual 
Septembrie 

Cabinetul 

psihologului 
 

Materiale pentru 

activități. 

Elaborarea 

materialelor pentru 

activități. 

Individ

ual 
Zilnic 

Cabinetul 

psihologului 
 

Documentația 

psihologului. 

Completarea 

documentației 

Individ

ual 
Zilnic 

Cabinetul 

psihologului 
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psihologului. 

Datele evaluării 

psihologice. 

- interpretarea 

calitativă și 

cantitativă a 

rezultatelor obținute 

în urma evaluării 

psihologice; 

- stabilirea acțiunilor 

de intervenție; 

- întocmirea 

proceselor, a notelor-

verbale informative. 

Individ

ual 
Zilnic 

Cabinetul 

psihologului 
 

Asistări la 

ore/activități. 

Observarea 

particularităților 

individuale și 

comportamentului 

elevilor în condițiile 

orelor 

școlare/extrașcolare. 

Individ

ual 
La solicitare 

Sălile de 

clasă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XII. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICĂ 

 
Obiectivul general: 

Coordonarea și monitorizarea aplicării uniforme a principiilor și normelor de conduită morală și 

profesională în activitatea Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, de către cadrele didactice, de 

conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar. 

  

Obiective specifice: 
  

1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică; 

2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de 

etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de 

integritate și anticorupție; 

3. Promovarea unei culturi organizaționale care să stimuleze comunicarea deschisă, colaborarea,  

respectarea valorilor, principiilor etice în demersul comun pentru asigurarea calităţii actului 

didactic; 

4. Crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale în acord cu misiunea și scopurile 

instituţiei; 

5. Monitorizarea și asigurarea transparenţei decizionale. 

 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIVITAȚI 

 

RESPONSA

BILI 

 

PERIO

ADA 

 

INDICATORI DE 

PROGRES  

Obiectivul specific nr. 1: ASIGURAREA FUNCŢIONALITĂŢII ŞI CONSOLIDAREA 

CAPACITĂŢILOR CONSILIULUI DE ETICĂ 

O
p

ti
m
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a
re

a
 a

ct
u
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i 

d
e 

m
a
n

a
g

em
en

t 
fu

n
cț
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n

a
l 

şi
 

a
d

a
p

ta
re

a
 n

ec
es

it
ă
ți

lo
r 

la
 

st
a

n
d

a
rd

e 
sp

ec
if

ic
e 

în
v
ă
ţă

m
â

n
tu

lu
i 

p
ro

fe
si

o
n

a
l 

te
h

n
ic

 

Analiza și studierea: 

Codului de etică al 

cadrului didactic, Legii 

nr.190-III din 19.07.1994 

cu privire la petiționare. 

Membrii 

Consiliului de 

etică 

septembrie Documente studiate, 

membri informați 

Crearea portofoliului 

Consiliului de etică 

Președintele 

Consiliului de 

etică 

Septembrie/ 

la necesitate 

Ordinul de 

constituire a 

Consiliului de 

etică, 

Portofoliul 

Consiliului de 

etică 
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Elaborarea Planului 

operațional al Consiliului 

de etică pentru anul de 

studii 2021-2022. 

Membrii 

Consiliului 

de etică 

septembrie Plan elaborat, 

publicat pe 

pagina web 

oficială a 

instituției 

Elaborarea Raportului de 

activitate al Consiliului de 

etică pentru anului de 

studii 2021-2022 

Membrii 

Consiliului 

de etică 

Iunie Raport 

elaborat, anexat 

la portogoliul 

Consiliului de 

etică 

A
co

rd
a
re

a
 a

si
st

en
ţe

i 
in

fo
rm

a
ţi

o
n

a
le

, 

m
et

o
d

o
lo

g
ic

e 
şi

 c
o
n

su
lt

a
ti

v
e 

p
e 

d
o
m

en
ii

le
 d

e 
co

m
p

et
en

ţă
. 

Informarea cadrelor 

didactice cu Suportul 

informațional privind 

procedura aplicării 

sancțiunilor disciplinare 

de către directorul 

instituției. 

Membrii 

consiliului 

de etică 

Șefii de 

catedră 

Septembrie Suport 

informațional 

elaborat 

50 profesori 

informați 

Discutarea prevederilor 

codului de etică în cadrul 

ședințelor metodice.    

Elaborarea conținuturilor 

informative la nivel 

instituțional și inter-

sectorial. 

Șefii de 

catedră 

Decem

brie 

50 profesori 

informați 

Informarea cadrelor 

didactice, părinților, 

elevilor cu privire la 

procedura de depunere a 

petițiilor, cererilor, 

sesizărilor.  

Membrii 

Consiliului 

de etică 

Noiembrie Cadre didactice, 

părinți, elevi 

informați 

R
es

p
ec

ta
re

a
 c

a
d

ru
lu

i 
n

o
rm

a
ti

v
-

ju
ri

d
ic

 p
ri

v
in

d
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n
te

ra
cț

iu
n
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ca
d

re
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r 
d

id
a
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e 
cu

 p
ă
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n

ți
i/

 

tu
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i 

și
 c

o
m

u
n
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a
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a
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o
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 î
n

 

p
re

în
tâ

m
p
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a
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a

 e
v
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a
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r 
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n
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 d

e 
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n
 r
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a
 

p
a
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en
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tu
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i 
cu

 a
ce

st
ea

. 

Instruirea corpului 

didactic, elevilor, 

părinților privind 

implementarea Codului de 

etică al cadrului didactic 

prin intermediul 

comunicărilor în cadrul 

catedrelor referitor la 

relațiile interpersonale 

cadre didactice-familie în 

corespundere cu cadrul 

normativ-juridic. 

Membrii 

consiliului 

de etică 

Șefii de 

catedră 

Periodi

c, 

pe 

parcurs

ul 

anului 

Relații eficiente de 

parteneriat școală-

familie 

fundamentat pe 

cadrul normativ-

juridic în vigoare. 



 

 

 

Organizarea şi 

desfăşurarea şedinţelor 

extraordinare ale 

Consiliului de etică. 

Președintele 

Consiliului 

La 

necesita

te 

Nr. ședințelor 

protocolate și 

anexate la 

portofoliu 

Examinarea petițiilor 

parvenite în adresa 

Consiliului de etică al 

instituției de învățământ. 

Membrii 

Consiliului 

de etică 

La 

necesita

te 

Petiții 

examinate 

Termeni respectați 

Obiectiv specific 2: ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA CADRULUI DE REFERINŢĂ 

NECESAR PENTRU IMPLEMENTAREA CODULUI DE ETICĂ AL CADRULUI DIDACTIC 

Îm
b

u
n

ă
tă

ți
re

a
 ș

i 
g
es

ti
o
n

a
re

a
 c

o
n

st
a
n
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 a

 s
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m
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o
r 

d
e 
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n
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o
l 
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n
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e
a
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ză
ri

i 
u

n
u

i 
m

a
n

a
g
em

en
t 

ed
u

ca
ți

o
n

a
l 

ef
ic

ie
n

t.
 

 

Elaborarea 

Regulamentului de 

activitate al Consiliului de 

etică 

Președintele  

Consiliului 

de etică 

Septembrie Regulament 

elaborat, aprobat la 

ședința Consiliului 

profesoral nr.2 din 

06.09.2021, 

publicat pe pagina 

web oficială a 

instituției. 

Revizuirea fișelor de post 

ale cadrelor didactice și 

de conducere cu 

includerea obligațiunilor 

și responsabilităților din 

Codul de Etică.  

Administrația 

instituției 

Septembrie Fișele de post 

revizuite 

Ajustarea Reperelor 

metodologice pentru 

cadrele didactice, elevi și 

părinți privind 

organizarea și 

funcționarea Consiliului 

de etică al instituției. 

Membrii 

Consiliului 

de etică 

Octombrie Recomandări 

elaborate, 

publicate pe pagina 

web 

oficială a instituției 

P
ro

ie
ct

a
re

/ 
o
rg

a
n

iz
a
re

a
 

se
tu

lu
i 

d
e 

a
cț

iu
n

i 
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p
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v
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e 
la
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o
ri
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C
o
d

u
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i 
d

e 
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ă
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l 

ca
d
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i 
d
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a
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Atelier de lucru 

“Conflictul-căi de 

soluționare”  organizat cu 

elevii. 

 

Membrii 

Consiliului 

de etică/elevii 

anului IV 

Noiembrie 

 

Atelier desfășurat 

Elevi informați 

Promovarea respectării în 

activitatea cadrelor 

didactice a principiului 

non-discriminării în raport 

cu elevii și părinții. 

Cadrele 

didactice 

Martie Act de 

cunoștință 

Rezultatele 

sondajelor 

Im p
le

m
e

n
ta

re
a
 

m
e

ca
n

is
m

el
o r d
e 

p
re

v
en ir
e a
 

co
r

u
p

ț
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i 

în
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d
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l 
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u
n

i
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C
o
l
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i

u
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M
i

h
a
i 

E
m
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e
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d
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S
o
r

o
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Elaborarea și difuzarea 

materialelor  cu caracter 

informativ privind 

Corpul 

administrativ 

al instituției 

Decembrie/ 

Aprilie 

 

Act de cunoștință 

Semnarea 

angajamentelor de 
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riscurile și consecințele 

faptelor de corupție sau a 

incidentelor de integritate.  

Președintele 

consiliului de 

etică 

 

 

 

 

 

 

 

către cadrele 

didactice; 

Semnarea de către 

toți elevii a  

ordinului de 

interzicere a 

colectării resurselor 

financiare în cadrul 

instituției. 

Desfășurarea Campaniei 

pentru promovarea unui 

comportament de 

recunoaștere și respingere 

a corupției. 

Membrii 

Consiliului/ 

 

Pe parcursul 

anului 

Proces-verbal al 

Consiliului de etică 

Procese-verbale 

ale ședințelor cu 

părinții. 

C
u

lt
iv

a
re

a
 

in
to

le
ra

n
țe

i 

fa
ță

 d
e 

a
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n

i 

d
e 
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a

u
d

ă
 

a
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d
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ă

 î
n

 

m
ed

iu
l 

ed
u

ca
ți

o
n

a
l.
 

Organizarea activităților 

extracurriculare cu 

module ce prevăd 

studierea standardelor 

naționale de integritate și 

anticorupție. 

Membrii 

Consiliului/ 

Șef catedra 

diriginților 

Semestrial Tematici regăsite în 

planificările de 

lungă durată a 

diriginților 

Obiectivul specific nr. 3: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ÎN ACTIVITATEA 

CONSILIULUI DE ETICĂ 

Îm
b

u
n

ă
tă

ți
re

a
 p

ra
ct

ic
il

o
r 

d
e 

în
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ri
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e 
a
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v
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o
r 
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 c

a
d
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l 
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g
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n
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n
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e
d
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si
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o
r 

in
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rm
a
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o
n

a
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/ 

tr
a
n

sp
a

re
n

te
. 

Asigurarea unui proces 

transparent privind 

admiterea elevilor la 

programele de studii. 

 

Președintele 

Consiliului  

de etică 

Iunie -

August 

2021 

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- 

Septembrie 

2021 

 

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 

instituție. 

Managerul 

colegiului / 

Președintele 

consiliului 

Septembrie -

Octombrie 

2021 

Semestrial 

Ordin emis 
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i 
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a
u

to
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p
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în
v

ă
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m
â

n
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Elaborarea și publicarea 

articolelor  în ziarul 

instituției privind 

activitatea  Consiliului de 

etică. 

Președintele 

Consiliului 

de etică 

Membrii 

consiliului de 

etică 

Noiembrie 

Aprilie 

Articole 

publicate 

A
si

g
u

ra
re

a
 r

ea
li

ză
ri

i 
st

ra
te

g
ie

i 
d

e
 

co
m

u
n
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a
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 C

o
n
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u
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d

e 
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ic
ă
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C

o
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g
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,,
M
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a
i 

E
m
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”
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o
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Consultarea actanților 

educaționali în privinţa 

proiectelor de acte 

normative, care pot avea 

impact asupra activităţii 

în domeniu 

Membrii 

Consiliului 

de etică 

În perioada 

publicării 

Propuneri 

valorificate 

Asigurarea transparenţei 

decizionale cu privire la 

proiectele de acte, note 

informative, decizii şi la 

materialele aferente 

acestora prin publicarea 

obligatorie pe pagina web 

oficială a 

instituției 

Președintele 

Consiliului de 

etică 

În termenii 

indicaţi 

Acte publicate pe 

pagina web oficială 

a instituției, afișate 

pe Panoul 

informativ al școlii 

Publicarea rapoartelor, 

notelor informative pe 

pagina web oficială a 

instituției 

Președintele 

Consiliului 

de etică 

La finele 

activităţii/ 

la solicitare 

Note informative 

elaborate, 

prezentate 

organelor ierarhic 

superioare, 

publicate pe pagina 

web oficială a 

instituției 

Editarea  panoului 

informativ  cu titlu 

informativ, prin 

reflectarea activității 

Consiliului de Etică. 

Membrii 

consiliului de 

etică 

Pe 

parcursul 

anului 

Materiale 

afișate 
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XIII. ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR 

Responsabil director adjunct pentru instruire și educație 

Virgilia CELAC  

Președintele Consiliului elevilor 

Olivia FIODORCIUC, eleva grupei 25. 

I. COORDONAREA ȘI SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI 

ELEVILOR 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea activității Perioda de 

realizare 

Responsabil 

1 Constituirea Consiliului 

Elevilor pentru anul de studii 

2021 - 2022 

 septembrie 2021 Mentorii grupelor 

2 Alegerea Președintelui pentru 

anul de studii 2021 – 2022. 

 septembrie 2021 Membrii CE 

3 Delegarea unui elev ca 

membru al CP și CA și 

implicarea în actul 

decizițional al instituției 

septembrie 2021 Membrii CE 

4 Întocmirea Planului de 

activitate a Consiliului 

Elevilor pentru anul de studii 

2021 – 2022. 

 septembrie 2021 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 2021 

Centrul de Resurse 

pentru Tineret DACIA 

Consiliul Elevilor 

7 Participarea în cadrul 

comunității la activitățile 

culturale organizate 

Pe parcursul anului Directorul adjunct 

Președințele CE 

 

 



 

 

 

 

 

XIV. ACTIVITATEA METODICO- DIDACTICĂ A CATEDRELOR 

 

             Catedra de psihopedagogie și asistență socială 

             Șef de catedră: 

             Irina ARBUZ 

 

Obiective specifice: 

 

1. Oferirea serviciilor de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, 

egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre învățarea pe tot 

parcursul vieții; 

2. Promovarea imaginii catedrei şi a specialităţilor prin oganizarea expoziţiilor, conferinţelor, 

master –class; 

3. Actualizarea curriculumurilor conform cerințelor normative; 

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

profesionale şi transversale ale studenţilor; 

5. Susținerea unui înalt grad de instruire practică și desăvârșirea abilităților practice obținute; 

6. Implementarea unui sistem de formare continua și perfecționare a cadrelor didactice. 

 
Analiza SWOT a activității didactice a catedrei 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Cadre didactice cu nivel de calificare ridicat şi 

interes pentru perfecţionare şi dezvoltare 

profesională; 

 Valorizarea specializărilor, gradelor de 

perfecţionare, formării continue şi a experienţei 

didactice pe parcursul anului; 

 Preocupări pentru cercetare, participare la 

sesiuni de comunicări științifice, ateliere de 

lucru etc.; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra 

suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de 

 

 Implicare slabă a unor membri de catedră 

în viaţa şcolii;  

 Nerespectarea, în totalitate, a 

regulamentului de ordine interioară; 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a 

elevilor; 

 Nivel scăzut al interesului manifestat de 

unii elevi; 

 Absenteism ridicat în rândul elevilor în 

timpul învățării de la distanță; 

 Aplicarea insuficientă a tehnologiilor 
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performanță, cât și cu cei care au lacune 

în cunoștințe. 

 Parcurgerea materiei la unitățile de curs 

conform planificărilor de lungă durată; 

 Realizarea în procent de 99 % anual, a planului 

de activitate; 

 Experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional cât şi în 

utilizarea TIC; 

 Experiența cadrele didactice în utilizarea 

platformelor digitale și îmbunătățirea 

substanțială a abilităților digitale. 

informaționale și platformelor digitale din 

partea unor cadre didactice; 

 Cantitatea de informaţii transmise este 

superioară faţă de comunicarea face to 

face. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Activităţi de învăţare centrate pe elev, mai 

atractive şi mai motivante pentru aceştia. 

 Bună motivație din partea unor elevi capabili 

de performanță și susținerea părinților acestora. 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a se 

implica în acțiuni de parteneriat. 

 Organizarea/desfășurarea activităților de 

încadrare socială în diverse medii, activități 

comune cu agenții economici; 

 Soluții de colaborare productivă, de susținere, 

în cadrul atelierelor de formare continuă pentru 

creștere profesională, calitate și eficiență a 

demersului educațional. 

 

 Diminuarea interesului elevilor pentru 

procesul instructiv- educativ.  

 Creşterea numărului cazurilor de 

nefrecventare a unităților de curs în rândul 

elevilor; 

 Existența în rândul elevilor a tendinței de 

a renunța la studii;  

 Abordarea unor metode învechite, 

colaborarea defectuoasă între profesor-

elev;  

 Scăderea prestigiului instituției, cadrului 

didactic și a profesiei didactice. 

 Interesul tot mai mare al elevilor pentru 

calculator și internet, în defavoarea 

timpului pentru studii și îndeosebi pentru 

lectură. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tematica ședințelor Catedrei de psihopedagogie și asistența socială 

 

AUGUST 

 

Nr. 

d/o 

Data 

Problematica abordată. Responsabili 

25.08 Şedinţa catedrei  

1. Alegerea secretarului catedrei. Şef catedră  

Membrii catedrei 

2. 

 

Aprobarea curriculumurilor pentru unitățile de curs. Șef catedră 

 

3. Discutarea şi elaborarea programei de activitate a catedrei 

de psihopedagogie și asistența socială pe anul de studii 

2021-2022 

Şef catedră  

Membrii catedrei 

 

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 2021-2022.  

Șef catedră  

 
SEPTEMBRIE 

 

Nr.d/

o 

Data 

Problematica abordată. Responsabili 

20.09 Şedinţa catedrei.  

1. Perfectarea Portofoliilor cadrelor didactice conform 

nomenclatorului documentației școlare și a  cerinţelor unice de 

structurare și organizare. 

Membrii catedrei 

2. Discuţii cu privire la sugestiile şi recomandările metodologice 

pentru organizarea şi dirijarea procesului educaţional la 

unitățile de curs pe anul de studii 2021-2022 

Membrii catedrei 

3. Discutarea și elaborarea planului de activitate pentru 

organizarea decadei catedrei. 

Membrii catedrei 

 
OCTOMBRIE 

 

Nr.d/

o 

Data 

Problematica abordată. Responsabili 

18.1

0 

Şedinţa catedrei.  

1. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Tanas 

Diana, unitatea de curs „Bazele dreptului constituțional”, 

Tanas Diana 

Membrii catedrei 
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grupa 24, specialitatea Jurisprudență 

2. Atelier de lucru: ,, Violența – calmul care ne deranjează” Usatîi Emilia 

Tașnic Aliona 

3. Seminar informativ ,,Orientarea în carieră a tinerilor” Fiodorciuc 

Daniela 

4. Activitate extracurriculară: ,,Târgul ideilor de afaceri” Doga Cristina 

Ostapovici Olga 

5. Activitate extracurriculară. Training: Instrumente digitale 

utilizate de asistentul manager. 

Mitrofan 

Tatiana 

 

 

 

NOIEMBRIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată. 

 

 

Responsabili 

15.11 Şedinţa catedrei.  

1. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Iliuhin 

Tatiana, unitatea de curs „Bazele dreptului procesual 

penal I”, grupa 44, specialitatea Jurisprudență. 

Iliuhin Tatiana 

Membrii catedrei 

2. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Vizitiu 

Tatiana, unitatea de curs ”Studierea naturii prin aplicații și 

experimente”, grupa 41, specialitatea Eduație timpurie 

(educator). 

Vizitiu Tatiana  

Membrii catedrei 

3. Training educațional cu elevii anului I: ”Cercul meu 

relațional” 

Romașcan Ludmila 

4. Concurs: ”Cel mai bun plan de afaceri” Fiodorciuc Daniela 

Doga Cristina 

5. Examinarea și aprobarea materialelor pentru 

desfășurarea examenelor la sesiunea de iarnă.  

 

Șef catedră 

Membrii catedrei 

 

DECEMBRIE 

Nr.d/o 

Data 

 

Problemtica abordată. 

 

Responsabili 

20.12 Şedinţa catedrei.  

1. Comunicare pedagogică:„Metode didactice interactive 

utilizate în cadrul orelor de drept”. 

Iliuhin Tatiana 

2. 

 

Comunicare pedagogică: „Conflictele pedagogice și 

soluționarea lor”. 

Mitrofan Tatiana 

3. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Doga 

Cristina, unitatea de curs „Bazele antreprenoriatului”, 

grupa 47, specialitatea Educație timpurie (conducător 

Doga Cristina 

Membrii catedrei 



 

 

 

muzical). 

4. Analiza activității extracurriculare: Master class 

„Compoziție de Crăciun – farmecul sărbătorilor de 

iarnă”. 

Moldovan 

Valentina 

 

IANUARIE 

Nr.d/o 

Data 

 

Problema abordată. 

 

 

Responsabili 

17.01 Şedinţa catedrei.  

1. Comunicare pedagogică:„Eficiența personală a cadrelor 

didactice în contextul educației umaniste a elevilor”. 

Revenco Mariana 

2. Organizarea de întâlniri cu elevii, elaborarea și aplicarea 

sondajelor de opinie și a chestionarelor pentru stabilirea 

priorităților activității catedrei. 

Șefa catedrei 

 

3. Analiza activităţii educaţionale în semestrul I al anului de 

studii 2021-2022 şi sarcinile pentru perioada următoare  

Șefa catedrei 

Membrii catedrei 

 

FEBRUARIE 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată. 

 

Responsabili 

14.02 Şedinţa catedrei. Membrii catedrei 

1. Comunicare pedagogică: „Emoțiile în adolescență”. Ghidirim Liliana 

2. Comunicare pedagogică: „Eficiența în cadrul orelor de 

drept. Gestionarea conflictelor și prevenirea violenței la 

lecții”. 

Rusu Valentina 

3. 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 

4. Analiza lecției publice, realizată de profesoara Bujor 

Alesea, unitatea de curs „Etica profesională”, grupa 41, 

specialitatea Servicii administrative și de secretariat. 

Bujor Alesea 

Membrii catedrei 

5. Analiza activității extracurriculare: Atelier 

antreprenorial 

Doga Cristina 

Tanas Diana 

 
MARTIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată. 

 

Responsabili 

14.03 Şedinţa catedrei. Membrii catedrei 

1. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce Arbuz Irina 
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precede probele de absolvire la specialitatea 

„Învățământ primar”, grupa 42. 

Revenco Mariana 

2. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce 

precede probele de absolvire la specialitatea „Servicii 

administrative și de secretariat”, grupa 45. 

Ghidirim Liliana 

Mitrofan Tatiana 

3. Activitate extracurriculară: „Clubul juriștilor”. Tanas Diana 

4. Analiza activităţii profesorilor. Calitatea de pregătire a 

elevilor pentru examenele de promovare/calificare. 

Șef catedră  

Membrii catedrei 

5. Examinarea și aprobarea materialelor pentru 

desfășurarea examenelor la sesiunea de vară. 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

 
APRILIE 

 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată. 

 

 

Responsabili 

11.04 Şedinţa catedrei.  

1. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce 

precede probele de absolvire la specialitatea „Educație 

timpurie (educator)”, grupa 41. 

Revenco Mariana 

Railean Viorica 

2. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce 

precede probele de absolvire la specialitatea „Asistența 

socială”, grupa 43. 

Usatîi Emilia 

Tașnic Aliona 

3. Reflecții despre totalizarea stagiului de practică ce 

precede probele de absolvire la specialitatea 

„Jurisprudență”, grupa 44. 

Conducătorii 

stagiilor de practică 

4. Discutarea şi aprobarea materialelor pentru examenele 

de calificare. 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 
MAI 

Nr.d/o 

Data 

 

Problematica abordată. 

 

Responsabili 

23.05 Şedinţa catedrei.  

1. Analiza expoziției tematice: „Decor Pascal” Ostapovici Olga 

2. Sinteza și analiza activității catedrei. Prezentarea rapoartelor 

de autoevaluare. 

Obiectivele planificate pentru anul de studii 2022-2023.  

Şef catedră 

Membrii catedrei 

3. Prezentarea rapoartelor de activitate a membrilor catedrei. Membrii catedrei 

 

 



 

 

 

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, a curricumurilor disciplinare  și modulare; 

3. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin alternarea  formelor de învățare; 

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

aplicativ în învățarea sincron/asincron și mixtă: 

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  

prin obiectivul strategic –Școala prietenoasă ; 

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

alinierea la dezideratele educaţiei europene; 

10. Implimentarea  proiectelor educaționale  în sporirea serviciilor educaționale ; 

11. Creşterea imaginii instituţiei pe plan local, naţional, internaţional prin participarea la mese 

rotunde, conferințe  etc; 

12. Realizarea obiectivelor curriculare și a programelor de studii; 

13. Îmbunătățirea calității lecțiilor din punct de vedere metodico-științific și tehnic; 

14. Colaborarea profesorilor de limba engleză cu voluntarii de la Corpul Păcii; 

15. Instruirea elevilor la nivelul exigenților naționale și europene; 

16. Antrenarea elevilor la concursurile școlare și extrașcolare; 
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17. Sustinerea parteneriatului colegiu-familie –societate pentru a crea condiții  prietenoase 

propice copilului; 

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

19. 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  ,, Managementul  resurselor  TIC   

în procesul instructiv -educativ’’ 

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 2021-2022. 

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 

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. 

Masă rotundă :,,  Practici  bune  despre utilizarea 

eficientă a platformelor /instrumentelor online în 

procesul educațional  la distanță (aplicații, instrumente, 

conținuturi tematice și produse curriculare realizate) 

2020-2021. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

2. 
Comunicare pedagogică: ,,Rolul comunicării în cadrul 

orelor de educație fizică,, 

Feodorciuc V., prof., 

ed. fizică,gr. did. II 

3. 
Analiza orei cu public , anul II, gr.25, Secretariat și 

birotică ,,Aruncarea mingii mici ”. 

Feodorciuc V., prof., 

ed. fizică,gr. did. II 



 

 

 

 

4. 

Analiza activității  extracurriculare ,,Întâi septembrie –

Ziua cunoștințelor,, 

Bulat D.,profesor de 

lb.și lit.română,  

gr.did.II 

5. 
Excursie la Muzeul de Istorie și Etnografie  de    ,,Ziua 

Internațională  a turismului ,, 

Ureti Dumitru ,prof.de 

istorie,gr.did.II 

6. Aprobarea orarului consultațiilor  la catedră. 
Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. 
Atelier de discutie ,, Corpul Păcii - extinderea predării 

limbii engleze în instituțiile de învățământ din Moldova. 

Şefa catedrei 

Profesorii de limba 

engleza 

8. Diverse 
Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 

Octombrie 

1. 

Comunicare pedagogică: ,,Formarea competențelor prin 

intermediul metodelor interactive în predare-invățare-

evaluare în cadrul orelor de istorie.” 

Lipovanciuc 

Vitalie,prof.de 

istorie,gr.did.II 

2. 

Analiza orei cu public , anul II, gr.21, Educație timpurie  

,,Atletismul  ”. 

 

Ranga Radu,prof., ed. 

fizică,gr. did. II 

  3. Reflecții privitor la organizarea activității  cultural –

artistice  ,,Ziua profesorului,, 

Streliciuc Veronica, 

prof., de limba 

franceză,gr.did.II 

Membrii catedrei 

  4. Discutatarea și aprobarea subiectelor de evaluare pentru 

sesiunea de iarnă . 

 

Şefa catedrei ,Membrii 

catedrei 

 

  5. Monitorizarea și ghidarea  elevilor cu capacități  

deosebite   pentru pregătirea de olimpiade, concursuri  

școlare, proiecte  etc. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

 6.  Masă rotundă :,,Standardele de competență profesională 

în domeniul TIC  a  cadrelor didactice’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. Diverse   

Noiembrie 

 

1. 
Comunicare pedagogică: ,,Învățarea on-line- avantaje  și 

dezavantaje,, 

 

Streliciuc Veronica, 

prof., de limba 

franceză,gr.did.II 

Membrii catedrei 

 

2. Analiza orei cu public  la limba și literatura română ,, 

Spațiul călătoriei în romanul ,,Baltagul" de M. 

Sadoveanu,, gr. 34gr., anul III, 

Bulat D., prof de 

limba și lit.română 

,gr.did.II 

3. 

Analiza orei cu public ,,Proprietate publică și proprietate 

privata”gr.25 , Servicii de secretariat și birotică,, 

Rebeja Valentina 

,prof. de 

istorie,gr.did.II 
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4. 
Analiza orei cu public ,, Conceptul de iubire în literatură 

",gr,32,  Invățământ primar  

Dobrovolschi A.prof 

de lit.universală gr.did 

II 

5. Analiza activității  cultural-artistice ,, Thanksgiving 

Day,, 

Guțu Svetlana,prof. de  

limba engleza,gr.did.II 

6. Analiza activității   ,,Ziua Studentului,, Guțu Svetlana,prof. de  

limba engleza,gr.did.II 

7. Discuții referitor la  pregătirea eficientă a elevilor cu 

performanțe pentru olimpiada școlară.  

Membrii  catedrei  

8. Diverse.  

Decembrie 

 

1. Comunicare pedagogică: ,, Evaluarea –instrument de 

asigurare a succesului școlar în context pandemic,,  

 

 

Zagaevscaia-Rezneac 

L.,prof. de limba și 

lit.română/fr,gr.did.II 

2. Comunicare pedagogică: ,, Etica profesională ca 

premiza pentru eficientizarea procesului educațional. 

Calaraș T., prof. de limba  

engleză 

3. 
Analiza  orei cu public la limba franceză I  ,, La journee 

de la Planete ,, gr.22, Învățământ primar  

Zagaevscaia-Rezneac 

L.,prof. de limba și 

lit.română/fr,gr.did.II 

4. 

Analiza activității  extracurriculare ,,Revelionul-tradiții  

și obiceiuri de iarnă,, 

Neagu T, prof de limba și 

lit.română ,gr.did.II/ 

Calaraș T., prof. de limba  

engleză 

5. 

Analiza activității  extracurriculare ,, Carnavalul pentru 

copii angajatilor ,, 

Zagaevscaia-Rezneac 

L.,prof. de limba și 

lit.romana/fr,gr.did.II/ 

Pînzari Maria,profesor de 

lb.și 

lit.română/l.franceză,gr.di

d.II 

6. Atelier de lucru : ,,  Utilizarea metodelor și tehnicilor de 

învățare individuală  pentru elevi în contextual actual 

pandemic 2021-2022’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. Diverse  

 

Membrii catedrei 

Ianuarie 

1.  

Comunicare pedagogică: ,,Formarea competenței de 

lectură și interpretare a textului literar prin prisma 

diverselor tipuri de ateliere,, 

Bulat D,profesor de lb.și 

lit.română,  gr.did.II 

2. Analiza cantitativă și calitativă  a  rezultatelor școlare  

din cadrul sesiunii de examinare ( de iarnă) . 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

3. Conferința istorică,, ,,A fost odată ...Holocaustul,,  anul Lipovanciuc 



 

 

 

III Vitalie,prof.de 

istorie,gr.did.II 

4. Discutarea și aprobarea proiectărilor de lungă durată  

(contact direct /studiu individual) sem II. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5.    Masă rotunda  ,,Strategii și metode de formare a 

performanțelor școlare  pentru susținerea examenelor de 

Bac’’ 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. Diverse   

Februarie 

 

1. Comunicare pedagogică: ,, Tehnologii moderne de 

organizare a procesului educațional de calitate prin 

implicarea elevilor în proiectarea și desfășurarea 

activităților la istorie,, 

Ureti Dumitru, prof.de 

istorie,gr.did.II 

2. Analiza orei cu public la limba și literatura română 

,,Mara ,, de I.Slavici- o lectură  din perspectiva unui 

multiroman,, 

Revenco Victoria, prof 

de limba și 

lit.română,gr.did. I 

3. Analiza orei cu public la limba engleză II , gr.35 , 

Servicii de secretariat și birotică  ,, The adventure 

continues” 

Calara Tatiana,prof., 

de l.engl. 

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: ” Cultura comunicațională în 

cadrul disciplinelor de Limba și literatura română, 

Limba franceză,, 

Pînzari Maria,profesor 

de lb.și 

lit.română/l.franceză,g

r.did.II 

2. Analiza orei cu  public la istoria românilor și universală: 

,,Sinteza.Personalități ale epocii medievale,, gr.18 

specialitatea ,,Turism,, 

Uretii Dumitru , prof., 

de istorie,gr.did.II 

3. Analiza activităților  dedicate  sărbătorii internaționale 

Francofonia   

Şefa catedrei 

Profesorii de limba 

franceză 

4.  

Discutarea activităților  propuse pentru desfășurarea 

Decadei catedrei 

 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

5. Discutatarea și aprobarea subiectelor de evaluare (teze) 

pentru sesiunea de  vară (sem .II) 

 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. Aprecieri pedagogice ale activității literar-artistice 1 

Martie și  ,,Sărut Femeie, mâna ta!,, 

Dobrovolschi A., prof de 

limba și 

lit.română/lit.univ, 

gr.did.II 

Membrii catedrei 
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7.  Diverse  

Aprilie 

 

1. Comunicare pedagogică : ,, Lecția de tip  atelier-element  

important  în studiul limbii și literaturii române,, 

Neagu T.,profesor de 

lb.și lit.română 

,gr.did.II 

2. Analiza orei cu public la istoria românilor și universală  

: ,,Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus.Basarabia de la 

autonomie la gubernie rusească. ’’, gr.  23/27/28   

Levandovschi Irina 

,prof., de 

istorie,gr.did. II 

3.  Masa rotundă : ,,Regii lumii antice –Europa și Asia –

contraste și intersecții ,,  

Levandovschi Irina 

,prof., de 

istorie,gr.did. II 

4. Excursie tematica literară  Pînzari Maria,profesor 

de lb.și 

lit.română/l.franceză,g

r.did.II 

5. Discutarea activităților   realizate în cadrul  Decadei 

catedrei 

 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

6. Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor 

pretestărilor naționale. 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

7. Aprecieri pedagogice vizavi de activitatea literar-

religioasă ,,Cuvânt pentru suflet,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

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

o societate prosperă,, 

Şefa catedrei 

Membrii catedrei 

9.  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. Analiza  activității extracurriculare 

 ,,Ultimul sunet ,, 

Zagaevscai-Rezneac 

L.,prof.de limba și lit. 

română/l.franceză, 

gr.did.II/ Revenco 

Victoria, prof de limba 

și lit.română,gr.did. I 

2. Analiza  activității extracurriculare ,,Ziua Europei,, 

 

Rebeja Valentina ,prof. 

de istorie,gr.did.II 

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 .  



 

 

 

Catedra de științe exacte și naturale 

Șef de catedră: 

Victoria NOSOV 

Obiectivele generale ale 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; 

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

didactice (asistarea la activităţile colegilor, discuţii, dezbateri pe marginea problemelor de 

metodică) în scopul perfecţionării măiestriei profesionale a lecțiilor desfășurate on - line; 

 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; 

 Realizarea procesului de instruire, evaluare, utilizând metodele interactive şi ale 

competențelor specifice ale disciplinelor în baza sugestiilor de conţinut, prin tehnologii 

moderne; 

 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; 

 Participarea la procesul de activitate a Colegiului în toate compartimentele care vizează 

organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 

 Activitatea metodică va fi orientată spre optimizarea strategiilor şi tehnologiilor didactice 

utilizate în cadrul lecţiilor.  

 

 

Nr. 

ședințelor 

Tematica ședințelor Responsabili 

August  

1. 1.Alegerea secretarului la catedra de Ştiințe exacte și 

natural. 

2.Analiza îndeplinirii calitative a planului de activitate a 

Catedrei pentru anul de studii 2020-2021. 

3. Determinarea obiectivelor pentru anul de învațamânt 

2021-2022. 

4.Discutarea și aprobarea planului de activitate a catedrei 

Șef catedră  

Membrii catedrei 
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de Ştiințe exacte și naturale pentru anul de studiu 2021-

2022. 

5.  Discutarea și aprobarea  proiectărilor de lungă durată la 

disciplinele de liceu și de specialitate. 

6. 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. Diverse. 

Septembrie  

2. 1.Comunicare pedagogică: ,,Tehnici și metode educaționale 

de lucru în mediu on-line la orele de matematică ,, 

2.  Analiza lecției publice la geografie: ,,Componentele 

mediului geografic,, anul III, gr. 32, specialitatea 

,,Învățământ primar”. 

  3.Diverse. 

Dubciuc Ludmila 

Nosov Victoria 

 

Octombrie 

3 1.Comunicare pedagogică: ,,Stima de sine, una din condiții 

de bază a însușitei școlare la lecție de matematică,,. 

2. Analiza lecției publice la Curs elimentar de matematică: 

,,Cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu 

comun,, anul IV, gr. 42, specialitatea ,,Învățământ primar”. 

3.Discutarea și aprobarea materialelor pentru susținerea 

tezelor în cadrul sesiunii de iarnă  a anului de studii 2021-

202. 

  4.Diverse. 

Braniște Iuliana 

Dubciuc Ludmila 

Membrii catedrei 

Noiembrie 

4. 1. Comunicare pedagogică:,,Sănătatea cadrelor didactice. 

Factor de risc și măsuri de prevenire,, 

2. Analiza lecției publice la biologie:,,Recapitulare la 

analizatori,, anul III, gr.32, specialitatea ,,Învățământ 

primar,, 

3.  Analiza lecției publice la matematică:,,Operații 

aritmetice cu numere complexe ,, anul II, gr.25, 

specialitatea ,,Servici administrative și de secretariat,, 

3. Discutarea și aprobarea materialelor pentru susținerea 

examenelor  în cadrul sesiunii de iarnă  a anului de studii 

2021-2022. 

4. Identificarea elevilor din grupa de risc şi monitorizarea 

acestora prin frecventarea sistematică a  consultaţiilor. 

5. Diverse. 

 

Sîrbu Cristina 

 

Guțu Angela 

 

 

Braniște Iuliana 

 

 

Membrii 

catedrei 

 

Șef catedră 



 

 

 

Decembrie 

5 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 . 

3. Comunicare pedagogică: ,,Instrumente TIC care 

favorizează dezvoltarea competențelor ale disciplinei 

Fizica,, 

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

proiecte zilnice și materiale didactice la unitățile de curs,,   

5.Diverse 

Șef catedră  

 

 

 

Membrii 

catedrei 

 

 

 

Melnic Veronica 

 

Ianuarie 

6. 1. Analiza rezultatelor școlare obținute de elevi la finele 

semestrului l a anului de studii 2021-2022. 

2. Comunicare pedagogică:  ,, Combaterea stresului la 

adolescenți,, 

3.   Discutarea și aprobarea  proiectărilor de lungă durată la 

disciplinele de liceu și de specialitate. 

4. Diverse. 

 

Şef de catedră 

 

Guțu Angela 

Membrii catedrei 

Februarie 

7. 1.. 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 

2. Analiza lecției publice matematică:,,Operații cu 

matrice.,,Anul II, gr. 22, specialitatea ,, Învățământ primar 

,, 

3.  Analiza lecției publice chimie:,,Nemetalele cu 

importanță vitală.,, anul I, gr. 12, specialitatea ,, Învățământ 

primar ,, 

4. Comunicare pedagogică: ,, Rolul educației ecologice în 

complex ca factor-cheie al soluționării problemelor de 

mediu în secolul XXI,, 

5. Diverse. 

Membrii catedrei 

 

Mahnoveţcaia 

Natalia 

 

Sîrbu Cristina 

 

 

Nosov Victoria 

Martie 

8. 1. Analiza rezultatelor obținute în urma deșfășurării 

concursului   zonal. Concluziisi perspective  

2. Comunicare pedagogică: ,,Noile tehnologii aplicate la 

Branişte Ivan 

Branişte Ivan 

Mahnoveţcaia 
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lecțiile de matematică ,, 

2.Analiza lecţiei publice la informatică:,,Obiectele din 

componența documentelor Wep:imagini,, Anul I, gr. 15, 

specialitatea ,, Servicii administrative şi de secretariat,, 

3. Analiza activități extracuriculare: TVC.,,Tragițiile 

moldovenești,, 

4. Analiza activități extracuriculare: ,, Erudit Café,, 

5. Analiza activități extracuriculare:,,Matematica 

distractivă,, 

6. Analiza activități extracuriculare: masă rotundă ,,Rolul 

apelor în ameliorarea organizmelor,,. 

7. Analiza desfășurări decadei catedrei de Științe exacte și  

natural. 

8.Discutarea si aprobarea materialelor pentru susținerea 

tezelor,în cadrul sesiunii de vară a anului de studii 2021-

2022. 

9. Diverse. 

Natalia 

Braniște Ivan 

Guțu A. Nosov V. 

Melniv V. Sîrbu C. 

Braniște I. 

Mahnovețcaia N. 

Bordianu S. Guțu A. 

Membrii catedrei 

Şef catedră 

Aprilie 

9. 1. Discutarea si aprobarea materialelor pentru susținerea 

examenelor în cadrul sesiunii de vară a anului de studii 

2020-2021. 

2. Comunicare pedagogică: ,,Rolul ecologiei pentru 

societatea  R. Moldova –perioadei contemporane”. 

3. Analiza lecției publice la biologie:,,Ameliorarea 

organizmelor” anul III, gr.35, specialitatea ,, Servicii 

administrative și de secretariat,, 

4. Identificarea elevilor din grupa de risc şi monotorizarea 

acestora prin frecventarea sistematică a  consultaţiilor. 

5..Diverse. 

Membrii catedrei 

 

Bordianu Simion 

 

Bordianu Simion 

 

Mai 

10. 1.   Comunicare pedagogică: ,,Utilizarea TIC la orele 

,,Educației timpurie,, calificare ,,conducător muzical,,. 

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

proiecte zilnice și materiale didactice la unitățile de curs,, 

3.Analiza îndeplinirii calitative a planului de activitate a 

Catedrei pentru anul de studii 2021-2022 și determinarea 

obiectivelor pentru anul de învațamânt 2022-2023. 

4. Diverse. 

Braniște Ivan 

 

Membrii catedrei. 

 

Sef  catedră 

 

 



 

 

 

Catedra de educație muzicală 

Șef de catedră: 

Adrian FARMAGIU 

 

Obiective: 

1. Promovarea unui management educațional eficient în scopul sporirii calității serviciilor 

educaționale; 

2. Realizarea unui proces instructiv-educativ formativ bazat pe nevoile individuale ale 

elevilor; 

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

rolurilor specifice, la un nivel înalt. 

4. Dezvoltarea competenţelor digitale prin participarea la diferite cursuri de formare, 

eleborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale. 

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

6. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru îmbunătățirea calității și eficienței formării 

profesionale și pentru o mai bună inserție socială a absolvenților. 
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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 2021 – 2022. 

3. Familiarizarea cu actele normative ce țin de activitatea 

cadrelor. 

4. Discutarea și aprobarea proiectărilor didactice de lungă 

durată a profesorilor pentru cursurile: I, II, III, IV, 

specialitatea: Educație timpurie (Conducător muzical), 

Educație timpurie (Educator), Învăţământ primar. 

5. Discutarea și aprobarea planului de activitate a cercurilor. 

6. Ansamblul folcloric. 

7. Ansamblul de dansatori. 

8. Diverse . 

Membrii catedrei 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

Gornari Iulia 

Gorpin Nadejda 

 

 

August 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

,, Proiectarea și realizarea orelor de instrument muzical” 

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 activității extracurriculare: 

,, 1 octombrie - Ziua Mondială a Muzicii”. 

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

muzical de bază VII. 

Subiectul lecției : ,, Lucrul asupra creațiilor polifonice ” 

3. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

,, Blocaje și bariere de comunicare. Depășirea blocajelor 

în comunicarea didactică. 

4. Darea de seamă a profesorilor despre starea școlară a clasei 

sale. Verificarea registrelor individuale. 

5. Aprobarea activităților propuse spre  realizare în cadrul 

decadei catedrei. 

6. Diverse. 

Gornari Iulia 

Volnițchi 

Eugenia 

 

Șterbulov 

Alexandru 

Gorpin Nadejda 

 

Membrii catedrei 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Octombrie 

 



 

 

 

4 1. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs  

Didactica Educației muzicale, anul II gr.22 

Subiectul lecției: Activități de realizare a educației muzicale. 

Activitatea muzical – ritmică” 

2. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs  

Acompaniament I, anul II gr.27 

Subiectul lecției: Tipurile de acompaniament” 

3. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul: 

,, Reziliența- cheia succesului educațional” 

,, Branding personal vs Branding profesional” 

4. Analiza activității extracurriculare: 

Șezătoare: ,, Dragi mi-s horele și cântul”. 

5. Totalizarea şi analiza  decadei  catedrei ,, Educaţie 

muzicală” 

6. Analiza rezultatelor colocviilor tehnice. 

7. Aprobarea materialelor pentru examenele de 

promovare și formele de evaluare 

8. Starea cataloagelor și acumularea de note. 

9. Diverse.  

Gornari Iulia 

Grinșpun Inna 

 

Volnițchi 

Eugenia 

Gorpin Nadejda 

Mitrofan Efim 

Gornari Iulia 

Farmagiu Adrian 

Administraţia 

instituţiei 

Membrii catedrei 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Noiembri

e 

 

5 1. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs  

Clasa corală I 

Subiectul lecției: ,, Lucrări muzicale corale folosite în 

cadrul sărbătorilor de iarnă” 

2. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

,, Caracterul – garantul calității în educație” 

3. Analiza activității extracurriculare: 

Concurs  ,, Cea mai bună interpretare a piesei 

instrumentale” 

4. Totalurile activității catedrei pentru I-a jumătate a anului 

de studii. 

5. Diverse. 

Șportco Elena 

Gornari Iulia. 

Grinșpun Inna 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

Decembrie 

 

 

6 

1. Discutarea și aprobarea proiectărilor didactice de lungă 

durată a profesorilor pentru cursurile: I, II, III, IV, 

specialitatea: Educație timpurie (Conducător muzical), 

 

Şef catedră 

Membriicate

 

Ianuarie 
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Teologie (Predicător), Educație timpurie (Educator), 

Învăţământ primar. 

2. Discutarea comunicării pedagogice cu subiectul:  

,, Perfecționarea calităților profesionale ale 

profesorilor.Studierea, elaborarea și aplicarea 

metodelor eficiente de desfășurare a procesului 

instructiv” 

3. Analiza rezultatelor examenelor la unitățile de curs. 

4. Diverse. 

drei 

 

 

Cebotarean 

Svetlana 

 

7 

1. Discutarea comunicării pedagogice. 

,, Personalitatea profesorului modern – agent motivator calea 

spre succes – partea practică” 

2. Analiza lecţiei publice la unitatea de curs Didactica 

educației muzicale II, anul II, grupa 27. 

Subiectul lecției: ,, Muzica în cadrul sărbătorilor și 

distracțiilor” 

3. Abrobarea orarului pentru  concerte academice la anul: I, 

II, III 

4. Diverse. 

Donos Tatiana 

Volnițchi 

Eugenia 

Membrii catedrei 

Membrii catedrei 

Februarie 

 

8 1. Discutarea lecției cu public la unitatea de curs Coregrafie, 

anul II, grupa 21. Subiectul: ”Jocul muzical - ritmic”. 

2. Discutarea lecției cu public la unitatea de curs 

Instrumentul muzical de bază IV, anul II, grupa 27 

     Subiectul: ”Prelucrarea deprinderilor tehnice de 

interpretare în lucrări cu diverse articulații”. 

3. Discutarea comunicării pedagogice ,, Profesorul lider”. 

4. Activitate extracuriculară. Mărțișor 2022.  

5. Întocmirea orarului de audiere a programei la instrumentul 

muzical de bază la anul IV către examenul de absolvire. 

6. Diverse. 

Gorpin Nadejda 

Donos Tatiana 

Șterbulov 

Alexandru 

Mitrofan Efim  

Farmagiu Adrian 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

 

 

Martie 

 

9. 1. Discutarea lecției cu public la unitatea de curs 

Instrumentul muzical de bază VI. 

2. Discutarea lecției cu public la unitatea de curs 

Instrumentul muzical de bază II.  

Cebotarean 

Svetlana 

 

Farmagiu Adrian 

 

Aprilie 

 



 

 

 

     Subiectul ,,Tehnologii de interpretare a aspectului artistic, 

îmbunătăţirea calităţii sunetului”. 

3. Discutarea comunicării pedagogice. 

     Subiectul: ,,Strategii didactice din perspectiva formării 

competenţelor specifice la educaţia muzicală. 

Funcţionarea pedagogică a strategiilor didactice 

4. Analiza activității extracurriculare: 

    ,, Pe ritmurile copilăriei ” 

5. Rezultatul audierii programelor la instrumentul muzical de 

bază la anul IV către examenul de absolvire și concertele 

academice. 

6. Aprobarea materialelor pentru examenele de promovare și 

formele de evaluare. 

7.  Diverse 

 

Mitrofan Efim 

Donos Tatiana 

Șportco Elena 

Şef catedră 

Membrii catedrei 

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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XV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

Bibliotecar  

 Cristina SÎRBU 

 

Agenda activitităților culturale 

Semestrul I 

Nr. 

d/o 

Conținutul tematic Genul 

activității 

Termen 

de 

realizare 

1 

George Bacovia, poet (1881-1957)  

4 septembrie- 140 de ani de la naștere. 

,,Nu te îndepărta de carte. Citește și cărți bune și 

cărți rele, așa poți vedea și compara binele cu 

răul” 

(George Bacovia) 

Expoziție Septembrie 

2 

Coșbuc George, poet, prozator, publicist (1866-

1918)  

20 septembrie -155 de ani de la naștere 

,,Gradometrul cultural al popoarelor e literatura -

căci ea reprezintă averea sufletească a lor” .  

(Coșbuc George) 

Expoziție Septembrie 

3 

28 septembrie- Ziua internațională a 

Dreptului  de a Ști 

(Instituită în 2002 la inițiativa rețelei 

internaționale a activiștilor în domeniul 

accesului la informațiile politice, pentru a atrage 

atenția asupra importanței pe care dreptul de 

informare o are în orice sistem democratic 

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

Septembrie 

 

 

4 

4 octombrie- Ziua Mondială a Zîmbetului 

(În 1963, artistul american Harvey Ball a creat 

imaginea ,,față zîmbitoare”, reprezentînd un 

buton galben cu doua puncte și o 

paranteză,,închisă” pe care în prezent oamenii 

de peste tot din lume o folosesc cu scopul de a-și 

exterioriza emoțiile pozitive.Ziua Mondială a 

Zîmbetului a fost marcată pentru prima dată în 

1999, în Worcester, orașul natal al lui Harvey 

Ball. 

 

 

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

 

 

Octombrie 

5 

 

Contract de închiriere a manualelor între 

elevi și colegiu. 

Se colectează taxele de închiriere din fiecare 

grupă. 

 Octombrie 



 

 

 

După colectarea taxelor din fiecare grupă 

transfer banii la banca Maib. 

6 

Ziua Națională ,, Un arbore pentru Dăinuirea 

noastră”  

(Instituită prin Decretul președintelui Republicii 

Moldova nr.27 din 13.02.1995. Începînd cu anul 

2011, se marchează în ultima sîmbătă din luna 

octombrie 

Expoziție 

Masă 

rotundă 

Octombrie 

7 

10 noiembrie- Ziua Științei (Instituită conform 

deciziei Guvernului Republicii Moldova din 

2010 fiind organizată în  

contextual Zilei Internaționale a Științei 

pentru pace și dezvoltare, proclamată de 

UNESCO la 2 noiembrie 2001 prin (31 

C/Rez.20 )  

 

 

Revista 

bibliografic

ă 

 

Noiembrie 

8 

20 noiembrie –Ziua Internațională a 

drepturilor Copiilor 

(Se sărbătorește din 1989 și marchează ziua  în 

care ONU a adoptat Declarația Drepturilor 

Copiilor (1959) și convenția cu privire la 

Drepturile Copiilor (1989) . 

Selectarea 

materialelor 

Expoziție 

Noiembrie 

9 

Hîjdău (Hașdeu) Alexandru – scriitor (1811-

1872)  

30 noiembrie – 210 ani de la naștere 

Erudiția enciclopedică și interesele științifice 

variate ale lui A. Hajdeu i-au permis lui C. 

Stamati să-l considere drept  “ un alt 

Cantemir”. 

Expoziție Noiembrie 

10 

9 decembrie –Ziua Internațională Împotriva 

Corupției 

(Instituită de ONU la 31 octombrie 2003) 

Selectarea 

materialelor 
Decembrie 

11 

10 decembrie- Ziua Drepturilor Omului 

(Instituită de ONU în 1950, prin rezoluția 423 

(V). Marchează aniversarea  adoptării în 1948 a 

Declarației Universale a Drepturilor Omului) 

Masă 

rotundă 

Selectarea 

materialelor 

Decembrie 

12 

25 decembrie- Sărbătoarea Nașterea 

Domnului Isus Hristos, Crăciunul . 

În anul 320 , papa Iuliu I a specificat pentru 

prima dată oficial data nașterii lui Isus ca fiind 

25 decembrie. 

Selectarea 

materialelor 
Decembrie 
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Semestrul II 

 

Nr. 

d/o 

Conținutul tematic Genul 

activității 

Termen 

de 

realizare 

1 

11 ianuarie- Ziua Internațională a Cuvântului 

,, Mulțumesc” 

(Instituită în anul 1994. Cuvintele de mulțumire 

par să posede calități magice- cu ajutorul lor 

oamenii își exprimă atenția și transmit emoții 

positive, fără de care viața noastră ar fi fost mai 

tristă) 

Expoziție 

Convorbiri 
Ianuarie 

2 

Mihai Eminescu – poet,prozator,publicist 

(1850-1889) 

15 ianuarie- 172 de ani de la naștere. 

,,Caracterul însă al unei școli bune este ca elevul 

să învețe în ea mai mult decît i se predă, mai 

mult decît știe însăși profesorul”   

(Mihai Eminescu) 

Expoziție 

Selectarea 

materialelor 

Ianuarie 

3 

Cercetare statistic anuală. 

Activitatea bibliotecilor, nr 6-c 

În acest plan de activitate a bibliotecilor se 

include : 

1.Date generale 

2.Colectii 

3.Publicații seriale curente primite în bibliotecă 

4.Servicii de bibliotecă și utilizarea lor 

a.Utilizarea bibliotecii 

b.Facilități 

c.Servicii 

5.Venituri și cheltuieli mijloace financiare 

6.Personal de bibliotecă 

7.Instruirea personalului de bibliotecă 

8.Împrumut interbibliotecar 

9.Resurse electronice 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 

4 

Grigore Vieru –poet (1935-2009) 

14 februarie- 87 de ani de la naștere. 

,,Este nedrept șă înveți copilul  cum să moară 

pentru patrie, înainte de a-l învăța cum să 

trăiască pentru ea” 

(Grigore Vieru) 

Expoziție 

Concurs 

literar- 

poetic 

Februarie 

5 

Ziua Europeană a Siguranței pe Internet 

(Inițiată în 2004 de Comisia Europeană și are ca 

scop promovarea siguranței pe internet pentru 

 

 

Masă 

Februarie 



 

 

 

toți utilizatorii, în special pentru copii și tineret. 

Se marchează în a doua zi de marți a lunii) 

rotunda 

Convorbiri 

6 

8 martie- Ziua Intrenațională a Femeii 

,,O femeie fermecătoare nu urmează mulțimea. 

Este mereu ea însăși. 

(Loretta Young) 

 

 

Expoziție 
Martie 

7 

22 martie- Ziua Mondială a Apei 

(Instituită de ONU în 1993 pentru a conștientiza 

gradul  în care resursele de apă contribuie la 

dezvoltarea economică și bunăstarea socială) 

Selectarea 

materialelor 

Convorbire 

Martie 

8 

27 martie- Ziua Mondială a Teatrului 

(Instituită în 1961 de către Institutul 

Internațional de Teatru. Se sărbătorește anual  în 

semn  de apreciere a uneia din cele mai vechi 

arte - arta scenică) 

Expoziție 

 
Martie 

9 

1-7 aprilie- Săpămîna Lecturii și a Cărții 

pentru Copii Andersen, Hans Christian, 

scriitor danez (1805-1875) 

Lecturare 

Expoziție 
Aprilie 

10 

7 aprilie- Ziua Mondială a Sănătății 

(Se sărbătorește din 1950, la inițiativa  OMS, 

pentru promovarea cunoștințelor despre sănătate 

și atragerea atenției asupra unor probleme 

globale în domeniul sănătății) 

Selectarea 

materialelor 

Expoziție 

Aprilie 

11 

22 aprilie- Ziua Internațională  a Planetei 

Pămînt 

(Sărbătorită pentru prima oară în 1990. Are 

scopul unirii tuturor oamenilor în vederea 

protejării mediului înconjurător. Rezoluția  

63/278 a Adunării Generale ONU din 22 aprilie 

2009 a desemnat  această zi ca Zi Internațională 

a Planetei Mamă)  

Selectarea 

materialelor 
Aprile 

12 

15 mai- Ziua Internațională a Familiei 

(Instituită de ONU în 1993) 

,,Familia este puterea mea și slăbiciunea mea” 

(Aishwarya Răi Bachan) 

Selectarea 

materialelor  

Expoziție 

Mai 

13 

Arghezi Tudor- prozator și publicist (1880-

1967) 

23 mai – 142 de ani de la naștere 

,,Un leneș sau un incapabil se răzbună cu scuza 

morală că n-a avut noroc “ 

(Tudor Arghezi) 

Expoziție Mai 

14 

31 mai- Ziua Mondială împotriva Fumatului  

(Instituită în 1987 de OMS pentru a conștientiza 

pericolul pe care îl prezintă fumatul și 

Masă 

rotundă 

Expoziție 

Mai 
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necesitatea de a promova modul de viață fără 

fumat)  

15 

Raport anual privind  închirierea 

manualelor. 

În acest raport include: 

-titlul manualului 

-clasa 

-anul de închiriere 

-taxa de închiriere 

-numărul de manual primite 

-total suma chirie 

-numarul de manuale închiriate 

-suma colectată 

-numărul de manuale închiriate (elevi) 

-suma colectată de elevi 

-numărul de manualele profesori 

- numarul de manuale în stoc 

 Mai 

 

 

 

 

 



 

 

 

XVI. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN CĂMINUL STUDENȚESC 

 

Pedagogi sociali 

 Alesea BUJOR 

 Maria CEBAN 

I. PRELIMINĂRI 

              

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; 
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 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; 

 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). 

 

 

I. Activități organizatorice 

 

Nr. 

d/o 

Obiective Conținuturi Mijloace de 

realizare 

Termen Responsa-

bili 

1. Organizarea activității 

educative in căminul 

studențesc pentru anul 

de studii 2021-2022. 

 Cunoașterea și respectarea actelor 

normative a activității educative. 

Explicare 

Comunicare 

09.2021 Pedagogii 

sociali 

2. Familiarizarea 

locatarilor cu specificul 

virusului  

 Măsările antiepidemice specifice 

pandemiei cu virusul SARS-COV 2 

Explicare, 

comunicare 

09.2021 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. 

Comunicare 

Propuneri 

Luare de 

decizii 

 

09.2021  

Pedagogii 

sociali 



 

 

 

 Elaborarea programului de desfășurare 

a ședințelor. 

4. Promovarea modului 

sănătos de viață 

 Supravegherea stării sanitaro-igienice 

a spațiului locative în ansamblu. 

 Proiectarea și realizarea activităților de 

însușire și respectare a normelor de 

igienă/de prevenire a maladiilor. 

 Respectarea 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. 

Discuții  09.2021 Pedagogii 

sociali 

 

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 și 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 

generale, conform 

graficului stabilit. 

 Asigurarea cu produse și materiale 

necesare procesului de curățenie 

generală. 

 Respectarea graficului de curățenie 

Evaluare 

curentă 

In fiecare 

zi de joi 

Pedagogii 

sociali. 
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generală în cămin. 

 Verificarea calității curățeniei  

generale efectuate. 

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 on-line 

 Oraganizarea ședințelor 

neprevăzute/cu probleme. 

 Sancțiuni pentru încălcări. 

 

Discuții 

decizii 

Periodic 

În fiecare 

zi de luni 

Pedagogii 

sociali 

 

 

Activul 

căminului 

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 

 

 

II. 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. 

 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.). 
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III. 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. 

Monitoriza

re   

 

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 

 

Monitoriza

re 

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. 

4. Ridicarea calității Proiectarea și realizarea activităților de     Pedagogii 



 

 

 

activității educative 

prin racordarea 

obiectivelor la 

tendințele moderne de 

dezvoltare a societății. 

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 

extradidact

ice 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

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 

 

Octombrie

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

6. Asigurarea 

securității elevilor atît 

în mediul școlar cît și 

inafara lui,organizarea 

procesului educativ 

din perspectiva școlii 

prietenoase copilului. 

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 

delicvenței juvenile etc. 

 

 

Discuții 

 

Chestionar

e 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

Pedagogii 

sociali 

CEIAC 

7. Implicarea elevilor 

în activități de 

Dezvoltarea la elevi a competențelor 

de autogestiune și luarea deciziilor. 

Discuții 

 

Pe 

parcursul 

Pedagogii 

sociali 
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voluntariat pentru 

soluționarea 

problemelor 

comunității și a 

tineretului studios 

Implicarea elevilor în activități de 

voluntariat pentru soluționarea 

problemelor comunității școlare 

locale. 

Seminare 

Consultare 

anului  

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 

 

Permanent 

Directorul 

adjunct  

Pedagogii 

sociali 

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 

Raport la 

consiliu 

profesoral 

Pe 

parcursul 

anului 

Pedagogii 

sociali 

 

 

Directorul 

adjunct pe 

educație 

 

Implementarea programelor și strategiilor naționale pentru anul de studii 2021-2022 

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 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 

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 

Modul de 

realizare 

Responsabili 

1. Măsările antiepidemice specifice pandemiei cu 

virusul SARS-COV 2 în căminul colegiului 

septembrie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

Lucrătorul medical 

2. Stop-fals. Campanie împotriva informațiilor 

false și tendențioase (oră informativă) 

septembrie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

voluntari 

3. Seminar:Ființele umane nu au preț octombrie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 
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4. Sănătatea-bogăția cea mai de preț 

15 octombrie-Ziua internațională a spălatului 

pe mâini. 

octombrie Off-line/ 

on-line 

Sora medicală 

Pedagogii sociali 

5. Aplicație  practică de cunoaștere și respectare 

a regulilor de protecție a muncii, de prevenire 

a incendiilor și a altor calamități. 

octombrie Off-line/ 

on-line 

Doga Cristina 

Pedagogii sociali 

6. Atelier de lucru:Arta de a trăi frumos  noiembrie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali  

7. Oră informativă:21 noiembrie –ziua națională 

fără fumat 

noiembrie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

8.  

Expoziție de  Anul Nou  

 

decembrie 

Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

Activul căminului 

9. Șezătoare:”Obiceiurile de iarnă ca la mama 

acasă” 

ianuarie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

    10. Obiceiuri, tradiții și superstiții de Dragobete, 

sărbătoarea iubirii la români:  ”Dragobetele 

sărută fetele” 

februarie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

    11. Masă rotundă: Iubirea, pasiunea și 

responsabilitatea în relațiile de gen 

februarie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

12. Concurs de mărțișoare și gazete de perete. Martie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

13. Recital de poezii: 21 martie-Ziua mondială a 

poeziei 

Martie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

Activul căminului 

14. Masă rotundă: Lume, lume hai la glume.... aprilie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

Activul căminului 

15. Oră pentru suflet-Sfintele sărbători de Paști aprilie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

16. Expoziție: Ziua mondială a sanatății 

Ziua pămîntului în Republica Moldova- 

acțiuni de sădire a florilor 

aprilie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

17. Întreceri sportive : Sportul însemnă viață aprilie Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

18. Ultimul careu, ultimul sunet-emoții de 

nedescris 

mai Off-line/ 

on-line 

Pedagogii sociali 

 

 



 

 

 

Parteneriatul educațional 

 

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 

 

 

 


