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Argument

Planul Managerial al Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți pentru anul de studii 2022 - 2023 stabilește direcțiile strategice 
și obiectivele de dezvoltare a siștemului educațional din instituție și identifîcă acțiunile prioritare pentru atingerea acestora.

4.Misiunea CAIG
Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” este o instituție care valorifică, prin intermediul unui demers didactic eficient modern, 

potențialul aptitudinal al tuturor celor care au nevoie de educație, pentru a le oferi șanse egale și a le asigura dezvoltarea personală și profesională 
compatibile cu necesitățile comunității, cu cerințele standardelor europene de educație, pentru a se integra armonios pe piața muncii și în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior.

.Viziunea CAIG
Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” își propune, în instruirea profesională în domeniile agricol și industrial:

□ Să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în acumulare de cunoștințe, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor,
pentru a-și găsi locul într-o lume în schimbare;

□ Să creeze oportunități pentru educația formală, non-formală și informală axată pe promovarea culturii naționale și a valorilor europene
(toleranță, egalitate de gen, libertate, drepturile omului etc.), dezvoltarea abilităților (rezolvarea de probleme, gândire critică, managementul 
oamenilor, luarea deciziilor etc.);

□ Să implementeze proiecte europene, parteneriate locale, naționale și internaționale pentru promovarea valorilor general-umane, asigurarea
unui învățământ de calitate, progres personal, social, profesional, pentru a sprijini inovația educațională (mobilitate academică, incubator de afaceri, 
centru de consultanță ș.a.);

□ Să se bazeze continuu pe cadre didactice competente, consacrate perpetuu în evoluția sa (profesionalism, performanță, colaborare.
cooperare, responsabilitate, creativitate etc.) pentru a promova cultura calității instituției, pentni desfășurarea formării inițiale și continue pentru 
sector;

Să ajusteze în continuu modern infrastructura instituției la cerințele actuale sau viitoare (creșterea numărului de laboratoare, ateliere, săli dotate 
etc.)

CONTEXT LEGISLATIV
1.
2.

3.

Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;
Regulament - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. Ord. ME

nr 550/2015;
Planul - cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar, OME nr. 91 din 2016;
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4, Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de
Studii Transferabile, ord. ME nr. 234/ 2016

5.
6.

Statutut Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți
Metodologia de evaluare extemă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de

învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă. (HG616/2016);
7.
8.

Plân-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual (OMECC nr. 1331/2018)
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică,

OMECCnr. 191/2020;
9. Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, OMECC nr. 193/2017;

ANALZA FACrORILOR INTERNIȘIEXTERNIDEINFLUENȚĂ
ANALIZA SWOT

Conform analizei SWOT au fost identificate punctele forte, punctele slabe, oportunitățile, precum și riscurile, în baza cărora se proiectează soluții 
de îmbunătâțire a situației prin eleborarea strategiei noi de dezvoltare a managementului educațional.

PUNCTE FORTE
• Acreditarea instituției de învățământ, a 3 specialități în 2020.
• Statut nou de instituție de învățământ profesional tehnic.
• Misiune și viziune clar definite.
• Formarea cadrelor didactice în domeniul agroalimentar.
• Unica instituție care pregătește cadre la specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală.
• Management modern axat pe asigurarea calității și documente normative în vigoare.
« Funcționalitatea instituției asigurată de resurse bugetare și extrabugetare.
• Implementarea Planurilor de învățământ actualizate în 2016 și 2020.
• Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ECVET).
• Echipa managerială experimentată, interesată și motivată în dezvoltare, schimbare, modemizare.
• Participarea cadrelor didactice la elaborarea: Nomenclatorului Specialităților pentru nivelul IV (ISCED), a Standardelor ocupaționale, a Planului 

de învățământ pentru specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală.
• Implicarea în orientarea politicii agricole comunitare spre o agricultură naturală, o agricultură ecologică.
• Implicarea instituției în diverse proiecte.
• Cadre didactice competitive formate în specialitate, psihopedagogie și TIC.



• Proces educational de calitate, realizat în laboratoare dotate cu utilaj performant și modem.
• Asigurarea elevilor cu loc de trai în cămin în proporție de 100%.
• Asigurarea disciplinelor de studii cu Curricula axată pe formare de competențe și învățarea activ-participativă.
• Promovarea 100% a examenelor de absolvire.
• Implementarea recomandărilor/Ordinelor MEC și MAIA.
• Dezvoltarea inffastructurii.
• Bloc de studii reparat și amenajat pentru desfașurarea procesului didactic și a activităților extradidactice prin inffastructură optimă (săli de studii, 

cabinete, laboratoare,bibliotecă, sală sportivă, camin, punct medical etc.), care sprijină realizarea procesului educațional.
• Dotarea sălilor de clasă cu caiculatoare, conectate la rețeaua Intemet.
• Parteneriat efîcent cu agenții economici din sectoml agroalimentar.
• Implicarea elevilor în activități de voluntariat.

PUNCTE SLABE
• Unii profesori nu manifestă inițiativă în acțiuni de organizare, planificare, coordonare, luarea deciziilor.
• Nivel insuficient de integrare în spațiul educațional euroțîean.
• Lipsa âsigurării tuturor subdiviziunilor cu platforme electronice.
• Posibilități reduse de organizare a stagierilor și a formării în specialitate a cadrelor didactice peste hotare.
• Indicatori insuficienți de performanță în evaluarea cadrelor didactice.
• Nivelul academic al elevilor înmatriculați nu corelează cu media de concurs la admitere.
• Interes scăzut al elevilor pentru pregătirea lor generală și profesională.
• Implicarea insuficientâ a părinților în rezolvarea problemelor educative.
• Lipsa dotării disciplinelor cu sofft-uri educaționale licențiate de specialitate.
• Insuficiența asigurării elevilor cu manuale și literatură la disciplinele de specialitate.
• Mobilitate academică redusă pentm elevi și profesori.
OPORTUNITÂTI
• Colaborare cu alte instituții de învățământ similare din țară și de peste hotare.
• îmbunătățirea disciplenei muncii și susținerea inițiativei prin elaborarea unui system eficient de stimulare și control.
• Antrenarea cadrelor didactice din alte instituții similar și a agenților economici în procesul didactic.
• Acentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea instituției.



• Asigurarea continuiiâții acedemice în instituțiile superioare.
• Particparea elevilor în activități de voluntariat.
• Implicarea elevilof în workshop-uri specifice domeniului de formare profesionalâ.
• Alocări bugetare adecvate necesității instituției pentru realizarea procesului educational de calitate,
• Imbunătățirea infrastructurii prin implicarea în realizarea proiectelor de parteneriat și programelor europene de finanțare.
• Agenți economici receptivi pentru oferirea condițiilor optime de desfășurare a stagiilor de practică,
• îmbunătățirea calitățiî pregătirii profesionale prin cooptarea absolvenților instituției.
• Cooperarea, comunicarea, motivația comună cu factorii educaționali, sociali și comunitari în realizarea proiectelor de interes maxim pentru sectorul 

agroalimentar.
• Relații de parteneriat cu alte Colegii, instituții de învățământ superior.

RISCURI
• Inștabilitate economică, socială,
• Subaprecierea imaginii cadrelor didactice de specialitate.
• Colaborări cu unii agenți economici.
• Creșterea tarifelor pentru asigurarea funcționalității edificiilor (energie electricâ, energie termică).
• Plecarea profesorijor califîcați din cauza salariilor mici,
• Plecarea tinerilor specialiști peste hotare,
• Scăderea natalității în țară,
• Criza economică la nivel național și intemațional.
• Alocări bugetare insufîciente.
• Plecarea pârinților peste hotare și slaba implicare a acestora în viața și instruirea copiilor,

Direcții principale pentru anul de studii 2022-2023
1. Sporirea calității serviciilor educaționale oferite:

L l.,4sigurarea calității proeesuhii educațional
1.2 .Aereditarea programelor de formare iîrofe.sionalâ
L3. îmbunătățirea bazei tehnico-materiale
L4, .Ameliorarea condițiîlor de studii și trai ale eîevilor

2: îmbunătățirea conțiruturilor curricutare și efîcientizarea prgătirii practice a eleviior
2.LEficientizarea pregătirli practice a elevilor în cadrui institHtiei
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6. Modifîcarea Planurilor de învățământ și 
Curricula unităților de curs

Pe pafcursul 
anului (la 
necesitate)

Director adjunct 
Metodist 

Șefî catedre

Resurse umane, 
Resurse TIC, 

birotică

7.1nițierea unui nou program de formare 
profesională axat pe digitalizarea agriculturii 
„Agrobusiness rural”;Elaborarea Planului de 
învățământ și Curricula unităților de curs.
S.Implicarea agenților economici în 
elaborarea/modificarea Curricula disciplinare

2023 Director adjunct 
Metodist

Resufse umane, 
Resurse TIC, 

birotică

Planuri de 
învățământ 
modificate 
Cuiricula 
modificate 
Program de 
formare 
profesională inițiat.

9. Editarea materiălelor cu caracter didactic/ 
metodic.

Pe parcursul 
anului (la 
necesitate)

Pe parcursul 
anului (la 
necesitate)

Director adjunct

Cadre didactice

Resurse umane

Resufse umane, 
Resurse TIC, 

birotică

Agenți implicați 
(Ord. grup de 
lucru)
Materiale editate

l.Realizarea Planului de acțiuni cu referire la 
remedierile propuse de ANACEC în baza 
acreditării-2020 ____________ __________
2.Monitorizarea activității instituției în baza 
Standatdelor de acreditare_______ ________ _
3.1nițierea procesului de acreditare a programului 
de formare profesională 714100 Mecatronica 
mașini și utilaje agricole_________

Obiectiv specific 2; Acreditarea programelor de formare iirofesională
2022-2023

2022-2023

2022-2023

CEIÂC

CEIAC

CEIAC

l.Implicarea instituției în proiecte investiționale
Obiectiv specific 3.(inbunătățirea bazei tehnico-materiale

2022-2023 Administrația

Resufse umane, 
Resurse TIC

Resurse umane, 
ResurseTIC

Resufse umane, 
Resurse TIC

Resurse umane, 
Resurse TIC

Plan de acțțiuni 
realizat

Standarde fealizate

Proces de 
acreditare inițiat

2.Dotarea cabinetelor, laboratoarelor, atelieretor 
cu echipament și utilaje performante

2022-2023 Director
Contabil-șef

Resurse fmanciare
Resurse financiare

Proiecte 
implementate 
Investiții alocate 
Săli de curS dotate



2.2.Extjnderea cooperării șl consoHdărij parteneriateJor c« unitățile economice în vederca desfașurării eficiente stagiilor de practică

3. Formarea și dezvoltarea upei culturi organizaționale, axate pe respectui față de valorile generai - umane, naționale, europene, pe partenerii 
profesional, inerent unui învlțâmânt de calitate, centrat pe elev.

3.Î. Organizarea activităților tradiționale;
3,2. Prombvarea djmen.siuii europene a egalitățiî de geo în procesul educațional
3,3. Promovarea |îarteneriatu1uj pârinți-Colegiu

4. Promovareă imaginii instituției
4.1 Asigurarea paFteneriatului de calitate cu instituții de învdțătnânt agenlii economick O!^G ~ uri și aite structuri;

_________ 4,2; Prontovarea dintensiuii europene a egalității de șanse în educația elevllor ____________ _________ ______
______ .____________ ________ Obiectivul eeneral L Soorirea calîtătii serviciîlor educationale oferite__________________________  
 .Obiectiv specific i: Asigurarea calitâții procesului educaționai  .

Acțiune
l.PerfecționareaZFormarea cpntinuâ a cadrelor 
didactice _________________
2.Elaborarea documentației școlare conforra 
metodologiei în vigoare.

S.Asigurarea schimbului de experiență (elevi 
profesori) cu instituții de profil naționale și
intemaționale prin conferințe științifice, stagii, 
vizite de studii etc. ______________
4.Desfășurarea semestrială a atelierelor 
metodice în instituție______ ________
5,Organizarea și desfășurarea Decadelor, 
olimpiadelor locale, zonale, a consultațiilor, 
conferințelor, concursurilor.

Perioadă
Pe parcursul 
anului______

Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Responsabil
Director adjunct 

Metodist
Director adjunct 

Metodist
Director adjunct

Resurse necesare
Resurse umane, 

Financiare
Resurse umane

Reșurse TIC
Resurse umane, 

Resurse financiare

Semestrial

Pe parcursul 
anului

Director adjunct 
_ Metodist_____
Director adjunct 

șefa secție în domeniul 
educației (educație) 

Șefî caterde 
Cadre didactice

Resurse umane
Resurse TIC 

Resurse umane, 
Resurse financiare 

Resurse TIC, 
birotică

Indicatori
Cadre didactice 
formate 
Documtație 
elaborată 
Conferințe 
Științifice, stagii, 
vizite de studii 
realizate_____ _
Ateliere 
desfășurate 
Activități 
desfășurate, 
Diplome



l.Efectuarea reparației curente în blocul de studii 
și cămin.

Obiectiv specific 4; Ameliorarea condițiilor de studii și trai ale etevilor
Ânual 

(la necesitate)

3 Proiectul tehnic pentru .Construirea blocului 
sanitar.

2022-2023

Proiectul tehnic pentru panouri fotovoltaice 
Deviz de cheltuieli.

2022-2023

Directorul 
Contabil-șef 

Șef pentru gospodărie
Directorul 

Contabil-șef 
șef pentru gospodărie 

Directorul 
Contabil-șef 

șef pentru gostx)dârie

Resurse financiare

Resurse financiare

Resurse financiare

Reparații efectuate

Proiect tehnic Bloc 
sanitar

Proiect tehnic 
panouri 
fotovoltaice

Obiectivul seneral 2; fnibunătătirea continuturilor currîculare st efîcientizarea vrsătirîî Dractice a elevUor
_____________Qbiectiv spectfic 1;

l.Elaborarea ghidurilor metodice pentru 
desfășurarea calitativă a orelor practice/ stagiilor 
de practică ________________________ ,
2.bnplicarea reprezentanților mediului de afaoeri 
în desfâșurarea orelor practice la disciplinele de 
specialitate, _________ _

Eficientizarea preg practice a elevilor în cadrul instittițici
Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Metodist

Șef catedră

Resurse umane 
Birotică, TIC

Resurse umane

Ghiduri elaborate

Reprezentanți 
implicați

Obiectiv specific 2tjixtinderea cooperărîi ș'î consotîdărli parteneriateior cu unitățile economice în vederea desfășurăriî eficîente a

l.lmplicarea agenților economici în elaborarea/ 
modificarea Curricula stagiilof de practică.

2.1mplicarea agenților economici în evaluarea 
stagiilor de practică.

3. Incheierea contractelor cu agenții economici 
privind desfășurarea stagiilor de practică.

stagîilor
Pe parcursul 

anului
La necesitate
2022-2023

Anual

2022-2023

de practîcă
Șef secție în domeniul 

educației (Instruire 
________ practică)_______ 

șef secție în domeniul 
educației (pentru Insțruire 

practică)
șef secție în domeniul

educației (pentru Insțruire
practică)

Resurse umane 
Birotică

Resurse umane

Resufse umane

Agenți economici 
implicați

Agenți economici 
implicați

Contracte încheiăte



Obiectivul seneral 3; Formarea si dezvfiltarea unei culturi orBanizationale, axaie pe respectul fată de vatorile eeneral - utnane, nationale, 
europene, pe parteneriat Drofesional, inerent unui învătăntânt de calitate, centrat pe elev,_

i îîitâJhirea cu absolvenții
Obiectiv șpecfflc 1; Organizarea activitStilor tradiționale

2022-2023 șetă secție în domeniul 
educației (educație)

2, Editărea ziarului „Gaudeamus”

3. Decada catedrelor

4, Coneursul „ Salut profesie”

5. Activități de voluntariat

2022-2023 
Lunar

2022-2026 
anual

2022-2023 
Anual

2022-2023
La necesitate

șelS secție în domeniul 
educației (Educație)

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

Resurse umane, 
Resurse financiare 

Birotică 
Resurse umane, 

Resurse fînanciafe 
Birotică

Resurse umane.
Resurse financiare 

Birotică 
Resurse umane, 

Resurse financiafe 
Birotică 

Resurse umane, 
Resurse financiafe 

Birotică
Obiectiv specific 2: Promovarea tlimensiuii europene și a egalițății de șanse în educația elevilor

LPromovarea egalității de șanse în educația 
elevilor

2022-2023
Permanent

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

Activități realizate

Ziare ediate

Activități realizate

Activități realizate

Activități realizate

2.1mplicarea elevilor în organele de conducere 2022-2023
Permanent

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

Resurse umane, 
Resurse financiare 

Birotică 
Resurse umane, 

Resurse financiare 
Birotică

Activități realizate 
cu implicarea 
elevilor _ ___
Proces-verbal al 
Consiliului 
Elevilor

1 .Participarea părinților în organele de conducere 
din cadrul CÂIG

Obiectiv specific 3: Promovarea parteneriatuluî pârinți-Colegiu
2022-2023 șefă secție în domeniul 

educației (Educație)
Resurse umane

2,Organizarea și desfășurarea ședințelor cu 
părinții _______ ____________ _

2022-2023
Semestrial i

șefă secție în domeniul 
educației (Educație)

Resurse umane

Părinți implicați în 
activități de 
conducere
Ședințe desfășurate

s



S.Atragerea pârinților în organizarea, 
desfașurarea și participarea părinților în cadrul 
activităților educaționale 

2022-2023 șeta secție în domeniul 
educației (Educație)

Obîectivul seneral 4: Protnovarea îmaeinii instltutiei
Obiectiv specific 1 Asigurarea parteneriatului de calitate cu utstituțîi de învățământ agențiî

i^încheierea acordurilor de colaborare cu unit&țile
economice și instituțiile profesionale tehnice din 
țarâ și de peste hotare privind stagiile de practică. 
2.Desfășurarea vizitelor de studii la întreprinderi 
partenere din țară și de peste hotare.

S.Stabilirea relațiilor de colaborare cu instituții 
din cadrul învățământului de cultură generală.
4.Proiecte, conferințe.

5. Incheierea acordurilor de colaborare cu APL, 
PR, CMF, DSE 

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Șef secție în domeniul 
educației (instruire 

practică)
Șef secție în domeniul 

educației (instruire 
practică) 

șefă secție în domeniul 
educației (Educație) 

șefă secție în domeniul 
educației (Educație) 

Directoarea

Resurse umane Pârinți implicați 
(foto)

econontici, ONG - urî și aite structuri
Resufse umane

Resurse umane, 
Resurse financiare

Resurse umane,
Resursg financiare 

Resurse umane, 
Resurse TIC 

Resurse umane

Acorduri încheiate

Vizite realizate

Acorduri încheiațe

Activități 
desfășurate 
Acorduri încheiate

Obtectiv spccific 2: Impticarea angajațiior instituției în diverse activttăți ia nivel local, zonalț naționai, internațiQnal
l.Participarea cadrelor didactice în diferite 
grupuri de lucru: Planuri de învățământ, 
Curricula, Examene unificate, Elaborare de 
Ghiduri ș.a. _______ _
2.1mplicarea angajaților instituției în divrese 
proiecte investiționale.

2022-2023 
Confonn Otd. 

MEC, Otd.
MAIA 

2022-2023 
(la necesitate)

Directorul adjunct Resurse umane, 
Resurse TIC

Ordine emise

Administrația, 
Profesorii pe disciplini

Resurse umane, 
Resurse TIC

Ordine emise

<



»

Președinte: -Cazac Maria- directoare

Consiliul Profesoral
Componența Consiliului Profesoral

1.
1..
3.
4.
5.
6.

8.
9.

Membrii Consiliului ProfesOral;
Percic Petru
Alaiba Victoria
Airinii Vasile
Airinii Elena
Antoniuc Valeria
Baltag Marin
Romadina Anna
Berco Natalia
Calaraș Eduard

10. Carabin Nicoleta
11. Ciuntu Veacesîav
12. Dociu Mircea
13. GalușcaMihai
14. Grosu lon

15. lacobciuG Valeriu
16. Pascari Inga
17. Zara Vladimir
18. Percic Lilian
19. Savciuc Petru

20 Zaharco Nelea
20. Tinco lon
21. Vangheli Claudia
22. Voinesco Livia
23. Curdova Tatiana

24. Zaharco Nicolae
25. Voinesco Sergiu

Nr.
Plan de activitate a Consiliului Profesoral 

Acțiuni Responsabil

1

Ședința nr 1 Septembrie

Alegerea/realegerea secretarului Consiliului Profesoral și constituirea componenței Consiliului profesoral Directoaraea



2 Familiarizarea cadrelor didactice cu Raportul de autoevaluare pentru anul de studii 2021-2022.

3 Prezentarea Raportului cu priviree la realizarea Planului de îmbunătățire a calității.pe anul 2021-2022

4

5

6

7

8

Gu privire la rezultatele evaluării inteme a cadrelor didactice

Aprobarea componenței Consiliului Metodico-Științific

Aprobarea componenței Consiliului de Etică.

Aprobarea componenței Școlii Tânărului Sțjecialist: tineri specialiști, mentori

Aprobarea cadrului didactic ca reprezentant al Școlii Experienței avansate

șefâ secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității) 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității) 

Directorul adjunct 

Directorul adjunct 

Președintele Comisiei de etică 

Directorul adjunct 

Metodist

9 Cu privire la respectarea instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar
Șefi'șefă secție în domeniul 

educației (didactică)

10

11

12

13

14

15

Actualizarea informației referitor la metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de 
intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatoare și trafic-ANIiT.

Constituirea grupului de lucru ANET

Cu privire la constituirea comisiei de verificare a corectitudinii elaborării proiectărilor de lungă durată

Cu privire la constituireă comisiei referitoare la acordarea burselor de studii și sociale.

Aprobarea disciplinelor opționale,la libera alegere în grupele TAP-1, TPOA-1, MA-1, MT-1.

Aprobarea Planului Managerial de activitate a instituției

șefa secție în domeniul educației

(educație)

Directoarea

Directoarea

Directoarea

Directorul adjunct

Directoarea

1]



16
Modificarea componenței CEIAC șefa secție în domeniul educației \ 

(pentru asigurarea calitâții)

1

2

3

4

5

6

1

Ședința nr. 2 Septembrie

Examinarea și aprobarea listei cadrelor didactice conform cererii depuse pentru conferirea/confirmarea 
gradului didactic

Constituirea Comisiei de verificare a criteriilor pentru procesul de atestare a cadrelor didactice în anul de 
studii 2022-2023.

Cu privire la rezultatele admiterii

Examinare și aprobarea PO Identificarea stilurilor de învățare ale elevilor

Cu privire la interzicerea colectării de finanțe

Discutarea și aprobarea Planlui de activitate a Consiliului Metodico-Științific

Familiarizarea profesorilor cu materialele discutate în cadrul conferinței republicane din august a cadrelor 
didactice.

Directorul adjunct

Directorul adjunct

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității)

Directoarea

Directorul adjunct

Directorul adjunct

8
Aprobarea planurilor de activitate pe subdiviziuni (secții, catedre)

9
Interpretarea rezultatelor chestionării absolvenților-2022.

Șefi de secție

Șefi de catedre 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității)

1



10
Examinarea și aprobarea procedurii operaționale Elaborarea planurilor de activitate șefa secție în domeniul educației ■

(pentru asigurarea calității)

1

Ședința 3 Octombrie

Aprobarea Raportului anual de activitate al instituției

2

3

4

Directoarea

Aprobarea planului de înbunătățire a calității (în baza Raportului de autoevaluare institutional)

Aprobarea planului de acțiuni pentru evaluare extemă a specialității Mecatronica mașini și utilaje

Aprobarea procedurii operaționale : Organizarea și realizarea activităților extracurriculare

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității) 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității) 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității)

1

2

Ședința 4 Decembrie

Admiterea elevilor grupelor academice anul I, II, III la teză

Admiterea elevilor grupei MA-4 la sesiunea de iaraă

3

4

Directorul adjunct

Directorul adjunct

Aprobarea raportului de autoevaluare pentru specialitatea Mecatronica mașini și utilaje agricole
șefă secție în domeniul educației

(pentru asigurarea caiității)

Aprobarea PO Corectitudinea elaborării instrumentelor de evaluare
i șefa secție în domeniul educației

(pentru asigurarea calității)

1

Ședința SDecembrie

Admiterea elevilor grupelor: TAP-1, TAP-2, TAP-3, TAP-4, TPOA-1, TPOA-2, TPOA-3, TPOA-4, MA-3 
la sesiunea de iaraă H H T‘ 2.

Directorul adjunct

1-



1

Ședința 6 Decembrie

Admiterea elevilor grupelor MA-1, MA-2 la sesiunea de iamă.

2 Cu privire la desfașurarea planului de orientare profesională

3 Rezultatele contolului tematic: Verificarea calității procesului de instruire în grupele absolvente

1

2

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(educație)

Directorul adjunct

Ședința 7 lanuarie

Realizarea planurilor de activitate pentru semestrul I

Cu privire la rezultatele tezelor semestriale, examenelor, probelor de evaluare propuse de administrația 

Colegiului conform Planului managerial în semestrul I.

3

Echipa managerială 

Directorul adjunct

Cu privire la rezultatele ffecvenței elevilor pe semestrul I
șefa secție în domeniul educației 

(didactică)

Ședința 8 Februarie

1 Cu privire la corectitudinea completării cataloagelor grupelor pentru semestrul 1.

2
Prezentarea și validarea rezultatelor evaluarii activităților didactice și extradidactice realizate în procesul de 

atestare de către solicitanți.

șefă secție în domeniul educației 

(didactică)

Directorul adjunct 
Metodistul

3 Aprobarea PO Elaborarea Raportului anual de activitate
șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității)

Ședința 9 Aprilie

14



1 Admiterea elevilor grupei TAP-4 la sesiunea de vară

2 Prezentarea rezultatelor Chestionarului Opinia părinților referitor la procesul de studii

3
Cu privire la rezultatele controlului frontal; „Verificarea nivelului de predare a disciplinelor din cadrul 

sjjecialității Mecanica agricolă

Directorul adjunct

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calitâții)

Directorul adjunct

1

Ședința 10 Aprilie

Admiterea elevilor grupelor TPOA-4, MA-4 la sesiunea de vară

2 Cu privire la rezultatele desfașurării activităților educaționale în cadrul decadei catedrelor.

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 
(educație)

1

2

Ședința 11 Mai

Admiterea elevilor grupelor academice anul I, II la teze, 

Admiterea elevilor grupelor TAP-3, MT-2 la sesiunea de vară

Ședința 12 Mai

1 Admiterea elevilor grupelor MA-3 la sesiunea de vară

Ședința 13 Mai

1 Cu privire la realizarea planului de acțiuni referitor la orientarea profesională

Directorul adjunct

Directorul adjunct

Directorul adjunct

șefa secție în domeniul educației 
(educație)

Directorul adjunct

15



2 Cu privire la realizarea activităților extradidactice pentru anul de studii 2022-2023

3 Admiterea elevilor grupelor TPOA-1, TPOA-2, TPOA-3, MA-1, MA-2, TAP-1 la sesiunea de vară

4 Admiterea elevilor la examene de BAC național, BAC profesional.

5
Cu privire la rezultatele tezelor selnestriale, probelor de evaluare propuse de Administrația Colegiului 
conform planului în semestrul 11.

6
Prezentarea rezultatelor chestionarului Gradul de satisfacție a agentului economic referitor la calitatea 
instruirii elevilor

Ședința 14 lunie

1 Admiterea elevilor grupelor MT-1, TAP-2 la sesiunea de vară

2
Cu privire la rezultatele frecvenței elevilor în sem.II în grupele academice.

3 Verificarea nivelului de predare a disciplinelor: Limba franceză, Bazele producerii materiei prime

Ședința 15 lunie

Șefii de catedre 

șefa secție în domeniul educației 

(educație)

Diriginții

Directorul adjunct

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(didactică)

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(pentru asigurarea calității)

Diriginții

Directorul adjunct

Diriginții 

șefa secție în domeniul educației 

(didactică)

Directorul adjunct

1



1 Admiterea grupeior TPOA-4, TAP-4 , MA-4 la examenele de calificare

2 Cu privire la rezultatele sesiunii de vară

3 Cu privire la corectitudinea completării cataloagelor grupelor pentru semestrul 11

4 Promovarea elevilor anului I, II, III în anul de învățământ 2023-2024.

Ședința 16 lunie

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(didactică)

Directorul adjunct

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul educației 

(didactică)

Directorul adjunct

1 Cu privire la rezultatele desfașurării examenelor de absolvire
Secretarii examenelor 

Directorul adjunct 

Cadrele didactice
2 Cu privire la evaluarea desftșurării stagiilor de practică pentru anul de studii 2022-2023, Șef secție în domeniul educației 

(instruire practică)
3 Aprobarea componenței catedrelor metodice, a diriginților grupelor pentru a s 2023-2024 Directorul adjunct

Președinte: Cazac Maria—directorare

Membrii:
1. Percic Petru-director adjunct

ConsUiul de Administrație

Componența Consiliului de Adrainistrație
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2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

Alaiba Victoria — șefa secție în domeniul educației (didactică)
Zaharco Nelea— șefa secție în domeniul educației (pentru asigurarea calității)
Dociu Mircea- Șefsecție în domeniul educației (instruire practică)
Nichitoi Eleonora— șefa secție în domeniul educap'ei (educație)
Airinii Vasile—șef catedră Discipline de cultură general
Galușca Mihai—șef catedră Prelucrarea alimentelor
Calaraș Eduard —șef catedră Mecanică
Voinesco Livia—șefa catedra Diriginților și a pedagogului social

10. Antoniuc Valeria—^vice președintă a organizației sindicale locale
11. Soltan Ana-contabilă-șcfa
12. Carp Victor— ȘeC'secție în alte ramuri (gospodărie)
13. lacobciuc Daniel—președintele Consiliului Elevilor
14. lacobciuc Ana—președinta Comitetului părintesc
15. Țurcan Leonid—agent economc
16. Zara Vladimir—metodist, secretar

Plan de activitate al Consiliului de Administrație

Nr

1

2

4

5

_____  ___________ AcțiunL termcne
__________________________________ Ședința nr 1 Septembrie
Alegerea/realegerea secretarului Consiliuluî de Administrație și constituirea componenței Consiliului de 

Administrație

Organizarea procesului educational și regimul de lucru al secției învățământ

Avizarea proiectului statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile

Aprobarea schemei de încadrare pentru a. s. 2022-2023

Aprobarea listelor elevilor candidați pentru obținerea bursei de studii, bursei sociale

Responsabili

Directoare

Directorul adjunct

Directoare

Directoare

Directorul adjunct

i:



6 Aprobarea candidaturilor monitorilor de grupe

7 Cu privire la respectarea regimului de activitate și a disciplinei în cămin

8 Cu privire la repartizarea locurilor în cămin

9 Aprobarea termenelor de lichidare a restanțelor

10

11

12

13

14

15

16

Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Raportului de autoevaluare la sptecialitatea 

714100 Mecatronică mașini și utilaje Agricole

Aprobarea normei didactice și a listei tarifare

Aprobarea normei didactice supra plan a cadrelor didactice

Cu privire la plata serviciilor de deservire cu apă potabilă a locătarilor din vecinătatea Colegiului.

Examinarea și aprobarea listei de tarifîere, în conformitate cu legisiația în vigoare

Aprobarea schemei orare, a orarului sunetelor, a secțiilor sțwrtive, a cercului, a orelor de studiu ghidat 

de profesor, a graficului de Instruire individual în gr. MA-3 și a graficului procesului de învățământ.

Aprobarea contractului cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii.

șefa secție în domeniul 

educației (educație) 

șefa secție în domeniul 

educației (educație) 

șefa secție în domeniul 
educației (educație) 
— șefa secție în 
domeniul educației 
(didactică) ________
Șef secție Asigurarea

calitătii

Directorul adjunct

Directorul adjunct

Directoare

Directoare

Directorul adjunct

Directoare

1

Ședința nr. 2 Septembrie

Examinarea și aprobarea Raportului semestrial cu privire la activitatea economico-financiară 
a instituției pentru a fi prezintat MAIA

Contabilă șela

1



2 Aprobarea grafîcului de lichidare a diferenței de program

3 Aprobarea componenței Consiliului Elevilor

4

5

6

1

Cu privire la asigurarea formării profesionale eficiente prin cursuri.

Cu privire la constituirea comisiei de validare a creditelor pentru procesul de atestare

Cu privirea la acordarea normei didactice din orele vacante.

Ședința nr 3 Octombrie

Pregătirea înstituției de învățământ către perioada rece a anului școlar 2022-2023.

șefă secție în domeniui 

educației (didactică) 

șefa secție în domeniul 

educației (educație) 

Metodist

Directorul adjunct

Directoarea

1 Cu privire la rezultatele concursuîui „Cel mai competent mecanician - 20221’5

2 Âprobarea planului de acțiuni referitor la orientarea profesională.

Șefîșefa secție în alte 

ramuri (gosțxjdărie) 

șefa secție în domeniul 

educației (educație) 

șefa secție în domeniul 
educației (educație)

3 Cu privire la rezultatele controlului tematic; Verificarea corectitudinii elaborării proiectelor de lungă Directorul adjunct

4
durată pentru semestrul I ____________ ____________ __________
Cu privire la Evaluarea performaftțelor cadrelor didactice și cadrelor auxiliare ș Directoarea

1 Aprobarea graficului desfașurării sesiunii de iamt

Ședința nr4 Noiembrie

Directorul adjunct

2(



1 Aprobarea termenului de desfașurare a sesiunii de lichidare a restanțelor șefa secție în domeniul ;

3 Aprobarea grafîcului desfașurării tezelor

4 Cu privire la realizarea planului de învățământ și prezentarea orelor predate

5 Cu privier la rezultatele lichidării diferenței de program

1

Ședința nr 5 Decembrie

Elaborarea și prezintarea spre aprobare a bugetului anual al instituției de învățământ;

2

3

Aprobarea Strategiei de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a 
activităților de antreprenoriat, conform legislației;

Aprobarea listei elevilor care vor benefîcia de cămin în a doua jumătate de an școlar conform cererilor.

4 Cu privire la rezultatele organizării și desfașurării olimpiadei școlare, etapa locală.

5 Cu privire la planifîcarea reparației curente a blocului de studiu, căminului elevilor, ospătăriei, ateiierului 
didactic, cabinetelor, laboratoarelor.

educației (didactică)

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul 

educației (didactică)

șefa secție în domeniul 

educației (didactică)

Directorul
Contabila- șefa

Directorul
Contabilula- șefa

Șefîșefa secție în
i domeniul educației
j (educație)
j Șef catedră Discipline

; de cultură generală

Șef gospodărie

21



1,

Ședința nr 6 lanuarie

Cu privire la monitorizarea și controlul realizării conținuturilor curriculare și a prevederilor Planului- 
cadru la finalul semestrului I al anului de studii 2022-2023 la discipline.

2. Cu privire la aprobarea listelor elevilor candidați pentru obținerea bursei de studii, sociale

șefa secție în domeniul 

educației (didactică) 

Directorul adjunct

3. Cu privire la rezultatele controlului tematic: Verificarea elaborării proiectelor de lungă durată pentru sem 

II.

Directorul adjunct

4

5

Cu privire la Evaluarea performanțelor cadrelor didactice și cadrelor auxiliare

Examinarea și aprobarea Raportului semestrial cu privire la activitatea economico-financiară 
a instituției pentru a fi prezintat MAIA

Directoarea

Contabilula-șefa

I. Cu privire la rezultatele sesiunii repetate.

2

1

2

1

2

Ședința nr 7 Februarie

Directorul adjunct

Cu privire la rezultatele Conferinței științifico-practice a elevilor

Ședința nr 8 Martie

Aprobarea graficului desfașurării sesiunii de vară

Cu privire la rezultatele concursului „Cel mai bun plan de afaceri

Ședința nr 9 Aprilie

Cu privire la Evaluarea performanțelor cadrelor didactice și cadrelor auxiliare 

Verificarea nivelului de predare a disciplinelor specialității Mecanica agricolă

Directorul adjunct

Directorul adjunct 

șefa secție în domeniul 

educației (educație)

Directoarea

Directorul adjunct
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1

2.

Ședința nr 10 Mai

Cu privire la necesarul de cadre didactice pentru anul școlar 2023-2024 

Cu privire la desfașurarea orelor ghidate de profesori.

3.

4

1

Directorul adjunct

Aprobarea disciplinelor opționale și la libera alegere pentru grupele anului II-III-IV.

Cu privire la realizarea planului de învățământ și prezentarea orelor predate

Ședința nr 11 lunie

Cu privire la rezultatul controlului tematic: „Verificarea nivelului de prezentare a rapoartelor din cadrul 

practicilor”

2.

3.

șefa secție în 

domeniul educației 

(didactică) 

Directorul adjunct 

Directorul adjunct

Repartizarea normei didactice pentru a. s. 2023-2024

Cu privire la Evaluarea performanțelor cadrelor didactice și cadrelor auxiliare

șefa secție în domeniul 

educației (instruire 

practică)

Șefii de catedre 

Directoarea

23



Control intern

Termen
Tipul controlului, Specificarea Forma de 

prezentare

Au 
die 
re

______  (ontrol tematic
Verificarea corectitudinii elaborării proieetelor de lungă durată (pe semestre)

Verificarea calității procesului de instruire în grupele absolvente

21.09-22.09. 2022;
04.01-05.01. 2023
10.10-30.12.2022

Verificarea nivelului de prezentare a rapoartelor din cadrul stagiilor de practică: Conform graficului

Notă 
informativă

Notă 
informativă

Notă 
informativă

CA

CP

CP

Verificarea nivelului de predare a disciplinelor: Limba franceză, Bazele producerii materiei 
prime
______  Control frontal
Verificarea nivelului de predare a disciplinelor specialității Mecanica agricolă

Activități de control permanent

Sem 2

10.10.2022—31. 03.
2023

Notă 
informativă

CA

Subiectul Termen

Monitorizarea frecvenței elevilor
Zilnic

Verificarea corectitudinii completării catalogului școlar
Limar

Respottsabili 

șefa secție îtt 
domeniul educației 
(didactică)______
șefa secție în 
domeniul educației 
(didactică)

Audiere

Consiliul de 
Administarție

CA

24



Monitorizarea realizării planului de învățământ: prezentarea orelor 
predate Lunar

șefă secție în 
domeniul educației 
(didactică)

Consiliul de
Administarție

I. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ELEVILOR
LProbe de evaluare propuse de Administrația instituției

Informatica

Firma de exercițiu 2

Tehnologia culinară 2

Istoria

Matematica

Disciplina Profesor Grupa Termen Responsabil

Semestrul I

Cazac M.

Pascari Inga.

Zaharco

Nelea

Semestrul II

Ciuntu V

Airinii E.

MA-3

TPOA-3

TAP-3

TAP-1

TPOA-1

21.11-28.11.2022

21.11-28.11.2021

21.11-28.11.2021

15.05-19.05.2023

15.05-19.05.2023

Directorul adjunct

Cadrul didactic

Directorul adjunct

Cadrul didactic

Directorul adjunct

Cadre didactice

Directorul adjunct

2î



Monitorizarea realizării planului de învățământ: prezentarea orelor 
predate Lunar

șefâ secție în 
domeniul educației 
(didactică)

Consiliul de
Administarție

1. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ELEVILOR
l.Probe de evaluare propuse de Administrația instituției

Informatica

Firma de exercițiu 2

Tehnologia culinară 2

Istoria

Matematica

Diseiplina Profesor Grupa Termen Responsabil

Semestrul I

Cazac M.
MA-3

21.11-28.11.2022 Directorul adjunct

Cadrul didactic

Pascari Inga.
TPOA-3

21.11-28.11. 2021 Directorul adjunct

Cadrul didactic

Zaharco

Nelea
TAP-3

21.11-28.11.2021

Semestrul 11

Ciuntu V

Airinii E.

TAP-1

TPOA-1

15.05-19.05.2023

15.05-19.05.2023

Directorul adjunct

Cadre didactice

Directorul adjunct



1

2

3

4

5

6

7

8

9

3,Concursuri

Disciplina

Limba și literatura română

Matematică

Limba străină

Chimie

Biologie

Informatică

Fizică, Astronomie

Istoria românilor și universală

Geografie

Perioada

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

22.11—02.12.2022

Responsabil

Profesorii de disciplină

Profesorii de disciplină

Profesorii de disciplină

Profesorii de disciplină

Profesorul de disciplină

Profesorii de disciplină

Profesorul de disciplină

Profesorul de disciplină

Profesorul de disciplină
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1

2

3

4

5

Concursul „Cel mai bun plan de afaceri” 

Concursul „Cel mai competent mecanic- 2022”. 

Conferința științificO-practică a elevilor 

Turneui; Tenis de masă. Toamna de aur 

Concurs: în lumea profesiei alese

U.

Februarie

Octombrie

Februarie

Octombrie

Octombrie

_______  Aspect_____ _
Evaluarea cadrelor didactice

Termeii 
lunie

Profesorii de disciplină 

Profesorii de disciplină 

Profesorii de disciplină 

Profesor de ed. Fiz

Zaharco Nelea, profesor 
de disciplini 
tehnologice

Evaluarea cadrelor didactice
________ Responsabil

Administrația
Plan dc activitate a Consiliuiui Metodico-Științific

Anul de studii 2022—2023
Președînte:

T Percic Petru -președinte, director adjunct interimar’i
Membri:
1. Cazac Maria- directoarea Colegiu;
2. Alaiba Victoria- șeja secție în domeniul educației (didactica);
3i Nichitoi Eleonora- șeja secție în domeniul educației;
4. Dociu Mircea - șef secție în domeniul educației (Instruire practică) ;
5. Zara Vladimir--metodist
6. Zaharco Nelea- șeja secție în domeniul educației (Asigurarea calității);
1, Airinii Vasile-șef catedră Discipline de cultură generală;
8. Grosu Ivan ■-profesor;
9. Savciuc Petru - profesor;
10, Voinesco Livia- șef catedra Diriginților și a pedagogului social;
II. Galușca Mihail - șef catedră Preîucrarea alimentelor;

Secretar: Pascari Inga -profesor, secretar.

2t



Obiectiv seneral: Direcționarea activității metodice vizândproiectarea, organizarea și realizarea activității instructrv- educaționale spre conceperea și 
implementarea unui sistem educațional capabil să coresjrundă standardelor de calitate.

Obîective specifice:
> Formarea continuă a cadrelor didactice, prin participarea la cursurile de perfecționare, seminare, conferințe metodice și științifice, stagii etc.
> Consilierea și acordarea asistenței metodice tinerilor specialiști în scopul dezvoltării continuie a competențelor profesionale;
> Studierea actelor normative în vederea implementării Sistemului de management al calității;
> Organizarea și monitorizarea schimbulului de experiență profesională;
> Formarea și perfecționarea competențelorprofesionale pentru evoluția în carieră;

Realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice, părinți și alți actori socioeducaționali.

j>rs Conținut Termen Responsabil

1 Alegerea secretarului Consiliului Metodico-Științific. Septembrie

2

3
4

5

6

7
8

9

Discutarea proiectării calendaristice a Consiliului 
Metodico-Științific. _____________________________
Trasarea obiectivelor Consiliului Metodico-Științific.
Examinarea Regulamentului de activitate
a Catedrelor metodice.___________ ________________
Examinarea planului de activitate a Cabinetului Metodic 
și a Consiliului Metodico-Științific.__________________
Examinarea planului de activitate a Școlii Tânărului 
Specialist.
Examinarea planului de activitate a Catedrelor metodice.
Actualizarea Planurilor de înățămănt și curricula din 
perspectiva dezvoltării inovaționale a domeniului.______
Monitorizarea elaborării proiectelor de limgă durată la 
disciplinele de studiu.

Septembrie

Septembrie
Septembrie

Septembrie

Septembrie

Septembrie
Septembrie

Septembrie

Directorul 
adjunct 

Metodistul

Indîeatorî de 
realizare

Proces-verbal

Proces-verbal

Totalîzare

Spre aprobare CP

Membrii CȘM 
Metodistul

Proces-verbal
Proces-verbal

Obiective realizate 
Spre aprobare CP

Metodistul

Metodistul

Metodistul
Directorul 

adjunct 
Metodistul

Plan elaborat

Plan elaborat

Plan elaborat
Proces-verbal al 

ședinței nr 1 
Registrul activităților 

CM

Spre aprobare

Spre aprobare

Spre aprobare 
Spre coordonare și 

aprobare 
Proiecte didactice 
elaborate corect



10

11

12

13

14

Aprobarea suporturilor de curs îa discipîineîe de 
speciaîitate__________________ ________________
Vefiflcarea corectitudinii proiecteîor de îungă durată îa 
discipîineîe de cuîtură generaîă și de speciaîitate.
Stabiîirea pîanuîui deformare continuă a cadreîor 
didactice pentru anuî 2022-2023.
Seminar „Aplicațiiîe onîine pentru predarefnvățare și 
evaîuare ”.
Organizarea și reaîizarea Seminaruîui „ Procesuî de 
atestare în anuî 2022-2023

Septembrie

Septembrie

Septembrie

Septembrie

Septembrie

15

16

Monitorizarea elaborării Dosarului de atestare de către 
cadrele didactice solicitante de grad didactic.
Elaborarea planului de activitate a Comisiei de Atestare.

Pe parcusul 
anului

Septembrie

17

18
19

Seminar „Aplicațiile online pentru predarefnvățare și 
evaluare ”.___________________ __________________
Elaborarea planului activității Școîii experienței avansate. 
Organizarea sesiunii de iarnă.

Octombrie

Octombrie
Octombrie

20 Organizarea Olimpiadei școlare. Octombrie

Metodistul

Directorul 
adjunct 

Metodistul

Profesor de 
informatică 
Metodistul

Metodistuî

Metodistul 
Preș. Comisiei 

de Atestare
Profesor de 
informatică 
Metodistul
Directorul 

adjunct

Plan elaborat

Coîectare de date 
Notă informativă 
Lista nominaîă, 

____ Grafic____  
Seminar

Seminar

Registruî activitățiîor
_______ CM

Proces-verbaî 
Pîan eîaborat 
Plan reaîizat

Seminar

Plan elaborat
Plan elaborat

Spre aprobare

Notă informativă

Copii ale 
Certificatelor 

Notă informativă

Anaîiza 
Reguîamentuîui de 

atestare 
Dosar eîaborat

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă 
Teste realizate

21
22
23

Impîimentarea metodeîor interactive în cadruî oreîor I 
Strategii didactice utiîe pentru a găsi „perla ”îecției. 
Totaîuriîe activității metodice în semestruî I și eîaborarea 
unui plan de remedjere.

Octombrie 
Noiembrie 
lanuarie

Directorul 
adjunct 

Metodistul 
Metodistul 
Metodistul

Plan elaborat Plan elaborat

Seminar 
Seminar 
Raport

Notă informativă 
Notă mformativă 
Notă informativă



i 24 j Organizarea Conferinței științifico-practice a elevilor. lanuarie

25 Organizarea concursuîui „Celmai bun business-plan”. lamiarie

26 Analiza nivelului de desfașurare a procesului intem de 
atestare: conferirea/ confirmarea gradului didactic

Februarie

27
28
29

30

Implimentarea metodelor interactive în cadrul orelor II 
Organizarea sesiunii de vară_______________________
Rezultatele activităților educaționale desfașurate în cadrul 
săptămănii catedrelor rnetodice_____________________
Analiza activității ȘTS.

Februarie 
Martie 
Aprilie

Mai

31 Analiza activității ȘEA, Mai

32

33

Prezetarea Raportului de activitate a cadrelor didactice, 
cabinetelor/ laboratoarelor, asigurarea didactico-metodică 
a cabinetelor.____________________________________
Dare de seamă a activității catedrelor metodice.

lunie

lunie

34 Dare de seamă a activității științifice/instructive. lunie

35 Dare de seamă a activității metodice înas 2022-2023. lunie

36

37

Sarcini de activitate ale Consiliului Metodico-Științific 
pentru anul 2022 - 2023.___________________________
Monitorizarea desfașurării ședințelor Catedrelor metodice.

lunie

Conform 
planificării

Directorul 
adjunct 

Directorul 
adjunct 
Președ.

Comisiei de 
Atesțare, 

.Metodistul 
Director adjunct 
Șefii de catedră

Metod, Mentorii

Metodistul

Metodistul
Membrii CȘT

Șefii de catedră

Direct. adjunct

Metodistul

Membrii, Consil.
Metodic 

Directorul 
adjunct 

Metodistul

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Seminar 
Plan elaborat 

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Procese-verbale ale 
ședințelor

Hotărărea CP

Notă mformativă 
Teste elaborate 

Calificativ dat de 
CP

Calificativ dat de 
CP

Calificativ dat de 
CP

Calificativ dat de 
CA

Calificativ dat de 
CP

Calificativ dat de 
CP

Calificativ dat de 
CP

Plan de activitate 
a s 2022-2023 
Raport anual
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38 Monitorizarea desjașurării formării continue.

39 Monitorizarea activității cadrdor didactice.

Pe tot 
parcur. 
anuîui 
Pe tot 

parcursuî an.

Metodistuî Registrul activităților 
Consiîiului Metodic

Notă informativă 
Raport anual

40 Monitorizarea activității ȘEA.

41 Monitorizarea activității ȘTS.

42 Monitorizarea desfașurării decadei catedrelor metodice.

43 Ajutor metodic cadrelor didactice.

Pe tot 
parcursuî an.

Pe tot 
parcUrsuî an. 

Conform 
graficuîui 

Permanent

Metodistul 
Directoruî 

adjun. 
Metodistuî

Metodistul

Metodistuî 
Șefii de catedre 

Metodistuî

44 Asistență în cadrul orelor cadrelor didactice. Permanent

45 Aplicarea metodelor inovaționale în procesul de instruire. Permanent

46

47

48

Pregătirea documentației necesare pentru acreditarea 
instituției.____________________ _________________
Revizuirea Pîanuîui de învățămânl componenta de 
speciaîitate pentru piîotarea instruirii moduîare.
Organizarea ateîieriîor de îucru în scopuî reevaîuării 
curricuîa aprobate în anuî 2022, în baza Standardeîor de 
caîificare.

Pe tot 
parcursuî an. 
Semestruî II

Pe parcursuî 
anuîui

Registruî activităților 
Consiîiuîui Metodic

Registruî activitățiîor 
Consiîiuîui Metodic

Registruî activitățiîor 
Consiîiuîui Metodic

Registruî activitățiîor 
Consiîiuîui Metodic

Registruî activitățiîor 
Consiîiuîui Metodic

Notă informativă 
Raport anual

Administrația 
coîegiuîui 
Cadreîe 
didactice 

Metodistuî

Metodistuî 
Șefii de catedre 

Metodistuî 
Șefii de catedre

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă 
Raport anuaî 

Notă informativă 
Raport anuaî 

Notă informativă 
Raport anuaî 

Notă informativă 
Raport anuaî 

Notă informativă 
Raport anuaî 

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă

Notă informativă
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Ședințe ale Consiliului Metodico-Științific
Nr j 
d/o I

Tematica ședințelor Termen Responsabil Indicatori de 
realizare

Totalizare

1 1
2

3

4

5

6

7

8

Alegerea secretarului Consiliului metodic._________
Examinarea planului de activitate a Consiliului 
Științifico-Metodic._____________
Examinarea planului de activitate a Cabinetului
Metodic.___________________________________
Examinarea planului de activitate a Catedrelor 
metodice.___________________________________
Examinarea planului de activitate a Secțiilor.

Discutarea modalității de elaborare a proiectării de 
lungă durată.
Examinarea Curricula la disciplinele de cultură 
generală și specialitate vs planul de învățământ 2022- 
2023. ________________________
Stabilirea planului de formare continuă a cadrelor 
didactice - 2022-2023.

2 1

2

3

Elaborarea planului de activitate a comisiei de 
atestare.____________________________________
Elaborarea planului de activitate a Școlii Experienței 
Avansate.___________________________________
Organizarea olimpiadei locale.

Ședința nr.l

Septembrie Directorul adjunct
Metodistul

Proces-verbal
Proces-verbal Spre aprobare

Metodistul Proces-verbal Spre aprobare

Șefii de catedre Proces-verbal Spre aprobare

Șefii de secție

Directorul adjunct

Proces-verbal

Proces-verbal

Metodistul

i Metodistul

Ședința nr.2
T 
!

Octombrie

Proces-verbal

Proces-verbal, 
Grafic

Preș. Com. de atest. i Proces-verbal

Metodistul Proces-verbai

Directorul adjunt Proces-verbal 
al Catedrelor

Spre aprobare

Proiectare de lungă 
durată__________
Registrul evidenței

Lista nominală, 
Certificate

I 
i

Spre aprobare 
Director.
Spre aprobare

Rezultate, Oferta 
pentru olimpiada 
zonală
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3 1 Organizarea sesiunii de iamă.

2 Organizarea desfășurării teuelor semestriale.

4 1

2

Totaiurile activității metodice în semestml I și 
elaborarea unui plan de remediere._______________
Organizarea Conferinței științifico-practice a elevilor.

5

6

3

1

2

1

2

Ședința nr.3
Noiembrie

Șcdința nr.4

Directorul adjunct

Directorul adjunt

Metodistul

șefa secție în 
domeniul educației
(educație)

Proces-verbal

Proces-verbal 
al Catedrelor

Notă 
informativă
Proces-verbal

Organizarea concursului „Cel mai bun business- 
plan”.

Analiza nivelului de desfașurare a procesului intem
Ședința nr.5

de atestare: realizarea activităților planificate în harta Februarie
creditară (conferirea/ confirmarea gradului didactic
I/superior).______________
Organizarea sesiunii de vară.

Analiza nivelului de realizare a planului de atestare 
acadrelor didactice în anul de învățământ 2022- 
2023. (conferirea, confirmarea gradului didacticl, 11)
Analiza activității ȘTS.

șefa sectie în 
domeniul educației 
(educație)

Proces-verbal

ș Președintele
î Comisiei de atestare

Proces-verbal,
Notă inform.
Pr.-ver,Grafic

1 Directoml adjunct
Ședînfa nr.6

Mai
Președintele
Comisiei de atestare

Metod./mentorii

Proces-verbal 
Notă 
informativă 
Notă informat.

Teste elaborate, 
aprobate de dir 
adjunct, rezultate 
prezentate 
Rezultate, Oferta 
pentru olimpiada 
zonală

Hotărârea CA

Hotărârea CP 
Teste elaborate, 
rezultate prezentate

Calificativ,
Hotărârea CP

Calificativ,
Hotărârea CP
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3 Analiza activității ȘEA. j Metodistul
j

Notă Inform. Calificacv,
Hotărârea CP

7 1

1

3

4

Ședința nr. 7

Raportul activității catedrelor metodice;

Raportul activității metodice în anul de studii 2022-
2023._____________________________________
Dare de seamă a activității de instruire.

Sarcini de activitate ale Consiliului Metodico- 
Științific pentru anul 2023 - 2024.

lunie Șefii de catedră

Metodistul

Directorul adjunct

Membrii Consiliului 
metodic

Notă informat.

Raport anual

Raport anual

Raport anual 
Proces-verbal

Calificativ, 
Hotărârea CP
Calificativ, 
Hotărârea CP
Calificativ, 
Hotărârea CP
Plan de activitate 
pentru 2022-2023

I

J

Ședințe ale Comisiei de atestare

Componența Comisiei de atestare
1. Percic Petru- președinte, director adjunct interimar;
2. Alaiba Victoria-șefa secție în domeniul educație/didactica, membru;
3. Airinii Vasile-șef catedră „Disciplme de cultură generală”, membru;
4. Zara Vladimir- metodist, membru;
5. Galușca M- șef catedră „Prelucrarea alimentelor”, membru;
6. Nichitoi Eleonora-șefa secție în domeniul educație;
7. Dociu Mircea-șef secție în domeniul educație/instruirea prctică
8. Nichitoi Eleonora-sefa secșie in domeniul educație.
9. Bărbuța Vitalie-profesor educația fizică,LT„Mihai Sadoveanu”Ocnița.

Nr.d/o Subiectul examinat Termen Responsabil Indicatori de perormanță

Ședința nr. 1
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1 Elaborarea Planului de activitate a Comisiei de atestare. Septembrie

2 Studierea Regulamentului de atestare .

Președintele
Comisiei, metodistul
Metodistul

Proces-verbal
Plan elaborat_________
Proces-verbal Aplicare 
regulamentarâ

3

1

2

Verifîcarea corectitudinii îndeplinirii Dosarului de 
Atestare a fîecărui cadru didactic._______________
Analiza activităților educaționale defașurate în lunile 
octombrie și noiembrie.

Ședința nr.2
Decembrie Metodistul

Membrii Comisiei

Proces-verbal
Dosar elaborat conform Anexei_____
Proces-verbal, Calificativ dat conform 
punctajului, Fișei de asistență

1 Analiza activităților educaționale defașurate în luniie 
decembrie, ianuarie.

Ședința nr. 3 
! lanuarie 1 Membrii Comisiei I Proces-verbal, Calificativ dat conform

1I punct^ului Fișei de asistență

1

1

3

Analiza activităților educaționale defașurate în lunile 
februarie.__________________________________
Examinarea dosarelor cadrelor didactice aspirante la 
conferirea/confîrmarea gradului didactic întâi,Doi. 
Elaborarea Fișei integrate.

Ședința nr. 4
1 Februarie
I1 

J

î Membrii Comisiei!

ț

i Metodistuii

! Metodistul

1 Analiza activității Comisiei de Atestare
Ședința nr. 5
Mai Membrii Comisiei

Metodistul_______ _
Președintele
Comisiei de Atestare

Proces-verba, Calificativ dat conform 
punctajului, Fișei de asistență_____
Proces-verbal
Dosar elaborat conform Anexei

Proces-verbal
Dosar elaborat conform Anexei

Proces-verbal
Notă informativă/ Raport de activitate

Școala tinerilor specialiști
Obiectiv: Crearea unui sistem de competențe profesionale și dezvoltarea unui plan de carieră țjentru cadrul didactic tânăr, 
în scopul realizării învățământului de calitate.
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Tineri specialiști; Pascari Jnga- profesoară dicipline economice (al 111 an de activitate). Mentor Voinesco Livia, profesoară dicipline economice,gr.did.I.
Carabin Nicoleta- profesoară discipline ecnnomice.Mentor -Voinesco Livia,profesoară discipline economice,gr.did.L

Vangheli Claudia-profesoară dicipline tehnologice.Mentor-Zaharco Nelea,profesoară dicipline tehnologice,gr.did.IL
Antoniuc Valeria-profesoară limba și literatura română.Mentor-Zara Vladimir,metodist.

Nr 
d/o 
1

Tipul activității

Ședință de lucru

Ședință de lucru

Masă rotundă

Ședință de lucru

Training______
Ședință de lucru

Training

Monitoring

Tematica

1. Modelul profesional al unui cadru didactic. 
2.Conceptul de proiectare didactică. Etape și 
operații ale proiectării didactice.___________
Tipuri de lecții. Metode interactive utilizate la 
lecții.________________________________
Elaborarea instrumentarului pentru testele de 
evaluare, teze, examene._________________
Elaborarea materialelor pentru lecții.

Utilizarea TIC în cadrul lecțiilor.

Strategii didactice.

Rezultate, succese și aspecte de deschidere.

Asistență metodică

Perioada

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Permanent

Public 
vizat

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Tinerii specialiști

Responsabil

Metodistul, 
Mentorii

Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii
Metodistul, 
Mentorii

2

3

4

5
6

7

8

Școala experienței avansate
Obiective:

- Diseminarea bunelor practici, activități de îndrumare metodologică și consiliere;

37

gr.did.IL


- Sporirea prestigiului de pedagog;
- Diversificarea strategiilor didactice și de evaluare în scopul dezvoitării creativității și formării de competențe;
- Promovarea inpvației;
- Crearea cadrului motivațional prin obținerea gradelor didactice/manageriale și responsabilizarea pentru dezvoltarea profesională și reușita proprie 

cariere didactice.
Cadru didact icî Alaiba Vîctoria-profesoară de chimie, grad didactic întfii

Nr, d/o 
1

4»!

Activitâti _____
Elaborarea și prezentarea documentației de bază; 
Curricula, programe, proiectâri didactice._____
Activități educaționale detnonstrative.

Temen_
Octombrie

Lucru cu tinerii specialiști, 
Activitate în cadrul Catedrei Metodice.

Noiembrie 
lanuarie 
Martie 
Decembrie 
Februarie

Prezentarea materialelor elaborate.
Raport despre activitatea desfâșuratâ.

Aprilie 
Mai

Parteneri _________
Metodistul
Șef Catedra Discipline generale 
Metodistul
Șef Catedra Dicipline generale 
Țifă secție în domeniul educație 
Mentorii ______ _____
Directorul adjunct
Șef Catedră Discipline generale 
Șef Catedra Discipline generale 
Metodistul

3
4

1
6

Planui de atestare pentru anul de studii 2022-2023

Nr. Numele, prenuniele 
d/o candidatului

Disciplina Gradul didactic

Confirmare,art.i31
1 Cazac Maria

1
2

Zaharco Nelea
Pascari Inga

Informatica
_________ Conferire
Discipline tehnologice
Discipline economice

Confîrmare

I

I. 
n

1 Baltag Marin Educația fizică n

3i



Planul desfașurării stagiilor de formare eontinuă

Nr. 
d/o. Numele, prenumele cadrelor didactiee Disciplina Termeni Instituția 

prestatoare Forma

1 Percic Lilian
Semestrul 1

Psihopedagogia

1

3

4

5

6

7

Vangheli Claudia

Zaharco Nelea

Romadina Anna

Zaharco Nicolae

Voinesco Sergiu

Curdova Tatiana

Discipline de specialitate

Discipline tehnologice

Limba engleză

Psihopedagogie

Psihopedagogie

Psihopedagogie

17.09.2022-
31.05.2023
17.09.2022-
31.05.2023
2022-2023

05.12- 
23.12.2022

10.10.- 
05.11.2022

10.10-
05.11.2022

10.10- 
05.11.2022

Universitatea de 
Stat din Moldova 
Universitatea de 
Stat din Moldova 
UniversitateaTehn 
ică a Moldovei 
Institutul de 
formare continu
UPS,Ion 
Greangă,,

UPS „lon
Creangă.

UPS„Ion
Creangă.'55

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online
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8 Tinco lon
Psihopedagogie

10.10-05-
11.2022

Online

UPS„Ion 
Creangă,,

Semestrul II

Nr 
d/o

1

Nuniele, prenumele cadrelor didactice

Voinesco Livia

GrosuIvan

Ciuntu Veaceslav
Airinii Elena

Disciplina Termeni

Discipline economice

Psihopedagogie

Instittiția 
prestatoare

Universitatea 
Tehnică a 
Moldovei 
UPS„Ion 
Creangă,,

Forma

Online

Onlinee

Istoria ___
Matematica

IȘE
IȘE

Online
Online

9

1
4

Plan de activitate a secției învățământ
MISIIJNE; Garantarea pregătiriîpr&fesionale ale elevilor, prin calîtatea și eficiența actuluî didactic, prin cooperarea cu cadreîe didactice, eleviî, 

părinții și cu conainitatea, în scopul formării unei personalității autonome șî creative a tineriior ce vor deveni apți pentru integrarea socio - culturală 
și profesională deplină, într-^o lun^ dinamică, supusă unor transformărî continui.

PRIORITĂȚI;
1. Monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare în scopul form&rii și dezvoltării unei personalități armonioase, autonome, competente și

creative, capabilă de a se integra eficient într-o societate în continuă schimbare;
2, Monitorizarea aplicării Regulamentului intem de organizare și funcționare a Colegiului;

4C



3.
4.
5.
6.
7.

Ja lecții;
8.

Perfecționarea culturii organizaționale a tuturor subiecților implicați în procesul de instruire;
StabiJirea și implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a absenteismuJui și abandonului școlar;
întocmirea documentației necesare pentru întreaga activitate desfășurată;
Urmărirea traseuJui absoJvenților;
Organizarea și desfMșurarea ședințelor cu pârinții pe grupe și CoJegiu în vederea familiarizării acestora cu rezuJtatele reușitei și frecvenței elevilor

Realîzarea activităților de interasislcnțe în vederea asigurării asisten^i metodice și de specialitate atât pentru profesorii debutanți, nou încadrați, cât 
și pentru celelaJte cadre didactice;
9.
10.
11.

Elaborarea notelor infbrmative și rapoartelor privind activitățile de monitorizare și control realizate pe parcursul anuJui de învățământ;
Coordonarea proiecteJor investiționale specifice;
Extinderea parteneriateJor inteme/esteme și a activitățiJor de orientare profesionaJâ.

OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL: Generarea unui medîu educațîonal eflcient, caresă asigure dezvoltarea armtinioasă a tuturor beneflciariior, 
prin crearea unui climat democratîc și creativ de dezvoitare, prin pronwvarea excelenței și facilitarea accesului egal la educație pentru flecare actor 
educațional (profesor, elev, părinte), în scopuî asîgurării unui sistem modern de predare-învățare-evaluare.

Obîective 
speciflce Actîvități propuse Responsabiii pentru 

in^lementare
Termenî de 
realizare Resurse Indicatori de 

performanțe

Ihmeniul 1: Optimizarea documentației școlare

Reactualizarea 
documentațîei 

școîare conform 
documenteîor 
regiatoare în 

vigoare

1. Analiza și implementarea 
documentelor

Politicilor educaționale naționaJe.
2. CompJetarea și perfectarea 

documentației
secției corespunzător rigoriJor documentelor 
naționale și a strategiei de dezvoJtare a

șefâ secție în domeniul Permanent 
educației (didactică)

Documente de 
poJitici 
educaționaJe 
(ReguJamente, 
Ordine, etc.)

I ț

!

Documentația 
secției 
completată
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instituției,
3. Râcordarea activității Secției 

Didactică la
obiectivele strategice ale instituției.

4. Elaborarea la secție a listelor 
nominale ale

elevilor din instituție
5. Elaborarea orarului eîevilor, 

incîuzând oraruî 
auditoriilor.

6. Elâborarea oraruîui de înlocuiri și 
verifîcarea respectării acestuia._

7, Alcătuirea planului anual al secției.

7

i

șefă secție în domeniui j Septembrie
educației (didactioă)

șeB secție în domeniul Septembrie
educației (didactică) La necesitate

șefă secție în domeniul , Septembrie 
educației (didactică)

Dosarele elevilor, 
Matricola

i Planurile de 
învățământ, 
tarificația

Regulamentul de 
âctivitate a secției

i

Liste nominale 
eîaborate

Orar eleborat

Plan anual 
aprobat

8. Alcătuirea documentației necesare 
pentru verifîcarea:

a) frecvenței;
b) reușitei elevilor;
c) realizării planului de învățământ.
9. Pregătirea materialelor necesare 

pentru
organizarea și realizarea examenelor de 

' promovare, pretestărilor, tezelor, 
r examenelor de stat.

Stabilirea termenului de lichidare a 
restanțelof,

: Elaborareâ fîșelor de reexaminare, listelor 
eleviîor restânțieri care au fost promovați 
condiționât și a fîșelor diferențelor de

i

șefă secție în domeniul Semestrial 
educației (didactică)

șefă secție în domeniul , La fînele
educației (didactică) semestrelor I 

și n

I 
i

Planurile de 
învățământ, 
registrele

Documentație 
întocmită

j Borderouri, 
• instrumentarul
pentru examene

I

Materiale 
pregătite

! 
î
I

i
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program pentru elevii transferați din alte
instituții.

10. Elaborarea și stabilirea în cadrul
ședințelor

comisiei pentru acordarea burselor de studii 
și sociale a listelor elevilor deținători ai 
burselor de studii și sociale.

11. Pregătirea sumarelor pentru 
catăloage și

familiarizarea țîrofesorilor cu Instrucțiunea 
de complețare a registelor,
Elaborarea notelor informative cu privire la 
completarea registrelor și prezentarea în 
cadrul ședințelor Consiliilor Administrative 
și Profesorăle,
Activitate de consiliere cu diriginții 
debutanți cu privire la completarea corectă a 
registrelor.

12. Evidența lunară a frecvenței și 
dinamicii

contingentului de jlevi.

î

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

șefă seeție în domeniul 
educației (didactică)

șefâ secție în domeniul 
educației (didactică)

i

Septembrie 

lanuarie

Septembrie

Semestrial

Lunar

Listele elevilor 
conform mediei de 
admitere

Instrucțiunea de 
completare a 
cataloagelor, 
Planurile de 
învâțământ, 
centralizatoarele 
orelor, norma 
djdactică

Registrele

i

I

Listeie elevilor 
deținători de 
burse completate

Sumarele 
cataloagelor 
întocmite și 
anexate la 
cataloage

Notă infonnativă

Pronwvarea 
unui mediu 
educaționcd 

eficient, 
transparent și 
participativ

Dome/f/M/2.* Managementol didactic și educațional
................ ..........  ' - ■ - ' ' -f*-'*’ ... - -

1. Participarea activă și responsabilă a i șefă secție în domeniul Permanent
șefei de

secție în implementarea Strategiei actuale 
de dezvoltare instituțională.

2. Eficientizarea conlucrării dintre 
subdiviziunile

Instituției.

î educației (didactică)
Nu necesită careva 
resurse

Ordine semnate

șefă secție în domeniul Permanent
i educației (didactică)

Nu necesită careva 
resurse

j

4
Conlucrare 
realizată
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Crearea unui 
climat 

detnocratîc 
creativ de 

dezvoîtare a 
elevilorșî 

valorificarea 
rezultatelor 

acadendce ale 
acestora

3. Asigurarea monitorizării procesultii 
de instruire

' la secție: fespectarea orarului, înlocuirea 
i orelor în colaborare cu șefîi de catedră, 
respectarea orarului tezelor și examenelof 

' semestriale.
Racordarea orarului de studii înlocuit la 

j numărul de ore oțjtimizatîn scopul 
efîcientizârii procesului de instruire, 

j Eficientizarea utilizării spațiilor de studii.
1, Monitorizarea grupelor de elevi 

capabili de
performanță și grupelor cu carențe 
comportamentale.

2. Stimularea motivației elevilor în 
cadrul secției

prin participarea acestora la organizarea și 
gestionarea procesului educațional.

3. Monitorizarea reușitei și a ffecvenței 
elevilor.

șefâ secție în domeniul Permanent 
educației (didactică)

șefă secție în domeniul Permanent 
educației (didactică)

Administrația

t 
i 

■-i-

șefă secție în domeniul Permanent 
educației (didacticâ)

Cadrele didactice

șe^ secție în domeniul j Permanent 
educației
(didactică)Diriginții

Registrul orelor 
înlocuite, orarul de 
bază

Nu necesită careva 
resurse

Nu necesită 
resurse

Rapoarte privind 
frecvența și reușita 
elevilor

Orar intocmit, 
registrul orelor 
înlocuite 
completat

Grupe de elevi 
monitorizate

Procese verbale 
ale ședinței 
Consiliului 
elevilor

Notă infortoativă

4, Consolidarea disciplinei de muncâ și 
i a calitâții
i serviciilor educaționale fumizate de cadrele 
didactice prin asistări sistematice la ore cu 
scopul valorilîcării experienței didactice și 
acordării ăsistenței metodice cadrelor 
didactice debutante,

șefă secție în domeniul Permanent 
educației (didactică)

Administrâția

Fișe de asistență la 
ore

I

- i
Fișe de evaluare 
a lecțiilor 
completatc
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Sporlrea 
calîtățli 

procesuluî 
educaționat

5. Reducerea eșecului școlar înregistrat șefU secție în doineniul Permanent
prin

elaborarea unui sistem de monitorizare a 
rezultatelor acaderaice ale elevilor în 
colaborare cu diriginții.

educației (didactică)

Diriginții

i

D0meniui 3: Activitâți organizatorice

1, Analiza și realizarea actelor 
normative, 

regulamențelor, recomandărilor emise de 
MEC, MAIA, ordinelor cu referire !a 
activitatea elevilor.

2. Verifîcarea lunară a registrelor și 
completarea

sistematică a registrului de evidență a orelor 
înlocuite.

3. Monitorizarea frecvenței, reușitei 
elevilor la

lecții, cu ajxntul șefilor de grupă și a 
diriginților.

4. Participarea la șediințele Consiliului 
Metodic,

I

!

Nu necesitâ 
resurse

Număr mic de 
elevi 
exmatriculați i

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

șefă secție în domeniu! 
educației 
(didactică)Diriginții

șetl secție în domeniu! 
educației (didactică)

i

Permanent

Lunar

Permanent

Permanent

i Acte normative 
reglatorii,

‘ recomandări, 
ordine etc.

Scrisori prițnite și 
transmise

I Registrele grupelor

Rapoarte privind 
frecvența elevilor

Nu necesită 
resurse

Notă informativă

Rapoarte privind 
fTecvența și 
reușita elevilor 
completate

Procesel verbale 
ale ședințlor

Administrativ, Profesoral și catedrelor,
5, Analiza rezultatelor sesiunilor de 

reexaminare
și recomandarea modalităților de 
perfecționare a lor,

6. Elaborarea materialelor pentru 
Consiliile

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

. . .. 4 . . .   ........ ...
i șefă secție în domeniul

La fînele
. semestrelorl 

și II

Borderourile 
sesiunii repetate

i

Notă informativă, 
borderouri ale 
sesiunii repetate 
completate :

Permanent
■ " 4“ ' 4 - • - -

; Nu necesită Docuraente
j

i
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i

Profesorale, Administrative și ședințele cu 
diriginții și părinții elevilor.

ediicației (didactică)

Domeniul 4: Resurse umane

1. Familiarizarea elevilor cu 
Regulamentul intera 

de activitate a. Colegiului, regulile 
comportamentului elevilor în instituție.

Colaborarea cu profesorii de obiecte 
și diriginții

șefă secție în domeniul 
, educației (didactică)

i

...

resurse elaborate

Septembrie Regulamentul Elevi
Intem de activitate familiarizați 
a Colegiului

șeft secție în domeniul 
educației (didactică)

Permanent Nu necesită 
resurse

Procese-v^rbale 
ale ședințelor

Eficientizarea 
activit&țîi cu 

cadrele 
didactice^ el&vii 

și părinții 
acestora.

de grupă.
Extinderea si diversifîcarea relațiilor de 
colabor^e.

3. Participarea la adunările de părinți 
în grupe;

j familiarizarea părinților cu Regulamentul
j Colegiului.

4. întreprinderea măâurilor eficiente în 
scopul

‘ diminuării ratei abandonului studiilor de 
către elevi (prin programe de reraediere, 
programe educaționale, colaborare cu 
familia). _

I 5. Familiarizarea sistematică a 
țjărinților elevilor

cu reușită slabă și disciplină 
j nesatisfăcâtoare.

6. Acordarea ajutorului cadrelor 
didactice și

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

Diriginții

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

Diriginții

șefă secție în domeniul 
educației (didactică)

Diriginții

diriginților la întocmirea registrelor.

Conform 
graficului

Permanent

!
i

Permanent

șefă secție în domeniul ; Permanent 
educației (didacticâ) .

Nu necesită 
resurse

Scrisori de 
infonnare

Scrisori de 
i informare

Modele de 
borderouri, 
centralizatoare.

Procese-verbale 
aîe ședințelor

Planuri de 
remediere 
elaborate

' Procese-verbale
ale ședințelor

Modele de 
borderouri.
centralizatoare
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borderourilor, centralizatoarelor reușitei etc. Metodistul

1. Organizarea adunărilor cu diriginții, i șefă secție în domeniul
în cadrul

secției, privitor la reușita, frecvența și 
disciplina elevilor.

educației
(didactică)Diriginții

*

etc. elaborate

La necesitate 
(dar nu mai 
puțin de 2 ori 
p© an)

Rapoartele 
frecvenței și 
reușitei elevilor

Procese-verbale 
ale ședințelor

Domenîul 5: Monitorizarea aspectului calitativ al instruirii

1. Consolidarea disciplinei de muncă și 
a calității

Asigurarea 
unuî sistem 
modern de 
predare- 
învâțare- 
evaluare

serviciilor educaționale fumizate de cadrele ' 
didactice prin asistări sistematice la ore cu

' scopul valorificării experienței didactice și 
acordării asistenței metodice cadrelor 
didactice debutante.

șeB secție în domeniul Permanent 
educației (didactică) i

Fișe de asistență la 
ore

Fișe de asistență 
la ore completate

2.

elev.

3.

Administrația i

Realizarea reforraei curriculare 
centrată ț»

Metodtstul Permanent

Cadrele didactice
i

Gurricula 
programelor de 
formare 
profesionalâ

Notă informativă

i

Creșterea imaginii Instituției pe plan 
local.

î'

național și intemațional prin organizarea și 
participareă la diferite activități (seminare, 
traininguri, conferințe, concursuri ș.a.) și 
extinderea activităților de orientare

i profesională.______ _

șefă secție în domeniul Permanent 
educației (didactică)

Administrația
I

i
I

Foi pliante, 
buclete, scenarii a 
activităților 
extradidactice, 
proiecte didactice, 
etc.

Certificate de 
participare

Plan de acțivitate a secției Asigurarea calitășii

Obiective strațegice priorîtare^

M



1.
7

3.

4.

5.

Eficiențizarea sistemului intem de management al calitâții

Dezvolțarea culturii calității la nivelul programelor de fonnare profesională

Monitorizarea procesului instructiv - educativ prin urmărirea realizării standardelor de calitate.

Fundamentarea managementului calității pe autoevaluare și pe dezvoltarea instituțională

Identifîcarea gradului de satisfacție a benefîciarilor interni și extemi privind calitatea educației oferite de CAIG în anul de studii 2022*2023,

Obiectiv strategic 1. Eficientizarea sistemului intern de waaageinent al calitSții
Obiectiv speciflc Acțiuni Responsabil Ternien

Asigurarea cadrului 
legai de funcționare 
al secției Asigurarea 
calității

Revizuirea documentelor legislative 
referitor la activitatea secției

Elaborarea Manualului calității
Asigurarea unui 
sistem de 
manajement al 
calității eficace și de 
calitate

Actualizarea componenței CEIAC

Stabilirea responsabilităților membrilor 
CEIAC _________ _
Stabilirea grafîcului ședmțelor de lucru 
ale CEIAC

șefa secție în domeniul 
educației (pentru 
asigurarea calității) 
șefa secție în domeniul 
educației (pentru 
asigurarea calitâții)

șefa secție în domeniul 
educației (pentru 

asigurarea calității)
CEÎAC ™

CEIAC

Septembrie

Sem I

La necesitate

Septembrie

Septembrie

Indicatori 
performanță/dovad 
realizării performanței 
Documente revizuite

de

Manualul calității elaborat

Componența CEIAC 
revizuiță
CP

Responsabilități stabilite

Grafîc stabilit
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Elaborarea Planului de activitate al 
secției Asigurarea calității

Elaborarea Planului de acțiuni CEIAC

Elaborarea graficului de asistențe la ore 
de către membrii CEIAC

șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calitâții)
șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calității) 
șefa secție în domeniul
educației (pentru

Septembrie

Septembrie

Septembrie

Plan de activitale elaborat

Plan de acțiuni elaborat

Grafic elaborat

Asigurarea 
transparenței 
sistemului intern de 
management al 
calității 
Imbunătățirea

Actualizarea conținutului mapelor de 
lucru CEIAC
Postarea docuraentelor CEIAC pe 
site-ul instituției
Actualizarea afișierului CEIAC din 
instituție

asigurarea calității) 
Secretar CEIAC

Secretar CEIAC

Secretar CEIAC

Septembrie

Pe parcursul anului 
școlar

Septembrie

Mape secție completate

Documente CEIAC postate

Afișierul CEIAC actualizat

calității 
elaborarea 
aplicarea PO

prin 
Și

Elaborarea Nomenclatorului PO 
necesare de elaborat ________
Elaborarea proiectelor PO planificate

CEIAC

Subdiviziuni

Septembrie 2022 Nomenclator elaborat

Examinarea proiectelor PO în cadrul 
ședințelor CEIAC și înaintarea spre 
aprobare CP____________________
Prezentarea și aprobarea PO în cadrul 
CP

CEIAC

Conform 
Nomenclatorului 
Conform graficuiui

PO elaborate

PO examinate

șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea ealitâții)

La necesitate

Obiectiv strategic 2. D&^olteLreamlturii calităfli la nivdul programelor de formare profesiottală

PO aprobate
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Obiectiv 
specifîc
Asigurarea 
calității educației 
prin oferirea 
programelor de 
formare 
educaționale 
care corespund 
standardelor de 
calitate

Acțiuni

Elaborarea Pîanului de acțiuni pentru 
evaluarea extemă a programului de 
formare profesională Mecatronica, mașini 
și utilaje agricole,
Colectarea și arhivarea dovezilor pentru 
RA __________________
Elaborarea și aprobarea Raportului de

Responsabii

șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calității)

CEIAC

șefa secție în domeniul
autoevaluare pentru programul de formare educației (pentru

Termen

Octombrie 2022

Pe parcursul anului

Noiembrie 2023

Indicatori de performanță

Proces verbal al consiliului
profesoral 
adminiștrație 
CP

Șî

Dovezi codifîcate

RA elaborat și aprobat

de

Inițierea 
evaluării exteraă 
aprogramuluj de 
formare 
profesională 
Mecatronica, 
mașini și utilaje 
agricole

profesională Mecatronica, mașini și utiîaje 
agt'icole.
înaintarea cererii de soUcitare a evaluării
exteme câtre ANACEC.

asigurarea calității)

șefa secție în domeniul
educației (pentru

Conform graficului 
sesiunii de depunere 
a cererii

Cerere

Pregătireă dosarului pentru acreditarea 
programului de formare profesională 
Mecatronica, mașini și utilaje agricole 
Depunerea dosaruîui pentru evaluarea 
exteraă a prograraului de formare 
profesională Mecatronicct, mașini și utilaje 
agricoie cătreANACEC.

asigurarea calității)_____
șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calității)

șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calității)

Conform graficului

Conform graficului 
de depunere

Dosar completat conform 
cerințelor ANACEC

Prezeniarea dosarului 
completat în termen

Obiectiv strategic 3. Monitorizarea procesului instructiv - eăuctuiv prin urmărirea realizării standardelor de calîtate.
Obiectiv 
specifîc

Acțiuiii Responsabil Termen Indicatori de pcrforiDaiițâ
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Asigurarea și 
îmbunăîățirea
calității 
procesului de 
predare - 
învățare

Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului Identificarea stilurilor de 
învătare pentru elevii anului I 
Monitorizarea elaborării și realizării 
documentației școlare (proiectarii 
activităților de predare-invatare) și a 
portofoliilor cadrelor didactice 
Elaborarea graficului de observare a 
lecțiilor pentru anul de studii 2022-2023. 
Implementarea unui sistem de interasistențe 
pentru monitorizarea activităților didactice, 
Monitorizarea utilizării strategiilor 
didactice modeme în scopul dezvoltării 
creativității elevilor, a participării lor 
active, a formării de competențe. 
Monitorizarea utilizării instrumentelor TIC 
în procesul de predare-învățare-evaluare și 
analiza eficienței lor
Monitorizarea organizării și desfașurării 
stagiilor de practică
Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
rezultatelor chestionarului Gradul de 
satisfacție a agentului economic referitor la 
calitatea instruirii elevilot
Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului Gradul de satisfacție a

Diriginții

Membrii CEIAC

CEIAC

Director adjunct

Administrația

CEIAC

CEIAC

CEIAC

Septembrie- 
octombrie 2022

Septembrie 2022 
lanuarie 2023

Septembrie 2022

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

Conform graficului

Februarie/aprilie 
2023

Mai 2023

Stiluri 
identificate, 
CP

de

Documentație 
elaborată
Notă informativă

învățare

școlară

Grafic elaborat
Proces verba ședința CEIAC 
2 asistențe pe an la fiecare 
cadru didactic
Fișe de observare

Fișe de observare

Interpretarea rezultatelor 
(mai)

Interpretarea rezultatelor 
CP nr. 10 (ultimul)
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Asigurarea 
accesului 
elevilor la 
literatura în 
format digital 
Asigurarea 
îmbunătățirea 
calității 
procesului 
evaluare

Și

de

Asigurarea 
îmbunătățirea

Și

calității 
organizării 
activităților 
extracurriculare

Efîcientizarea 
activității 
personalului

elevilor referitor la calitatea serviciilor 
educaționale în cadrul PFP.
Plasarea cursurilor în format digital pe 
platforme online

Monitorizarea organizării și desfașurării 
evaluării inițiale
Monitorizarea elaborării instrumentelor de 
evaluare curente/sumative

Monitorizarea organizării și realizării 
activităților extrașcolare și impactul lor 
asupra dezvoltării social-culturale ale 
elevilor
Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului Opinia părinților referitor la 
procesul de studii.
Monitorizarea formării continue a 
personalului instituției
Monitorizarea activităților de mentorat.

Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului Evaluar&a gradului de

Percic L.
Cadre didactice

Șefîi de catedre

Metodist

șefa secție în domeniul
educației (pentru
asigurarea calității)

CEIAC

Metodist

Metodist

CEIAC

Pe parcursul anului

Septembrie 2022

Noiembrie 2023

Februarie 2023

Aprilie 2023

Octombrie 2022

Octombrie/iunie

Martie 2023

Cursuri plasate

Evaluări inițiale desfașurate

Instrumente de evaluare 
elaborate

Plan/ raport al realizării 
activităților

Interpretarea rezultatelor 
CP (mai)

Grafîcul formării continue

Plan/ raport al activității de 
mentorat
Interpretarea rezultatelor
CP(apriiie)
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Asigurarea 
tehnică 
procesului 
studii

a 
de

satisfacție a CD referitor la activitatea 
instituțieL_________
Monitorizarea dotării cabinetelor și 
laboratoarelor pentru instruirea elevilor 
Monitorizarea dotării bibliotecii cu 
manuale și materiale didactice 
Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului nr, 11 Evaluarea opiniei 
elevilor referitor la asigurarea socială

CEIAC

CEIAC

CEIAC

Noiembrie 2022

lanuarie 2023

lanuarie 2023

Obiectiv strategic 4, Fundametttarea tnanagementului caUtâfîi pe aut&evaîiMre șt pe dezvoltarea instîtuti0nală
Obiectiv 
specific 
îmbunătățirea 
activității 
instituției prin 
aplicarea 
instrumentelor 
de autoevaluare

Acțiuni Responsabil Termen

Notă informativă

Fondul tie carte

Interpretarea rezultatelor 
CP

Indicâtori de performanță

Evaluarea performanțelor__________
Elaborarea Raportului de Autoevaluare 
internă (2021-2022)

CEIAC __________
șefa secție în domeniul 
educației (pentru 
asigurarea calității)

Pe parcursul anului 
lunie 2023

Dovezi colectate
RÂ elaborat

Examinarea Rafwrtului de Autoevaluare 
intemă de către CEIAC ___ 
Aprobarea Raportului de Autoevaluare 
intemă pentru anul de studii 2021-2022 de 
către CP__________ ________________ _
Elaborarea și aprobarea Planului de 
îmbunătățire (în baza RA)

Monitorizarea și analiza realizării Planului 
de îmbunătățire

CEIAC Septembrie RA examinat

șefa secție în domeniul 
educației (pentru 
asigurarea calitâții) 
șefa secție în domeniul 
educației (pentru 
asigurarea calității) 
CHAC

Septembrie CP
RA aprobat

Septembrie 2022

Pe parcursul anului

CA 
Plan 
elaborat

de îmbunătățire

Plan de îmbunătățire realizat
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Promovarea 
procesului de 
autoevaluare ca 
0 acțiune de 
responsabilitate 
colectivă;

Elaborarea instrumentelof de evaluare și 
autoevaluare aCD

CEIÂC Septembrie 2022

Monitorizarea autoevaluârii și evaluării 
anuale a Gadrelor didactice
Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
chestionarului nr.O9 Evaluarea activitdțu 
profesorului ăe către elevi.

Director adjunct
CEIAC
CEIAC

Sepîembrie -mai

Seml,
Sem 11

Instrumente de evaluare și 
autoevaluare elaborate
Fișa de evaluare anualâ

Interpretarea rezultatelor
CP

Obîectiv strategic 5. Identîflcareit gradului de sattsfacție a betiefîciarilor internl și extemi privtnd calitatea educației oferite de CAIG în anul 
destudii2022-’2023
Obiectiv 
speeiflc
Sondaj de opinie 
privind calitatea 
studiilorîn anul 
școlar 2022" 
2023

Acțiuni Responsabii Termen Indicatori de perfornianță

Planificafea activităților de obținere a 
feedbackului benefîciarilor direcți (elevi, 
personal) și indirecți (părinți, parteneri) 
Elaborarea chestionareiof de feedback 
Examinafea /aprobarea chestjonarelor în 
cadrul ședințelor CEIAC 
Aplicarea chestionarelor

CEIAC

CEIAC
ceIac

CEIAC

Interpretarea rezultatelor chestionarelor CEIAC

Septembrie 2022

Lâ necesitate
La necesitate

Conform 
planifîcării
5 zile după aplicare

Activitlți plaiîificate

Chestionare elaborate
ChestiOnare examinate și 
aprobațe
Chestionare aplicate

Analiza rezultatelor chestionarelor în 
cadrul CEIAC
Elaborarea de propuneri de 
ameliorare a defîciențelor constatate

CEIAC

CEIAC

La următoarea
ședințăCEIAC
CP următor

Rezultâtele chestionarelor 
interpretate
Rezultatele chestionarelor 
analizate
Propuneri de ameliorare a
defîciențelor 
elaborate

constatate
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Nr.ord Activități Termen

1.

2.
3?

4.
5?

~6.

7,

8.
9.

10.
11.

12. 
13. 
Î4? 
15?
16.

17.
18.

Actualizarea componenței CEIAC

Prezentarea proiectului RA instituțional pentru anul 2021-2022 pentru aprobare
Prezentarea proiectului Planuha de îmbunătățire (în baza RA instituțional) pentru aprobare

Examinarea și aprobarea PO Identificarea stilurilor de invățare ale elevilor
Examinarea și aprobarea PO Elaborarea Planurilor de activitate
Prezentarea realizării Planului de acțiuni referitor la recomandările și ariile de îmbunătățire prescrise de 
ANACEC________________
Elaborarea Planului de acțiuni pentru evaluarea extemă a programului de formare profesională
Mecatronica, mașini și utilaje agricole.
Examinarea și aprobarea PO Organizarea și realizarea activităților extra curricidare______________
Elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarului Identifiicarea stilurilor de învătare pentru elevii 
anului I__________________________________________________________________________ __
înterpretarea chestionarului Identifiicarea stihirilor de învătare pentru elevii anului I
Aprobarea proiectului Rapoitului de autt^valuare pentru programul de formare profesională
Mecatronica, mașini și lăilaje agricole._____________________________________ ________ _____
Examinarea și aprobarea PO Corectitudinea elaborării instrumentelor de evaluare________________
Examinarea și aprobarea PO Elaborarea Raportului anual de activitate_________________________
Examinarea și aprobarea PO Actualizarea și completarea portofioliului cadrelor didactice__________
Prezentarea rezultatelor chestionarului Opinia părinților refieritor la procesul de studii.____________
Prezentarea rezultatelor chestionarului Gradul de satisfiacție a agentului economic referitor la calitatea 
instruirii elevilot
Examinarea și aprobarea PO Organizarea și desfășifrarea admiterii la studii______________ ______
Prezentarea rezultatelor chestionarului Gradul de satisfacție a elevilor referitor la calitatea serviciilor 
educaționale în cadrul PFP.

Septembrie 2022

Septembrie 2022
Septembrie 2022

Septembrie 2022
Septembrie 2022
Septembrie 2022

Octombrie 2022

Octombrie 2022
Octombrie 2022

Octombrie 2022
Noiembrie 2022

Noiembrie 2022
Februarie 2023
Martie 2023
Martie 2023
Mai 2023

Mai-iunie 2023 
lunie 2023

Locul 
prezentării 
CP

CP

CP

CP

CP
CP

CP
CP

CP
CP
CP
CT

CP

CP 
CP 
(ultimul)
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19. I Prezentarea rezultatelor chestionarului nr,09 Evaluar&a actMtățn prtifesorului de către elevi. lunie 2023 iCP
Activități înaintate de către secția Aigurarea calității spre examinare în cadrui ședințelor Consiliului profesoral

Plan de activităte a secției Instruire practică
AU FOST PRECONIZATE URMĂTOARELE OBIECTIVE:

Să familiarizeze elevii în cadrul colegiului cu bazete programului de formare profesională care asigură obținerea deprindelor primare în domeniului 

selectat;

Să facă cunoștință cu utilaje/echipamente tehnologice, pentru a obține abilități practice în deservirea acestor mecanisme/echipemente și! sau 

elaboreză produsul/ macheta conform curriculumului stagiului de practică;

- Să formeze abilități și competențe, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare 

califîcării;

- Să aprofundeze cunoștințele teoretice prin studiul și cunoașterea metodolbgiei de aplicare a acestora în activitatea de producție;

- Să se realizeze cadrul normativ, privind ,planifîcarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică;

- Să se coordoneze cu agenții economici de la întreprinderile privind desfMșurarea stagiilor de practică a elevilor;

- Să se completeze și sistematizeze Portofoliile cu setul de documente privind desfășurarea stagiilor de practică;

- Să se respecte Graficul procesului de învățământ în Colegiu și al instruirii individuale în grupa MA-3;

Nr. 
d/o Acțiuni Termenul 

realizârii Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

1. PROIECTARE/ORGANIZARE

S1



Nr. 
d/o Acțiuni Termenul 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

1.1 Elaborarea Planului de activitate a secției instruire 
practică ptentru anul de studii 2021-2022

Septembrie

1.2 Elaborarea graficului desfașurării stagiilor de practică 
în grupele academice și monitorizarea respectării lui..

Septembrie

1.3 Elaborarea graficului desfașurăni instruirii individuale 
a elevilor gr.MA-3 la conducerea tractorului, combinei 
și lucrul la agregate.

Septembrie 
lanuarie

1.4 Ședința instructiv-organizatorică cu conducătorii 
stagiilor de practică din cadrul Colegiului privind 
termenii de realizare a stagiilor de practică pe 
percursul anului de studii.

Septembrie

1.5 încheerea contractelor de colabofare în domeniul 
instruirii practice cu agenții economici

Pe parcursul 
anului

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Propuneri

Graficul 
desfașurării 
stagiilor de 
practică

Graficul 
Instniirii 
individuale

Grafîcul 
desfașurării 
stagiilor de 
practică

Contiacte 
încheiate cu 
agenții 
economici

Discutat și aprobat la 
Consiliul Profesoral

Grafîcul desfașurării 
stagiilor de practică 
discutat și aprobat la 
consiliul de 
Administrație
Grafîcului desfașurării 
instruirii individuale a 
elevilor gr.MA-3 
elaborat și realizat

Grafîcului desfășurârii 
stagiilor de practică 
realizat

Contracte semnate
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d/o Acțiuni Tennenul 
realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 

și de performanță.

1.6 Implimentarea agenților economici în realizarea 
instruirii practice la specialitate (pentru disciplinele din 
anul IV și după caz la instruirea teoretică).

Semestrul II

Elaborarea proiectelor de ordine pentru delegarea 
elevilor în vizite de studii practicăân afara instituției de 
învățământ.

Pe parcursul 
anului

1.8 Organizarea susținerii publice a rapoartelor rezultat al 
stagiilor de practică.

Pe parcursul 
anului

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șefii de catedră 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Comisiile de 
evaluare a 
Rapoartelor 
desfășurării 
stagiilor de 
practică.

Plan de 
realizare

Elaborarea 
ordinilor cu 
privire la 
vizite de studii

Rapoartele 
desfașurării 
stagiilor de 
practică.

Agenți economici 
implicați în realizarea 
instruirii practice

Ordine cu privire la 
vizite de studii elaborate

Rapoarte susținute și 
apreciate
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Nr. 
d/o Acțiuni Termenul 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

1.9 Organizarea și desfășurarea vizitelor de studii la 
întreprinderi cu profîl agroalimentar din țară:

1. Basarabia-Nord S.A. 55

mun.Bălți,str.Victoriei,90-A
2. „Moldagrotehnica'55

mun.Bălți,str.Industrială 4
3. „INCOMLAC S.A.” mun.Bălți,Calea 

leșilor,! 80
4. „Cuptorul Fermecat” S.R.L

mun.Bălți,str.Bulgară,55.Tel.O23176798

08- 
13.05.2023
04-
08.04.2023
11-
15.04.2022
16-
20.05.2022

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Profesorpl

1.10 Organizarea și desfașurarea concursului intem(etapa I)
,Cel mai competent mecanic”cu elevii anului IV 1a

specialitatea: Mecanica agricolă.

Octombrie Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)Sef de 
catedră 
Profesori de 
specialitate

2. COORDONARE/MONITORIZARE

2.1 Coordonarea cu conducătorii stagiilor de practică din 
cadrul înterprinderilor de profil privind încheierea 
contractelor stagiilor de practică.

Pe parcursul 
anului

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Ordine cu 
privire la 
vizite de studii

Ordin cu 
privire ia 
concitrs

Contracte 
privittd 
desfășurarea 
stagiilor de 
practică

Vizite de studii 
organizate și desfășurate

Concurs organizat și 
realizat

Contracte încheiate și 
realizate cu Unitățile 
economice
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Nr.
d/o Acțiuni Termenul 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanțâ.

2.2
Monitorizarea procesului de realizare a planurilor de 
învățământ și Curricula pentru stagiile de practică.

Lunar

2.3
Monitorizarea ritmicității notării elevilor la stagiile de 
practicâ.

Lunar

2.4 Executarea controlului asupra respectării graficului 
desfașurării stagiilor de practică și a instruirii 
individuale în gr.MA-3.

Pe parcursul 
anului.

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Registrul 
orelor

Catalog

2.5 Constituirea comisiilor de evaluare a Rapoartelor 
desfașurării stagiilor de practică.

Pe parcursul 
anului

Șef secție

2.6 Monitorizarea gradului de respectare a regulamentului 
intem privind organizarea și desfașurarea stagiilor de 
practicâ.

Semestrial Șef secție 
Șefii de catedră 
Conducătorii 
stagiilor de 
practică din 
cadrul Colegiu

Graficului 
desfășurării 
stagiilor de 
practică și a 
instruirii 
individuale 
Ordine cu 
privire la 
constituirea 
comisiilor 
Regulamentul 
intem

Planurile și curriculile 
realizate pentru stagiile 
de practică

Observații în catalog

Graficului desfașurării 
stagiilor de practică și a 
instruirii individuale 
respectat și realizat

Comisiile de evaluare a 
Rapoartelor desfașurării 
stagiilor de practică 
constituite___________
Regulamentul intem 
privind organizarea și 
desfășurarea stagiilor de 
practică respectat
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Nr.
d/o Acțiuni Termenul 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

2.7 Stabilirea parteneriatelor de colaborare și desfașurare a 
activităților comune cu Asociațiile de profil.

Pe parcursul 
anului

2,8 Monitorizarea reșpectării vizitelor de studii la 
întreprinderile de profil din țară.

Semestrul II

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Diriginții

3. CONTROL/EVAUJARE
3.1 Evidența elevilor restanțieri și controlul lichidării 

restanțelor la stagiile de practică.
Septembrie 
Decembrie 
lanuarie 
lunie

Șef secție
Șefii de catedră

3,2 Controlul aplicării instrucțiunilor pentru securitatea și 
sănătatea în muncă a elevilor în atelier, laboratoare și 
sectoare de instruire.

Pe parcursul 
anului

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șefii de catedră

Plan de acțiuni

Ordine cu 
privire la 
Vizite de 
studii

Ordin cu 
privire ia 
lichidarea 
restattțelor de 
către elevi 
Instrucțiuni

Acorduri de colaborare 
cu Asociațiile de profil 
încheiate și realizate

Coordonarea cu 
întreprinderile de profil 
privind realizarea 
vizitelor de studii

Restanțe evidențiate și 
lichidate

Instmcțiuni aplicate

62



Nr. 
d/o Acțiuni Termenul 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

3.3 Verifîcarea organizării și desfașurării vizitelor de 
studii la întreprinderi cu profîl agroaliinentar din țară.

Martie 
Mai

3.4 Verificarea completării corecte a Rapoartelor și 
Agendelor formării profesionale privind desfașurarea 
stagiilor de practică.

Conform 
graficului

3.5 Evidența reușitei și frecvenței elevilor la stagiile de 
practică.

Decembrie 
lunie

3.6 Verificarea înscrierii corecte și lizibile a notelor la 
stagiile de practică.

Lunar

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Conducătorii 
stagiilor de 
practică 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică) 
Conducătorii 
stagiilor de 
practică 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Ordin cu 
privire la 
vizite de studii

Rapoartele și 
Agendele 
formării 
profesionale

Catalog. 
Borderouri.
Frecvența 
lunară.
Notă informat.

Catalog

Note informative cu 
privire la desfașurarea 
vizitelor de studii

Rapoartele și Agendele 
formării profesionale 
completate corect și 
calitativ

Note informative cu date 
statistice veridice

Notă informativă 
referitor la înscrierea 
observațiilor în catalog 
Ședi. catedrelor de profîl
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Nr.
d/o Acțiuni Termennl 

realizârii Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

3.7 Vefificarea numărului de ore realizăte la stagiile de 
practică

Lunar Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Registnil 
evidențci 
orelor

Tabele de ore la stagii 
de practică completate, 
Ședințele catedrelor de 
profil

4.1

4.2

4.3

4.4

4. COMUNICARE/MOTIVARE
Participare la ședințele catedrelor metodice, Consiliilor 
Profesorale, Administrative și metodice_________
Efectuarea convorbirilor cu cadrele didactice-elevi- 
părinți în vederea respectării prevederilor actelor 
nortnative în vigoare

Informarea elevilor despre termenul de lichidare a 
restanțelor la stagiile de practică

Participarea la procesul de orientare profesională

Conform 
planurilor 
Permanent

Semestrial

Pe parcursul 
anului

Șef secție

Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)Echipa 
managerială 
Diriginții_____
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)_____
Șef secție în 
domeniul 
educației

Planuri de 
activitate 
Regulamentul 
de activitate a 
Colegiului 
înștiințări 
scrise/verbale

Obiective atinse

Convorbiri planificate și 
realizate

Ordinul cu 
privire la 
lichidarea 
stagiilof de 
practică 
Pliante 
publicitâre 
Prezentări 
PPT

Restanțe la stagii de 
practică lichidate

Realizarea planului de 
înmatriculare
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Nr. 
d/o Acțiuni Ternienui 

realizării Responsabili Resurse Indicatori de realizare 
și de performanță.

4.5 Efectuarea convorbirilor individuale cu elevii, care 
absentează de la stagiile de practică.

Lunar

(instruire 
practică) 
Șef secție în 
domeniul 
educației 
(instruire 
practică)

Plan de activitate a Secției Educație

Frecvența pe 
lună

Diminuarea 
absenteismului școlar

SCOPUL:
Asigurarea educației de calitate prin prisma formării și dezvoltării competenților profesionale.

1.
2.
3.
4.
5.

OBIECTIVE:
Implementarea măsurilor de prevenire a infecției cu COVID - 19,
Educarea responsabilițății față de măsurile de prevenire și protecție a infectării cu COVID -19;
Dezvoltarea liberă, armonioasă a omului și formarea personalității creative;
Promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranță, a nediscriminării și incluziunii sociale;
Educarea tinerilor într-im diapazon larg al vieții, cu un spirit de creativitate, de câutare a adevărului, binelui, fhunosului, priu armouizarea

educației intelectuale, etice și fizice;
6. Educarea iutelectuală a tinerilor, formarea personalității în dependență de capacități, evidențierea tinerilor talentați, optimizarea procesului de
instruire și educație;
7.
8.
9.

Formarea axei valorice personale;
Formarea deprinderilor corecte de trai, de muncă, de alimentație, educarea tendiuței de practicare a uuui mod sănătos de viață; 
Implemeutarea cutriculumul-ui la dezvoltarea personală.

GRUPUL ȚINTA: Primar: elevi, cadrele didactice din unitatea școlarS.
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Secundar; familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul ei.I. Modulul I.: ACTIVITĂȚIORGANIZATORICE
Nr. 
d/o

Activități preconizate Termenul 
de realizare

Responsabil Note

1. întocmirea și aprobarea programului de activitate:a 
________ diriginților,a pedagogului social.________  

Planifîcarea activității ședințelor diriginților

Pregătirea și desfășurarea ședințelor diriginților

Controlul realizării activității educative în grupe prin 
asistarea la orele de dirigenție/dezvoltare personală și 

_________verificarea desfâșurării acestora._________ 
Organizarea activității Consiliului elevilor

06.09.22

06.09.22

Lunar

Pe 
parcursul 

anului 
Lunar

.Catedra 
diriginților

Nichitoi 
Eleonora

Voinesco Livia

. Nichitoi 
Eleonora

Nichitoi 
Eleonora

Indicători de 
performanță / 

Dovada realizării 
Planuri aprobate

10 ședințe realizate

Procese verbale 
întocmite

Fișele de asistență 
la ore completate 

Planul de 
activitate 
îndeplinit

1

3

4

5

6
Controlul amenajării ungherașelor educative în grupe și 

renovării materialelor pe parcursul anului de studii
Pe 

parcursul 
anului

Diriginții- 
coordonatori

Modulul n. EDUCAȚIA CIVICĂ, JURIDICĂ, NAȚIONALĂ 
Obiective:

> Educarea la tineri a sentimentului de mândrie națională;
>
>

Formarea spiritului liber și autonom care să le permită formularea independentă a concepțiilor și judecăților, să fie responsabili de acțiunile lor; 
Cultivareâ respectului pentru drepturile și libertățile omului, educarea spiritului democratic ca un principiu al existenței civice;
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> Educarea în spiritul demnității naționale, a dragostei pentru țară, plai natal;
Formarea culturii juridice
Nr. 
d/o

Activități preconizate Termenul de 
realizare

Responsabil

1. Desfășurarea primei ore educative a anului școlar - 
„Anul Recunoștinței”, dedicat eroilor căzuți în 

acțiunile de luptă pentru apărarea Integrității și 
Independenței Republicii Moldova”

1 septembrie

Indicători de 
performanță / 

Dovada realizării 
Planul lecției

Note i

2.

3.

4.

Familiarizarea elevilor cu actele legislative referitoare 
_____ la drepturile și obligațiunile adolescenților_____  

Ore de dirigeuție/dezvoltare personală pentru 
educația civică, a democratismului și umanismului în 

cadrul direcțiilor educație pentru o societate 
________ democratkăx eduiatie-Laridică__________  

Intâlniri cu polițistul de sector, etc.

Ziua internațională a democrației
5.

Pe parcurs

Pe parcurs

Pe parcurs

Septembrie

Diriginții, 
grupele 

academice 
Diriginții

Diriginții

Nichitoi 
Eleonora 

Zara 
Veronica

Proces verbal

Proiectul realizat

Nota informativă

Proiectul realizat

Modulul m. EDUCAȚIA MORAL - SPIRITUALĂ ȘI PSfflOLOGICĂ
Obiective:

Educarea comportamentului motivat
Formarea culturii relațiilor interpersonale și a cooperării
Formarea conceptelor și a noțiunilor fundamentale morale ale vieții
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>

>
>

Cultivarea valorilor general - umane ca: omenia, bunătatea, onoarea, cinstea, credința, toleranța, politețea etc
Cultivarea normelor de conduită în viața de toate zileie
Stimularea procesului de autocunoaștere și autoeducație
Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare

Nr. 
d/o

Activități preconizate Termennl 
de realizare

Responsabil Note

Orar Diriginții

Indicători de 
performanță / 

Dovada realizării
Proiectul realizat

1. Desfașurarea orelor de dirigenție/dezvoltare
personală planifîcate anual în cadrul direcției
.yEducația moral - spirituală'

3.

Realizarea training-ului de autocunoaștere și 
adaptare a elevilor anului I

Octombrie Curdova T

Convorbiri individuale cu elevii problematici Pe parcurs
Șefîi de 
secție Diri 
ginț»

Proiect de lecție 
Rezultate prezentate 
în cadrul ședinței cu 
părinții__________
înregistrare

Modului IV. EDUCAȚIA ESTETICA.
Obiective:

>

>

>

Formarea și dezvoltarea idealurilor și nevoilor estetice
Asimilarea cunoștințelor artistice
Dezvoltarea personalității tinerilor, a capacităților și aptitudinilor spirituale la nivelul potențialului lor maxim
Educarea normelor de comportare în societate
Formarea capacităților de receptâre a valorilor estetice
Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinîlor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare
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f Nr.
d/o

Activități preconizate Termenul de 
realizare

Responsabil Indicători de 
performanță! Dovada

Note

1.
Organizarea și desfașurarea orelor de 

dirigenție/dezvoltare personală planificate

jULOXkJbuauSjttu.

Orar Diriginții Proiectul realizat

2.
3.

4.

9

anual în cadrul directiei .JEducatia estetică'
Activitate dedicată Zilei profesorului

Activitate dedicată Zilei agricultorului

Organizarea acthității ,3alul Bobocilor’. -

Octombrie
Noiembrie

Diriginții
Dirigintii

Noiembrie Diriginții gr.
anului I, Nichitoi

Raportul de activitate

Notâ informativă
Proiectul activității

-Dragobete”- săibăioarea nnereții și iubirii. 24 februarie

Sărbăioarea Jslăițișor- 2023'

t-xpoziție de mărțisoare în cadrul
fesiivalului Dvfâitisor - 2023 

Zîmbiți cu noi
95

CoDcursuI „Cea mai estetică odaie’

1-8 martie

9 martie

Aprilie

Decembrie 
Mai

Eleonora.
Curdova T

Catedra 
diriginților 

Grupele 
academice 

Catedra 
diriginților

Consiliul 
elevilor,sefa 

secție educație

Proiectul activității

Proiectul activității

Proiectul activității

Proiectul activității

Rezultatele concursului
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Modulul V. EDIJCAȚIA PROFESIONALĂ
Obiective:
> Pregătirea tinerilor specialiști care să poată contribui la dezvoltarea economiei de piață, să facă față provocărilor societății în perpetuă schimbare și 
globalizare

>

>
>

însușirea experienței de activitate a omenirii, dezvoltării capacităților individuale de activitate în sferele materiale, intelectuale, spirituale 
Dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională 
Autoconștientizarea valorii propriei personalități ca viitor specialist
însușirea unui sistem de cunoștințe științifîce în domeniul profesionist și căile de soluționare
Utilizarea cunoștințelor din domeniul studiat la rezolvarea unor probleme cotidiene practice 

Nr. 
d/o

Activități preconizate Termenul de 
realizare

Responsabil Indicători de Note

1. Organizarea și desfașurarea orelor tematice planifîcate
anual în cadrul directiei__Fducatia nrofesională

1. Organizarea concursurilor pe discipline, participarea la 
olimpiadele locale, zonale, republicane.

4.

Organizarea și participarea elevilor la orele 
administrative referitor la rezultatele 

reușitei și ffecvenței

Conferința științifico-practică a elevilor

5 Concursul „Cel mai bun plan de afaceri

Pe parcurs

Conform 
grafîcelor 
catedrelor

Noiembrie, 
ianuarie, 
aprilie 

Pe parcursul 
anului

Conform planului

performanță / Dovada

Diri ginții 
Dirigintii amihn' 
Șefîi de catedră

Șefii de Secție

Profesorii de 
specialitate

Voinesco Livia

realizării 
Proiectul

Extras din ordin

Proces verbal

Notă informativă

Notă informativă
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Obiective:

>

Modulul VI. EDLCAȚIA FAMILIALĂ, CI LTLRA SEXELOR

Formarea deprinderilor și nevoilor de a respecta normele de conviețuire în familie, precum și dreptul fiecăruia la autonomie
Asigurarea consolidării relațiilor de rudenie, tradițiilor și integrității familiei
Fortificarea responsabilității pentru unitatea familiei, pentru bunăstarea ei, cât și pentru educarea copiilor
Formarea unor concepții sănătoase despre menirea bărbatului și femeii, despre demnitate masculină și feminină, despre sensul etic al adolescenței.

maturității, bătrâneții, despre fnjmusețea reală și aparentă a omului
Nr. 
d/o

Activități preconizate Termenul de 
realizare

Responsabil Note

1.
Desfașurarea orelor de 

dirigenție/dezvoltare personală 
planificate anual în cadrul direcției

,Educația familială'

2.

3.

4.

5.

Noiembrie Diriginții

Organizarea adunării generale cu părinții 
elevilor.

Organizarea semestrială a adunărilor cu 

Organizarea întâlnirilor individuale cu 
părinții

Informarea părințiior referitor la 
încălcările de disciplină și starea de 

sănătate a elevilor, reușitei și ffecvenței 
la ore a acestora

Septembrie

Noiembrie
A.
După 

necesitate

Sistematic

Administrația,diriginții

Administrația, Diri ginții. 
Administrația, diri ginții

Administrația Diri ginții

Indicatori de 
perfonnanță! Dovada 

realizării

Proiecte
Proces verbal

Proces verbal

Registru de evidență a 
lucrului individual cu 

părinții

Registru de evidență a 
lucrului individual cu 

părinții
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univers;
> Asigurarea unei pregătiri fîzice; formarea simțului necesității de practicare a culturii fizice și sportului pe parcursul întregii vieți;
> Educarea atitudinii conștiente față de propria sănătate fîzică și psihică;
> Educarea aplicării inteligente a regulilor de igienă fîzică și acțiunea corectă privind problemele de sănătate.

Educarea comportamentului responsabil în perioada de pandemie.
Nr. 
d/o

Activități preconizate

1.

2.

Participarea elevilor la competiții 
______ sportive, spartachiade______  

Ziua Intemațională de prevenire HIV

Termenul de 
realizare 
Conform 
planului 

Decembrie

Responsabil

Baltag Marin 
Galușca Olga

Indicători de performanță! 
Dovada realizării

Diplome, cupe

Proiectul

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Note

Săptămâna sportului Aprilie Profesorul de ed. 
fîzică, diriginții

Proiectul Notă informative

Organizarea și participarea elevilor la 
asigurarea curățeniei în cabinete, în 

Colegiu și pe teritoriul aferent 
instituției

Desfașurarea orelor de dirigenție/ 
dezvoltare personală planifîcate anual 
în cadrul direcției „Cultura modului

sănătos de viață'
Convorbiri individuale cu elevii

întâlniri cu medicul de familie

Desfașurarea orelor de dirigențieZ 
dezvoltare personală cu tematica: 

Comportament responsabil în timpul 
__ nandpmifi mă<;nri dp nrpvenire

Pe parcursul 
anului

Conform 
grafîcului

Pe parcurs

Pe parcurs

Conform 
grafîcului

Diri ginții Șefîi secț. 
Lucrătorii auxiliari 

Diriginții

Diriginții

Galușca Olga

Diriginții

Proiectui

Registru de evidență a 
lucrului individual cu 

părinții/ elevii 
Proiectul

Proiectul
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Modulul Vm Educația ecologică
Obiective:
>Formarea culturii ecologice;
>Educarea simțului responsabilității față de mediul ambiant, formarea conștiinței ecologice;
>însușirea unui bagaj de cunoștințe necesar înțelegerii problematicii ecologice, a raportului om’mediu;
>Conștientizarea necesității echilibrului relațiilor „om-progres tehnologic - natură”;
>Educarea valorilor orientate spre ameliorarea stării mediului.

Nr. 
d/o

Activități preconizate Termenul de realizare Responsabil

3.

4.

5.

Organizarea orelor de dirigenție/ 
dezvoltare personală planifîcate anual în 
cadrul direcției „ Educația ecologică”

Organizarea excurșiilor în natură

Participarea elevilor la înverzirea 
cabinetelor și a teritoriului Colegiului 
Convorbiri individuale cu elevii despre 
ocrotirea mediului ambiant
Participarea la proiecte privind Educația 
ecologică

Conform graficului 
orelor de dirigenție

Diriginții

Pe parcursul anului Diriginții
Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

Diriginții

Diriginții

Nichitoi
Eleonora

Indicători de performanță 
! Dovada realizării_______
Proiectul Notă informative

Proiectul Notă informative

Registru de evidență a

Note

lucrului individual cu elevii
Notă informativă

ModululIX. LUCRUL CU PĂRlNȚn
Nr.
d/o

1.

Activități preconizate

Discuții cu părinții despre condițiile de studii, 
despre 
drepturile și obligațiunile elevilor.
Familiarizarea cu „Regulamentul de ordine

Termenul de 
realizare

La inceput de an 
septembrie

intemă în cadrul Colegilui”.

Responsabii Indicători de performanță ! 
Dovada realizării

Șefa Secție educație

Diriginții

Note
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2. Informarea părinților despre comportarea elevilor în 
instituție și invitarea lor la Colegiu în caz de necesitate.

După necessitate
Șefa Secție educație/director 
adjuncV
Diriginții

3.

4.

Participarea la adunările părintești desfașurate în grupe.
Colegiu.____________________________________
Convorbiri cu diriginții despre comportarea elevilor.

După necessitate Șefa Secție educație

5. Evidența absențelor elevilor la ore

6. Discuții Cu părinții despre starea de sănătate a copiilor, 
comportamentul responsabil în timpul pandemiei, măsuri 
de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19

Activități preconizate

E>upă necessitate

Pe parcurs

Saptamânal

Diriginții Pedagogul social
Administrația
Diriginții

Diriginții

ModuluIX. ACTIVITATEA DIRIGINTILOR
Responsabil Note

Nr. 
d/o 
1. > Aprobarea proiectelor de lungă durată a diriginților

> Relatare cu genericul: Măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19. 
Instruirea elevilor privind utilizarea instrumentelor digitale.
> Activitățile extracurriculare planificate pentru anul de studii 2022-2023
> Stabilirea orelor publice
> Completarea documentelor școlare
> Diverse.

Termenul de 
realizare
Septembrie

șefa secție în domeniul 
educației (educație)



1. Pregătirea către activitatea extracurriculară Balul Bobocilof 
> Analiza rezultatelor sesiunii repetate

> Raportarea stării de sănătate a elevilor Diverse

Octombrie șefă secție în domeniul 
educației (educație)

3. > Analiza rezultatelor atestării elevilor 
Parteneriat educațional: Școală - familie - comunitate 
> Raportarea stării de sănătate a elevilor

> Diverse

Noiembrie Șefii de Secție Diriginți

4. > Rezultatele activităților extracurriculare
> Adaptarea elevilor anului I și implicarea lor în procesul de 
învățământ
> Organizarea acțiunilor de voluntariat
> Raportarea stării de sănătate a elevilor
> Diverse

Decembrie Șefii de Secții.

5. lanuarie șefa secție în domeniul 
educației (educație)Director

Analiza orelor publice și activităților extracurriculare adjunct Șefa Secție didactică
realizate în semestrul I a anului de studii 2022-2023

Totalurile procesului educațional (frecvența, reușita) 
Repartizarea activităților extracurriculare pentru semestrul

II a anului de studii 2022-2023
Diverse
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6. Februarie
> Asigirarea eficienței procesului de învățământ prin 
implementarea principiilor calității
> Rezultatele sesiunii repetatc
> Pregătirea către activitatea extracurriculară “Dragogete”
> Raportarea stării de sănătate a elevilor.
> Diverse

șefa secție în domeniul
educației (educație)

7. - Organizarea expoziției “Mărțișor 2023 Martie șefa secție în domeniul

8.
-Diverse.

Aprilie

educației (educație^Diriginții

Diriginții

Pregătirea grupelor pentru organizarea expoziției Pascale 
Organizarea acțiunilor de volxmtariat
Diverse

9. Mai
Organizarea activităților cu genericul “Ziua Europei” 
Totalurile activităților extracuHiculare și orelor publice

șefă secție în domeniul 
educației (educație)

realizate în semestrul II a anului de studii 2022-2023
Diverse

Planul de activitate al bibliotecii
Biblioteca prestează servicii de informare, studiu, educație, lectură și recreere, oferind acces liber și gratuit la colecțiile sale (Lege cu privire la biblioteci nr. 

160 din20 iulie 2017 )
1. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE BlBLIOTECII

1.



Obiectivele principale ale activității bibliotecii Colegiului se subordonează necesităților și intereselor beneficiarilor săi, ideii de e.xtindere și modemizare a 
serviciilor prestate, sporirii eficacității activităților desfSșurate în concordanță cu politicele, strategiile și programele din domeniul educației și culturii la nivel 
național:
1. Asigurarea informațională și documentară a procesului educațional în conformitate cu direcțiile prioritare a colegiului în contextul Strategiei de dezvoltare 
a învățământului vocațional/tehnic pentru anii 2022-2023, implementării sistemului de management al calității și reieșind din cerințele sectorului agroalimentar 
pentru pregătirea specialiștilor competitive pe piața muncii. Spriginirea dezvoltării competențelor ântreprenoriale la elevi prin serviciile informativ-bibliografice.
2. Susținerea educației individuâle și autodidactice.
3. Informatizarea în continuare a activităților de bibliotecă.
4. Cooperarea și coordonarea activității cu alte biblioteci și centre de informare .
5. Colaborarea bibliotecii cu corpul didactic la formarea culturii spirituale a viitorilor specialiști, la educarea unei personalități multilateral dezvoltată, creative, cu 
un civism înalt pe baza implementării programelor și strategiilor naționale.
6. Promovarea conștientizării moștenirii culturale, naționale și mondiale,

IL ACTIVITĂTILE DE BAZĂ ALE BIBLIOTECII
1. împrumutul publicațiilor solicitate din propria colecție, cât și din colecțiile altor biblioteci prin intennediul împrumutului interbibliotecar național.
2. Achiziționarea publicațiilor din țară și străinătate în conformitate cu programele de învățământ.
3. Comemorarea datelor remarcabile prin diverse forme de activități (expoziții de carte, prezentări de carte, trecerea în revistă publicațiilor ta temă, concursuri, 
omagieri, victorine, mese rotunde, dezbateri etc.).
4. Prelucrarea analitico-sintetică a documentelor în scopul actualizării fondului bibliografic-informativ.
5. Verificarea și casarea periodică a exemplarelor superflue, publicațiilor perimate și dezactualizate în conformitate cu actele normative în vigoare.
6. Schimbul de experiență cu alte instituții similare pe plan național, colaborarea cu organizațiile și asociațiile profesionale ale bibliotecarilor din instituțiile de 
învățământ și alte rețele de biblioteci.
7. Asigurarea pâstrării fondului de carte.

Hl RELATII CV PUBLICVL
1. împrumutul publicațiilor în sala de lectură șt la domiciliu.

3



2. Familiarizarea elevilor anului întâi de studiu cu biblioteca și regulile de utilizare a colecțiilor.
3. Asigurarea informării benefîciarilor prin editarea listelor , organizarea revistelor informative, lansărilor de carte în conformitate cu cerințele procesului 

instructiv-educativ în colegiu.
4. Instruirea informațională a benefîciarilor.
5. Colaborarea cu utilizatorii bibliotecii la desfășurarea diferitor activități.
6. Verifîcarea periodică a formularelor cititorilor, luarea la evidență a cititorilor datomici.
7, Redactarea sistematică a fîșierilor.
8. Participarea la întruniri profesionale, proraovarea bibliotecii la toate nivelurile;

 IV.AGENDA ACTIVITĂȚILOR (2022 - 2023) 
Nr. 
ti/o

I.
2.

Tenta

99 Limba este cartea de noblețe a unui neam”
Tu și biblioteca, Cărțipentru specialitatea ta, Cărți noipentru specialitatea 
ta

3. Săptămana globala pentru prevenirea bolilor netransmisibile cu genericul 
„ Investiți pentru a poteja ”

6. Ziua Mondială a Alimentației

Genul 
activității 
expoziție 
convorbiri, 
prezentări 
cărți 
Prezentare, 
Demonstrare, 
Convorbire 
expoziție

Termen Responsabil

7, Ziua Mondială a Păinii expoziție

8. Dumitru Matcovschi - Poet și „ Om cil Cetății ” expoziție

de

30 au^ust 
septembrie 
octombrie

5-11 
septembrie

16 
octombrie

16 
octombrie

20 
octombrie

bibliotecară___________
cu elevii anului I,II,III, lY

Bibliotecară,medic specialist în 
sănătatea publică

Bibliotecară

*cu elevii anului I-IV

prof. l. rom. / bibliotecară
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9. Miliail Sadoveanu, romancier, povestitor și mtvelist român expoziție 5 
noiembrie

*

10. Ziua Europeană a Gătitului și Alimentației Sănătoase expoziție 8
noiembrie

*prof. Specialitate

11. Tinerețe - splendoare, elan și frumusețe / în cadrul Săptămânii Tineretului concurs, 
expoziție foto

8-17 
noiembrie

Bibliotecară/
Consiliul elevilor

12. De ce eu fumez?..- Ziua Mondială Anti-Fumat

13.

14.

„Nu - violenței asupra femeilor!” /către Ziua Intemațională pentru 
Eliminarea Violenței asupra Femielor_____________________________
Ziua Internațională a Voluntarilor

anchetarea 
elevilor 
expoziție 
vitrină

noiembrie *asistenta medicală

15.

16.

Adolescentul contemporan între responsabilitate și libertate - Ziua
Intemațională a Drepturilor Omului___________________________ _
Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă - seminarpsihologic

Vitrină, 
discursuri, 
prezentări 
dezbateri

25 
noiembrie
5 decembrie

4 decembrie

17. „ Tu, Luceafăr, fară vremuri
Strălucești fără de moarte! ” - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu

seminar 
psihologic 
expoziție.

11 decembrie

18. Grigore Vieru - „ candela veșnic aprinsă ”

colaj 
muzicală 
expoziție

literar-
15 
ianuarie

18 
ianuarie - 
februarie

*biblioțecară

*

Dirigintii

bibliotecară profesorul de 
Etică profesională 
Bibliotecară

Bibliotecară
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T
19. i „Cu viața, cu dor... 88 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru

20. Ziua Bunătății

colaj
literar - muzical 
victorină

21. „Dragobetele sărutăfeteîe” vitrină

22. „ Mărțișor - al primăverii dor ”
exțroziție

14 
februarie 
16 
februarie 
24 
februarie 
1 
Martie

*ăbibliotecar

*

*

*bibliotecară

23.

24.

Ziua Memoriei și Recunoștinței - Zi de comemorare a celor căzuți în 
conflictul armat (din 1991-1992) pentru apărarea integrității și 
indepettdenței Republicii Moldova și a victimilor acestui conflict________
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor

expoziție 2
Martie

îîe

25. Octavian Goga, poet, dratnaturg și academician ~ 142 de ani de la naștere

Expoziție 
video
expoziție

26. Ziua Internațonală a Poeziei recital de poezii, 
video

16 
Martie
20 
Martie
21 
Martie

Bibliotecară

Bibliotecară
profesorii de Limbă și Literatură 
română

27. Ziua Mondială a Apei expoziție

28.
29.
30.
31.

Ziua Mondială a Teatrului_________________________
Ziua Intemațională a rromilor
Ziua Internațională a Monumentelor și Locurilor Istorice 
Ziua Mondială a Pământului

expoziție 
vitrină
concurs
expoziție

22
Martie
28 martie
8 aprilie
18 aprilie
22 aprilie

*bibliotecară

*

*
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32.
33.
34.
35.

Ziua Mondială a Cărții_________________________________________
27 aprilie - Ziua Drapelului al Republicii Moldova___________________
Ziua Mondială a Siguranței și Sănătății la Locul de Muncă__________ __
„ A fost război... ”. Ziua Victoriei și a Comemorării Eroilor Căzuțipentru 
Independența Patriei

coriferință 
expoziție 
expoziție 
expoziție

23 aprilie
27 aprilie
28 aprilie
9 mai

*

❖

*

*Profesorii de isorie

36. Prin diversitate - la unitate „ 9 mai -Ziua Europei ” expoziție Mai

37.

38.

Ziua Internațională a Dorului ( dedicată celor ce se simt departe de țară, 
de cei dragi sau dedicată dorului de copilărie )______________________
Ziua Mondială a Familiei

concurs 13 mai *bibliotecară

39. Ziua Mondială fără tuțun

vitrină 15 mai

40.
41.

Ziua Mondială a Laptelui_______________________
Salvăm natura - Ziua Mondială a Protecției Mediului

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ziua Mondială a Prieteniei_______________________________
Ziua Internațională Contra Abuzului și Traficului de Droguri
Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfănt________________
Vasile Alecsandri, scriitor și dramatur^ - 202 de ani de la naștere 
Vladimir Beșleaga, romancier și eseist 92 de ani de la naștere 
Zile de informare

expoziție, 
convorbiri 
expoziție 
expoziție 
masă rotundă 
expoziție 
vitrină 
expoziție 
victorină 
expoziție

31 mai

1 iunie
5 iunie

9 iunie
26 iunie
2 iulie

21 iulie
25 iulie 

după 
necesitate

*bibliotecară

*

*bibliotecară
*
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CALENDARUL DATELOR REMARCABILE $I JUBILIARE 
PE ANUL DE STUDII 2020-2021

Septembrie
- Ziua Cunoștințeior
3 - lon Druță / 92 ăe ani de la naștere
3 - Ziua Amîatei Naționale
8 - Ziua Mondială a Științei de Carte. Ziua Mondială a Literaturii
12 - Constantin Stamati /1786-1869/ - 235 de ani de la naștere
15 - Ziua Mondială a Democrației
21 - Zitta Mondială a Păcii
Octombrie
90 de ani de când revista NOl a început a dialoga cu cititorul

1 - Ziua Mondială a Omenilor in Etate
5 - Ziua Mondială a ProfesorultiL Ziua Lucrătoruluî din Sfera învățământului în RM
13 - Ziua Europeană a Siguranței Rutiere
14 - Ziua Internațională de Diminuare a Dezastrelor Naturale
16- Ziua Mondiaiă a Alimentației și Ziua Naiională a Alinwntației în RM
16- Ziua Intemațională a Pâinii
18 - Ziua Europeană a Luptei Impotriva Traficului de Persoane
24 - Ziua Mondială a ONU
24 - Ziua Intemațională a Dezvoltării Informaționale
25 - Ziua Automobilistului
Noiembrie
5 - Mihail Sadoveanu, romancier, povestitor și nuvelist român -140 de ani de la naștere
8 - Ziua Europeană a Gătitului și Alimentației Sănătoase
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10 - Zîua Națională a Tineretului
16- Ziua Internațională a Toleranței
17- Ziua Intemațională a Stuăenților
19 Ziua Mondială Anti-Fumat
19 - Ziua Internațională a Bărbaților
20 - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului
28 - Ziua Lucrătorului în Agrîcultură
25 - Ziua Intemațională pentru Eliminarea Violenței asupra femeiîor
29 - Ziua Intemațională a Internetului
Decembrîe
1 - Ziua Mondială de Combatere a Maladiei SIDA
5 - Ziua Internațională a Voluntarilor
9 - Ziua Intemațională de Comemorare a Victimelor de Genocid
10 - Ziua Internațională a Drepturilor Omului
24 — Ziua Protecției Civile
24 - Constantîn Cazîmîr, savant de talîe europeană, agrochîmîst, pedoiog, doctor
în ștîînțeie naturii, pedagog, ctitorui Școiii agricoie din Grinăuți -160 de ani de la naștere
25 - Crăciunul ( stil nou)
28 - Ziua Intemațională a Cinematografului
lanuarie
07 - Crăciunul ( stil vechi)
12 - Jack London, sciitor american - 145 de ani de la naștere
15-Mihai Eminescu 71850 -18897-171 de ani de îa naștere. Ziua Comemorării lui
Mihai Eminescu
15-Ziua Națională a Culturii
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2“ - Hobxaustiil
Februarie
2 - Ziua Iriîernațională a Cititului împreitnă
6 - Ziua Mondială Fără Telefon Mobil
8- Liviu Deleanu, poet și dramaturg -110 ani de la naștere
11 — Ziua Mondială a Siguranței pe Internet
14 — Grigore Vieru/1935 — 2009 / - 86 ani de la naștere
14- Ziua îndrăgostiților
16 - Bogdan Petriceicu Hașdeu, poet, prozator și dramaturg - 185 de ani de la naștere
24 - Dragobetele
Martie
1 - Sărbătoarea Mărțișorului
2 - Ziua Memoriei - Zi de comemorare a celor căzuți în conflictul armat (din 1991-1992) pentru apărarea 
integpității și independenței Republicii Moldova și a victimilor acestui conflict
16 - Zitia Mondială a Drepturilor Consumatorilor
20 - Ziua Mondială a Francofoniei
20 -Octavian Goga, poet,dramaturg și academician - 140 de ani de la naștere
20 - Ziua Mondială a Fericirii
21 - George Topărceanu, poet și prozator romăn - 135 de ani de naștere
21 - Ziua Mondială a Poeziei
22 - Ziua Mondială a Apei
28 — Ziua Mondială a Teatrului
Aprilie
1 — Ziua Glumei
1 - Ziua Mondială a păsărilor
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8 - Ziua Intemațională a rromilor
15 - Ziua Culturii Universale
18 -Ziua Intemațională a Monumentelor și Locurilor Istorice
21 - Șarlotte Bronte, scriitoare engleză, 205 de ani de la naștere
22 - Ziua Mondială a Pământujui
23 - Ziua Mondială a Cărții și a Dreptuhii de Autor. Ziua Bibliotecarului
27 - Ziua Drapelului al Republicii Moldova
28 - Ziua Mondială a Siguranței și Sănătății la Locul de Muncă
29 - Ziiia Mondială a Dansului
Mai
1 - Anatol Codru, poet și cineast - 85 de ani de la naștere
9 — Ziua Europei
9 - Ziua Victoriei și a Comemorării Eroilor Căzuți pentru Independența Patriei
12- Ziua Internațională a Dorului ( dedicată celor ce se simt departe de țară, de cei dragi sau dedicată dorului de copilărie)
15 - Ziua Mondială a Familiei
15 - Ziua Latinității
18 -Ziua Mondială a Muzeelor
31 - Ziua Mondială Fără Tutun
lunie
1 - Ziua Mondială a Laptelui
1 - Ziua Internațională a Ocrotirii Copiilor
5 - Ziua Mondială a Protecției Mediului
21 - Galina Furdui, poetă, eseistă și traducătoare - 75 de ani de la naștere
23 -Ziua Suveranității Republicii Moldova
26 -Ziua Internațională Contra Ahuzului și Traficului de Droguri
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26 -Ziua Intemațională Pentru Susținerea Victimelor Torturii
27-7 ani de la semnarea Acordului despre Asociere dintre Repuhlica Moldova și Uniunea Europeană 
lulie
2 - Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt
21 - Vasile Alecsandri, scriitor și dramaturg
26 - Vladimir Beșleaga, romancier și eseist - 90 de ani de la naștere
26 - lanoș Țurcanu, poet șiprozator - 70 de ani de la naștere
29 - Ziua Constituției

PLANUL DE ACTIVITATE A ASISTENTEI MEDICALE
ANUL DE STUDH 2022-2023

Nr. 
d/o 
L 
2.

Măsurile plânuite

3.

4, 
5.

£
1.

Primirea bolnavilor ___________________
Acordarea asistenței medîcale la timp de urgență a 
elevilor șț angajaților _______________
Izolarea elevilor bolnavi cu susțjecții la bopli 
infecțioașe___________ _____________________
Indeplinirea manipulațiilQr prescrise de medic____
Controlul examinării medicale la timp a lucrătorilor 
colegiulut____________ _____________________
Completarea documentașiei medicale _______
Examinarea elevilor de pediculoză și scabie

Termenul 
Indeplinirii 
Permanent 
Permanent

Responsabil

asistenta medicală
Asistenta medicală

Permanent

Perraanent
Septembrie

Permanent 
Perraanent

Asistenta medicală

Asistenta raedicală
Asistenta medicală

Asistenta medicală
Asistenta raedicală
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8. Efectuarea controlului medical profilactic a elevilor

9.
10,
11.

12.
13.

14,
15.
16.
17.

Controlul îndeplinirii măsurilor antiepidemice______
Completarea la timp a tmselor medicale de urgență 
Respectarea cerințelor prevăzute de către ordinul 
Ministerului Sănățății,Mimcii și Protecției Sociale al 
Republicii Moldova despre evidența, păstrarea și 
distribuirea medicamentelor____________________
Organizarea lucrului profilactic__________________
Respectarea regimului sanitar antiepidemic (în cămin, 
laboratoare și cabinete)____________ ________
Folosirea metodelor noi de muncă ___________
Lucrul de educație sanitară în cămin ___________
Controlul medical zilnic al instructorilor auto 
Amenajarea și asigurarea activității cabinetului 
medical

Septembrie 
Octombrie 
Permanent 
Permanent 
Permanent

Permanent
Zilnic

Permanent
Zilnic 
Zilnic
Zilnic

Asistenta medicală

Asistenta medicală 
Asistenta medicală 
Asistenta medicală

Asistenta medicală
Asistenta medicală

Asistenta medicală
Asistenta medicală

Asistenta medicală
Asistenta medicală

Plan de activit ate a gospodăriet auxiliare

Nr. 
d/o

1

1

3

4
5^ 
6

Denumirea activității

Reparația clădirilor vechi.

Instalarea și acoperirea a două praguri din Colegiu,

Revizuirea sistemului de încălzire și reparația sistemului de încălzire după necesitate.

Perioada îndeplinirii 
______ lucrărilor 
Septembrie- 
octombrie__________ _
Septembrie - 
octombrie__________ _
Septembrie

Remarcă

Amenajarea locului pentru curățirea încălțămintei pe timp de ploaie (Câmin- Colegiu).
Ingrijirea spațiilor verzi.____________ ________ __________ ___________
Instalarea gardului dinjurul Colegiului.

Septembrie 
Octombrie 
Octomfirie
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
'n 
23
24
25
26

Suport pentru parcarea bicicletelor. ____________ _____________________
Reparația blocului de alimentație, a acoperisului și ferestrglor._________________
Ventelarea cabinetelor și laboratoarelor din Colegiu. ____________ ________
Reparația capitală a laboratorului de MicrObioIogie. ____________________
Inventarierea bunurilor materiale___________________ _____________ ________
Tencuirea ferestrelor din cabinetul 1,2 și bibliotecă._________________ ________
Sigelarea căminului din curtea școlii. _________________________________
Repararea acoperișului și schimbarea ușilor la veceul din curtea școlii.___________
Incheierea contractului pentru prestarea serviciilorde încălzire._________________
Pavaj în fața căminului._______________________________________________
Imbrăcarea parapetului din fata căminului cu teracotă __________ __________
Reparația acoperișului la două garaje. ____________ _____________________
Amenajareateritoriului din fața căminului cu scaune, mese, ume.______ ________
încheiereă contractului de livrare a gazelor. _________________________
Reparația cosmetică a blocului de studii.___________________________________
Reparația cosmetică a interiorului căminului elevilor.________________________
Revizuirea sistemului de canalizare și curâțirea acestuia după necesitate._________
Revizuirea sistemului de alimentare cu energie electrică și reparație dupâ necesitate. 
Revizuirea și reparația sisțemului de alimentare cu apă potabilă.________________
Reparația depozitelor de cereale. 

Octombrie_______
Octombrie-noiembrie 
Octombrie -noiembrie

Noiembrie_______
Noiembrie_________
Nbiembrie
Noiembrie
Noiembrie_________
Martie-apilie
Aprilie - mai
Mai - iunie_____ ___
lunie__________ _
lulie______________
lulie-august______
lulie -august 
lulie-august
Permanent_________
Permanent_________
Permanent_______
Dupâ necesitate
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