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I. PREZENTARE GENERALĂ  A CONTEXTULUI  EDUCAȚIONAL   

AL I.P. COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIȘINĂU 

I.1. Orientarea strategică a I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău 

I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău este o componentă a sistemului de învățământ care oferă programe de studii postsecundare de specialitate 

în domeniile: 

Științele mediului înconjurător; Științe ale pământului; Silvicultură; Piscicultură; Călătorii, turism și agrement; Chimie și prelucrare; 

Protecția persoanelor și a proprietății; Fizică. 

  Colegiul de Ecologie din Chișinău își propune să ofere pentru fiecare elev cea mai bună, completă și utilă dezvoltare conform unui traseu 

educațional individualizat în sensul dezvoltării abilităților de colaborare constructivă, atitudine binevoitoare, încredere  în forțele proprii, 

responsabilitate pentru propria formare, gândire creativă și critică, capabil să-și găsească locul propriu într-o lume a dezvoltării. 

  Colegiul va promova competenţele şi calificările solicitate pe piaţa muncii, în concordanţă cu standardele competitive europene. 

Activitatea Colegiului pentru perioada de referinţă va continua să se bazeze pe valorile deja consacrate în evoluţia sa: Profesionalism, 

Performanţă, Transparenţă, Colaborare reciprocă, Respect faţă de personalitate, Responsabilitate, Dreptul la opinie. 

   Planul managerial de activitate al instituției este elaborat în baza Programului strategic de dezvoltare al I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău 

pentru anii 2018 – 2023, care are la bază realizarea următoarelor scopuri: 

 Scopul economic: Educația trebuie să le permită elevilor să devină responsabili și independenți din punct de vedere economic;  

Scopul cultural: Educația trebuie să le permită elevilor să înțeleagă și să aprecieze propriile culturi și să respecte diversitatea celorlalți;  

Scopul social: Educația trebuie să permită tinerilor să devină cetățeni activi și plini de compasiune;  

Scopul ecologic: Educația trebuie să permită tinerilor să devină responsabili de ocrotirea mediului ambiant; 

Scopul personal: Educația trebuie să permită tinerilor să se implice atât în lumea lor interioară, cât și în lumea care îl înconjoară. 

Proiectarea activităţii instituţiei este fundamentată pe : 

 Politicile, strategiile, actele normative în vigoare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în domeniul 

învățământului profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar; 

 Viziunea  Colegiului de Ecologie din Chișinău;      

 Misiunea Colegiului de Ecologie din Chișinău;                   

  Diagnoza- analiza SWOT la început de an școlar 2021-2022;  

 Prioritățile strategice ale Colegiului de Ecologie din Chișinău;   

 Planul privind începutul noului an de învățământ 2021-2022 în contextul pandemiei Covid-19.             

Pe baza unei diagnoze realiste au fost stabilite pentru anul de învățământ 2021– 2022 obiective ce vizează îmbunătăţirea calităţii în 
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educaţie, pregătirea unităţii de învăţământ pentru prestarea serviciilor educaționale de calitate în format cu prezența fizică și on-line. 

I.2 Cadrul normativ de activitate a I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău. 

Procesul educațional la nivelul Colegiului de Ecologie din Chișinău este reglementat 

 prin următoarele acte normative: 

 Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările și completările  ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1234 din 12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ care 

funcționează în regim de autogestiune financiar-economică; 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituției de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din 

Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 550 din 10.06.2015; (MODIFICAT OMECC232 din 13.03.19, MO101-

107/22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19). 

 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.234 din 25.03.2016; 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică aprobat prin ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 459 din 20.05.2020; 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

nr.1127 din 23.07.2018; 

 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.1086 din 29.12.2016; 

 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.1205 din 16.12.2015; 

 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 91 din 12.02.2016; 

 Planul-cadru pentru învăţământul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundarăaprobat prin 

ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 701 din 22.07.2020; 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat profesional, aprobat prin ordinul MECC nr.602 din 25.05.2021; 

 Regulamentul- cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat, aprobat 

OMEC nr.350 din 19.03.2020 

 Planurile de învățământ a programelor de formare profesională pentru învățământul profesional tehnic postsecundar aprobate de 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015; 

 Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1016 din 23.11.2017; 

 Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.1128 din 

26.11.2015; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113046&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113046&lang=ro
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 Metodologia de elaborare a calificărilor aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 217 din 28.02.2018; 

 Metodologia de evaluare externă 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 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 616 din 

18.05.2016; 

 Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

nr. 609 din 19.12.2017; 

 Metodologia cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor 

învățământul profesional tehnic din Republica Moldova aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.638 din 

16.05.2018; 

 Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate din Republica Moldova aprobat prin 

ordinul Ministerului Educației nr. 811 din 14.07.2014; 

 Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar aprobat prin 

ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 296 din 21.04.2016; 

 Asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic din RM (ghid de autoevaluare) aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 609 din 19.12.2017; 

 Reglementările privind organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ, ordinul Ministerului Educației și  Cercetării 

nr. 1170 din 24.08.2021; 

 Hotărârea CNESP nr. 60 din 23.08.2021; 

 Regulamentul de finanțare complementară, aprobat prin ordinul MEEC nr.807 din 14.08.2020 (Anexa 1); 

 Regulamentul de finanțare prin concurs pe bază de proiecte, aprobat prin ordinul nr. 807 din 14.08.2020 (Anexa 2); 

 Statutul IP Colegiului de Ecologie, înregistrat la Ministerul Justiției al RM    la 19.12.2019 

 Planul de dezvoltare strategică a instituției pentru perioada 2018-2023; 

 Regulamentul intern de oranizare și desfășurare a activității Colegiului de Ecologie din municipiul Chișinău, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

profesoral din 20.06.2016. 

  

 I.3.Organizarea procesului educațional, priorități strategice 

  Procesul educațional în I.P. Colegiul de Ecologie se desfășoară în intervalul de la ora  8.00 până la orele 15.00. În conformitate cu prevederile 

Instrucțiunii privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învațamânt profesional tehnic și de învățământ superior  (publice și 

private) pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2” 

nr.60 din 23.08.2021 evenimentele sportive, culturale, activitățile extracurriculare și extrașcolare în perioada cu risc sporit de infectare se 

anulează. 

  În contextul pandemiei Covid-19 instituția activează conform Modelului VII- instruirea Hibrid. 

  Întreaga activitate, demersul didactic și educațional în anul de învățământ 2021-2022  va fi organizată conform următoarelor domenii și  va 

avea la bază  prioritățile strategice: 

 1. Management: Aplicarea politicilor educaționale ale MEC al Republicii Moldova în vederea asigurării calității educației în I.P. Colegiul de 



6 

Ecologie din Chișinău. 

 2. Managementul calității: Dezvoltarea unui sistem managerial care să asigure eficientizarea procesului educațional prin punerea în aplicare a 

educației centrate pe elev pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale racordate la cerințele pieței munci. 

 3. Procesul educational:  Asigurarea unui proces educațional de calitate orientat spre dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor. 

 4. Instruirea practică: Asigurarea formării competențelor profesionale racordate la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea instrumentelor de 

asigurare a calității în procesul de realizare a practicii de instruire, tehnologice și de producere. 

 5.  Educația ecologică: Transformarea I.P Colegiului de Ecologie din Chișinău într-un centru de formare și promovare a competențelor verzi 

pentru învățământul profesional. 

 6.Resurse umane: Consolidarea unui corp didactic, nedidactic și auxiliar receptiv la nou, capabil să se adapteze la competențele unei societăți 

informaționale și la condițiile de activitate provocate de epidemia Sars-Cov2,  prin asigurarea formării profesionale continuie și accesul la 

resursele de instruire pe tot parcursul vieții.  

 7. Activități extrașcolare și extracurriculare: Optimizarea ofertei educaționale extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și 

comunității pentru educarea unor cetățeni activi în spiritul stimulării excelenței și competitivității la nivel instituțional, comunitar, național și 

European. 

 8. Parteneriate educaționale: Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat intern, național și internațional. 

 9. Baza tehnico- materială și resursele financiare: Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale existente pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate. Renovarea și extinderea bazei tehnico-materiale. 

    În contextul schimbărilor din învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar  nonterțiar , a abordări noilor metode educaţionale  

de instruire la distanță în scopul prevenirii pericolului infectării cu virusul COVID-19, având în vedere şi orientările strategice ale Ministerului 

Educaţiei  si Cercetării în domeniile educaţiei , al administrării şi al gestiunii unităţii de învăţământ într-un mediu descentralizat și sigur al 

activității educaționale colectivul profesoral va lucra asupra problemei: 

   Eficientizarea procesului educațional prin dezvoltarea interacțiunii profesor-elev pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale.” 

 

I.4. Misiunea și viziunea I.P.Colegiul de Ecologie din Chșinău 

Misiunea:  A asigura  formarea profesional  tehnică a specialiștilor cu caracter aplicativ pentru economia națională a Republicii Moldova 

în domeniile Științe ale mediului înconjurător, Științe ale pământului, Silvicultură,  Piscicultură, Călătorii, turism și agrement, Chimie și 

prelucrare, Protecția persoanelor și a proprietății, Fizică, conjugând această activitate cu educarea unor cetățeni activi ai statului Republica 

Moldova, prin îmbinarea armonioasă a promovării valorilor naționale, europene și general umane. 

Colegiul de Ecologie din Chișinău își propune 

- să ofere pentru fiecare elev cea mai bună, completă și utilă dezvoltare conform unui traseu educațional individualizat în sensul dezvoltării 

abilităților de colaborare constructivă, atitudine binevoitoare, încredere  în forțele proprii, responsabilitate pentru propria formare, gândire creativă 

și critică, capabil să-și găsească locul propriu într-o lume a dezvoltării. 

 Viziunea instituției derivă din Statutul Colegiului de Ecologie ca instituție de învățământ profesional tehnică postsecundară și 

postsecundară nonterțiară   cu tradiții și din necesitatea ca această instituție să se plaseze și în continuare în poziția de lider prin promovarea 

excelenței în educație, dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. Dezvoltarea și promovarea educației de calitate și formare 
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profesională care să asigure cu cadre piața muncii în domeniul ocrotirii mediului înconjurător, a dezvoltării învățământului orientat pe valori 

creative  și competențe ale tinerilor de a se integra în societate. 

În procesul de activitate se va pune accentul pe: 

 Modernizarea procesului didactic prin abordarea strategiilor atât de tip formativ cât și aplicativ în noile condiții de organizare a procesului 

educațional 

 Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul formativ-practic;. 

 Promovarea unui sistem modern de predare-învățare-evaluare. 

 Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică atât prin contact direct cât și on-line în scopul obţinerii de 

performanţe  în instruirea  elevilor 

 Dotarea sălilor de clase cu mobilier adecvat, suport didactic și mijloace tehnice moderne; 

 Îmbunătăţirea managementului la nivel de grupă  şi colegiu, vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la realizarea procesului    

educațional; 

 Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (profesor, elev, părinte); 

 Asigurarea unor condiții de siguranță  sanitară pentru toți actanții procesului educaționa. 
 

II. Aspecte de perspectivă pentru anul de învățământ 2021-2022 

II.1. Informații de tip cantitativ și calitativ 

    Programul integrat de studii profesional tehnic postsecundar și postsecundar- nonterțiar se realizează în baza studiilor gimnaziale care 

presupune integrarea învățământului general cu învățământul profesional tehnic orientat spre formarea competențelor profesionale, pregătirea 

specialiștilor în diverse domenii în conformitate cu nivelurile 4 ISCED (Clasificarea Internațională Standard a Educației). 

În I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău procesul educațional se realizează într-un schimb, conform modelului mixt de instruire cu frecvență la 

zi cu finanțare de la bugetul de stat și cu achitarea taxei de studii la următoarele Programe de formare profesională: 

a) Frecvență la zi cu finanțare de la bugetul de stat și cu achitarea taxei de studii la Programele de formare profesională: 

 Ecologia și protecția mediului  

  Meteorologie; 

 Geodezie, topografie și cartografiere, 

  Gospodărirea și protecția apelor; 

 Servicii antiincendiare; 

 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale; 

 Piscicultură și acvacultură 

 Turism 

 Silvicultură 
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Total :  44 grupe, frecvență la zi,  

   Învățământ dual, programul Ecologia și protecția mediului - 1 grupă cu finanțare de la bugetul de stat.                        

Formare continuă pe tot parcursul vieții, validarea competențelor dobândite în mediul informal și nonformal - specialitatea Paznic de vânătoare. 

 

În anul de învăţământ 2021 – 2022 în Colegiul  de Ecologie din Chișinău își desfășoară studiile 1117 elevi, conform datelor statistice 

prezentate la Biroul Național de statistică, fiind repartizați în 45 grupe academice la 9 specialități. Contingentul de elevi este organizat în 4 secții 

didactico- administrative după cum urmează: 

Secția nr.1 include specialitățile: 

 Ecologie și protecția mediului; 

 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale; 

 Piscicultură și acvacultură. 

Secția nr.2 include specialitățile: 

 Turism; 

 Meteorologie; 

 Geodezie, topografie și cartografiere. 

Secția nr.3 include specialitățile: 

 Gospodărirea și protecția apelor; 

 Servicii antiincendiare; 

 Silvicultură, 

Secția nr.4 

Validarea competențelor dobândite în context informal și nonformal specialitate Paznic de vânîtoare; 

Ecologie și protecția mediului, învățământ dual. 

 

Din 01.09.2021 este creată o grupă cu învățământ dual parte component a secției formare continuă și validarea competențelor 

dobândite în mediul informal și nonformal. Au fost elaborate și aprobate 

 

Planul de învățământ pentru specialitatea Ecologia și protecția mediului învățământ dual. Planul de evaluare a competențelor dobândite în 

mediul informal și nonformal specialitatea Paznic de vânătoare. 
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Numărul total de grupe pe anii de studii 
 

Nr. de 

grupe 

TOTAL 

Inclusiv la programe de nivel IV pe ani de 

studii 

Îînvățământ 

dual 

Inclusiv cu limba de instruire 

Total 

grupe A
n

u
l 

I 

A
n

u
l 

II
 

A
n

u
l 

II
I 

A
n

u
l 

IV
 

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

A
lt

e 
li

m
b

i 

l.
 f

ra
n

ce
aă

 

l.
 e

n
g

le
ză

 

45 44 12 11 11 10 1 45 0 0 709 417 

 
Repartizarea contingentului de elevi conform programului de formare profesională 

 

Calificări 

Anul I 
 

Anul II Anul III Anul IV Total  
Total 
elevi 

total 
bu
get 

cont
ract 

total 
bug
et 

cont
ract 

total 
bu
get 

cont
ract 

total 
bu
get 

contr
act 

buget 
cont
ract 

 

Tehnician 
protecția mediului 

58 15 43 50 12 35 54 15  49 16 33 61 150 211 

Tehnician 
tehnolog 

28 15 13 33 15 18 26 15 11 26 15 11 60 53 113 

Tehnician 
piscicultor 

28 10 18 23 10 13 0   12 9 3 29 34 63 

Tehnician 
protecția 
antiincendiară 

30 18 12 30 18 12 44 18 26 26 17 9 71 58 129 

Tehnician 
meteorolog 

30 18 12 20 18 2 18 18 0 24 17 7 71 20 91 

Agent în turism 58 12 46 53 12 41 50 12 38 56 12 44 48 166 214 

Tehnician silvic 30 10 20 23 10 13 25 10 15 25 11 14 41 62 103 

Tehnician 
protecția apelor 

28 18 10 19 18 1 19 17 2 20 18 2 72 12 84 

Tehnician geodez 30 18 12 27 18 9 23 18 5 29 19 10 73 36 109 

Tehnician 
protecția mediului 
(dual) 

12 12              

             526 591 1117 
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526
591

buget

contract

 

Repartizarea după forma de finanțare                                                                                           Repartizarea de gender 

buget 526 

contract 591 

211

113

63

129
91

214

103

84

109
Contingentul elevilor pe specialități

pentru anul de studii 2021-2022

Tehnician protecția mediului
Tehnician tehnolog
Tehnician piscicultor
Tehnician protecția antiincendiară
Tehnician meteorolog
Agent în turism
Tehnician silvic
Tehnician protecția apelor
Tehnician geodez

630

487
fete

baieti

fete 630 

baieti 487 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, 2021 

La susţinerea examenului de bacalaureat au fost admişi  207 elevi dintre care  134 elevi din anul III şi 73 elevi restanţieri din promoţiile 

anterioare.  

Profil  Nr elevi 

admişi 

Au susţinut Au susţinut % 

REAL 152 23 15,13% 

UMANIST 55 48 87,27% 

 

Din numărul total de elevi admişi la examenul naţional de bacalaureat, în sesiunea de bază au primit diplomă 54 elevi, iar în sesiunea 

suplimentară 17 elevi. Astfel în sesiunea 2021, din 207 elevi admişi, 71 de elevi au obţinut diploma de bacalaureat, ceea ce constituie 34,29 %. 

Note insuficiente pentru elevii restanţieri: 

Examenul 2 Limba şi literatura română – 8 elevi 

Examenul 3 Limba străină:  - 29 elevi (franceză – 10 elevi, engleză – 19 elevi) 

Examenul 4 disciplina de profil (matematica – 107 elevi, istoria – 2 elevi) 

Examenul 5 Solicitare – 6 elevi (geografia - 4 elevi, chimia – 2 elevi) 

Examene de califcare 2021  

Numărul de elevi admiși la probele de absolvire – 210 

Au susținut probele de absolvire -  210 

 Buget – 126 elevi 

 Contract – 84 elevi 

 Nota medie la probele de absolvire – 7,01 

În anul de studii 2021-2022 au fost înmatriculați la studii: 

 Admiterea conform 

planului de 

înmatriculare 

Inclusiv Nr. de elevi 

înmatriculați efectiv 

In
cl

u
si

v
 

Inclusiv Inclusiv, din numărul elevilor înmatriculați la nivel IV 

la programe de nivel 

IV* 

Nr. de elevi 

înmatriculați la 

programe de nivel IV* 

N
u

m
ăr

u
l 

el
ev

il
o

r 
ră

m
aț

i 
fă

ră
 

o
cr

o
ti
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 p

ăr
in

te
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că
 

N
u

m
ăr
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l 
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il
o

r 
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d

e 
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t 

N
u

m
ăr

u
l 

el
ev

il
o

r 
cu

 

d
iz

ab
il

it
ăț

i 

Inclusiv 

 

T
o

ta
l 

B
u

g
et
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o

n
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t 
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l 
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o
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t 
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o
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t 
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eț
i 

F
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e 
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o
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o

n
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ac
t 

D
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il

it
ăț

i 

d
e 

g
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d
 

se
v

er
 (

g
r.

1
) 

D
iz

ab
il

it
ăț

i 

d
e 

g
ra

d
 

ac
ce

n
tu

at
 

(g
r.

2
) 

D
ez

ab
il

it
at

e 

m
ed

ie
 

(G
r.

3
) 

345 134 226 360 134 226 304 134 170 138 136 304 134 170 24 6 4 2 1 1 
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Cadrul didactic joacă un rol esential în formarea elevului ca personalitate și ca profesionist în domeniu.  

În noile condiții de instruire întregul proces de instruire este centrat pe cel ce învață, iar profesorul rămâne principalul medelator al personalității 

elevului, începând de la  imprimarea unei conduite externe până la formularea aspirațiilor și idealurilor lor de viață. Relația dintre profesor și elev se 

bazează pe colaborarea și încrederea elevului că in persoana profesorului poate găsi un prieten, o călăuză sau un prieten. 

 
Structura cantitativă a personalului Colegiului de Ecologie din Chișinău în anul de studii 2021-2022: 
 

Personal de conducere Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

8,5 unități 9 unități 7 unități 44 unități 

 

Personalul conform statelor de personal la 01.09.2021 

 
Nr. total de personal Inclusiv 

Nr. de 

unități 

aprobate  în 

state de 

personal la 

01.09.2021 N
r.

 d
e 

p
er

so
an

e 

Inclusiv Pesonal de conducere Nr. de persoane  

B
ăr

b
aț

i 

F
em

ei
 

Nr. de 

unități 

aprobate  în 

state de 

personal la 

01.09.2021 

N
r.

 d
e 

p
er

so
an

e 

In
cl

u
si

v
 c

u
  
g

ra
d

 m
an

ag
er

ia
l 

Nr. de 

unități 

aprobate în 

liste de 

tarificare 

la 

01.09.2021

* 

N
r.

 d
e 

p
er

so
an

e 
ti

tu
la

re
 

Nr. de 

persoan

e 

angajat

e prin 

cumul 

în anul 

de 

studii 

2020-

21 
N

r.
 p

er
so

n
al

 d
e 

v
âr

st
ă 

p
en

si
o

n
ar

ă 

N
r 

p
er

so
n

al
 d

id
ac

ti
 a

u
x

il
ia

r 

Necesarul de personal* 

N
r.

 d
e 

p
er

so
an

e 

Nr. de unități  

personal 

nedidactic 

aprobate  în 

state de personal 

la 01.09.2021 

L
im

b
a 

și
 l

it
er

at
u

ra
 r

o
m

ân
ă 

L
im

b
a 

st
ră

in
ă 

M
at

em
at

ic
ă
 

F
iz

ic
ă 

C
h

im
ie

 

B
io

lo
g

ie
 

 In
fo

rm
at

ic
ă 

Is
to

ri
e 

D
is

ci
p

li
n

e 
d

e 
sp

ec
ia

li
ta

te
 

194.73 143 60 83 8,5 8 3 94.73 56 21 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 44,0 

 

 

Total angajaţi Total cadre

didactice

Titulari/

cumul intern

Cumul extern

143 88 56/11
21



13 

sub 25ani

25-29ani

30-39ani

40-49ani

50-59ani

60-63ani

peste 65ani

3

5

13

15

18

8

2
Repartizarea personalului didactic pe grupe de vârstă:

53

11

Repartizarea gender a cadrelor didactice

Femei

Bărbați

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7

64

21

Cumul extern

Titulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea didactică, metodică și științifică a caderlor didactice este organizată la 7 catedre metodice.  Asigurarea calității procesului de 

instruire este obiectivul principal al activității cadrelor didactice, care au un înalt nivel de pregătire teoretică și practică în domeniul pe care 

îl profesează. 64 cadre didactice dețin grade didactice și manageriale dintre care: 

  

Repartizarea 

personalului didactic 

pe grupe de vârstă: 

sub 25ani 25-29ani 30-39ani 40-49ani 
50-

59ani 

60-

63ani  

peste 

65ani 

3 5 13 15 18 8 2 

Repartizarea gender a 

cadrelor didactice 

Femei Bărbați 

53 11 

Repartizarea după forma de 

angajare 

Titulari Cumul extern 

64 21 
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Catedrele metodico științifice funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, Statutului instituției, regulamentelor, procedurilor 

interne. Componența catedrelor metodice sunt reprezentate de cadrele didactice ce predau disciplini din aceiași arie curriculară și au drept 

scop organizarea  și realizarea la un nivel înalt a activității didactice, metodice și științifice. În I.P.Colegiul de Ecologie funcționează 7 

catedre metoco-științifice: 

 Catedra Ecologie și protecția apelor; 

 Catedra Turism și științe socioumanistice; 

 Catedra Stiințe exacte; 

 Catedra Ingineria mediului; 

 Catedra Silvicultură și grădini publice 

 Catedra limbă și comunicare 

 Catedra diriginților 

Corpul didactic al colegiului este deschis spre schimbare și susținerea noilor tendințe, pledând pentru un învățământ de calitate, realizat de 

profesori competitivi, orientâdu-și activitatea spre perfecționarea în continuare a procesului educațional. 

 

 

 

Total 64 

Grad didactic superior 12 

Grad didactic întâi 20 

Grad didactic doi 29 

Grad managerial 3 

Nu dețin grad didactic 23 

 

 

Grad

didactic

superior

Grad

didactic întâi

Grad

didactic doi

Grad

managerial
Nu dețin 

grad 

didactic

12

20

29

3

23

Repartizarea cadrelor didactice care dețin 

grade didactice și manageriale



15 

II.2. DIAGNOSTICUL  MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

 

Realitatea contemporană demonstrează că rolul școlii este tot mai complex. Adaptarea învățământului la schimbările rapide implică 

transformări radicale în concepția, viziunea învățământului modern, conștientizarea rolului și importanței acestuia în supravegherea și 

asigurarea calității vieții. Educația în societatea de azi înseamnă dezvoltarea competențelor adaptate la cerințele secolului al XXI-lea, care 

presupune: 

- responsabilitate și capacitate de adaptare; 

- competențe de comunicare în limba maternă și străină; 

- creativitate și curiozitate intelectuală; 

- gândire critica  și sistemică; 

- informații și abilități media; 

- capacități de colaborare ; 

- identificarea, formularea și soluționarea problemelor. 

Idealul educațional al sistemului de învățământ propus de instituție constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității 

elevilor și în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcția unei societăți a cunoașterii. 

Prezentul  program a fost conceput în baza analizei punctelor forte și punctelor slabe din activitatea instituției, a identificării riscurilor și 

oportunităților de depășire a lor pentru crearea condițiilor de  bună funcționare și dezvoltare a Colegiului în  condițiile dezvoltării unor 

practici didactice care promovează interactivitatea, utilizarea informațiilor în contexte cât mai variate în vederea pregătirii specialiștilor de 

calitate, capabili să se integreze activ pe piața muncii, să promoveze experiențele avansate din domeniul protejării mediulu. 
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ANALIZA SWOT 

Domeniul strategic:  MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Elemente de management al calității planificate și aplicate în toate 

domeniile de  activitate ale instituției. 

2. Manualul calității elaborat și aprobat. 

3. Regulamente și proceduri interne de asigurare a calității definitivate. 

4. Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității (CEIAC) 

funcțională. 

5. Experiență și competențe formate pentru  procesul de acreditare a 

instituției și a programelor de formare profesională inițială și 

continuă. 

6. Programe de formare profesională acreditate- în total 8. 

1. Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoașterea 

problematicii și a exigențelor privind asigurarea calității în 

educație. 

2. Cultura calității slab dezvoltată la nivelul comunității 

educaționale a instituției. 

3. Stadiu incipient de implementare a procedurilor interne. 

4. Adaptarea continuă a procedurilor interne generată de 

schimbările mediului de activitate al instituției. 

5. Monitorizarea și evaluarea insuficientă a activității unor 

subdiviziuni în vederea 

respectării standardelor de calitate. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Promovarea continuă a sistemului de management al calității în 

comunitatea pedagogilor și a elevilor. 

2. Colaborare cu ANACEC și ministerele de resort în vederea 

consolidării sistemului de  management al calității. 

3. Implementarea standardelor de calitate ISO în domeniul educațional. 

Reticența unei părți a personalului în raport cu instituționalizarea 

sistemului de management al calității. 

1.Costurile înalte ale implementării standardelor ISO. 

2.Incertitudine în organizarea și desfășurarea procesului 

educațional generată de pandemia COVID-19. 
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Domeniul strategic INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Realizarea integrală a Planurilor și curricula la toate Programele de 

formare profesională. 

2. Deschiderea cadrelor didactice și colectivului de elevi spre colaborare și 

dezvoltarea ideilor de parteneriat în vederea eficientizării procesului 

educațional. 

3. Contingent de elevi cu potențial mediu spre înalt. 

4. Acreditarea a 8 programe de formare profesională supuse evaluării 

externe. 

5. Realizarea integrală a planului de învățământ în condițiile impuse de 

situația pandemică. 

6. Utilizarea TIC în procesul de predare/învățare/evaluare de către cadrele 

didactice. 

7. Activități extracurriculare tradiționale axate pe dezvoltarea personală și  

profesională a elevilor. 

6. Implicarea agenților economici în desfășurarea procesului instructiv- 

educativ. 

7. Climatul moral–psihologic propice unui proces instructiv-educativ de 

calitate. 

8. Infrastructură suficientă desfășurării optime a procesului educațional. 

9. Transfer de bune practici la disciplinele de specialitate în urma inițierii 

procesului de mobilitate acdemică a elevilor și cadrelor didactice. 

10. Vizibilitatea crescută a Consiliului elevilor în viața instituției prin 

implicarea acestuia în procesul de luare a deciziilor. 

11. Cadrul normativ relativ bine structurat și respectiv aplicat în IP CEC. 

12. Elemente de autoguvernare implementate prin activitatea Consiliului 

Elevilor şi a Consiliului Locatarilor din cămine. 

13. Personal didactic calificat, cu competenţe necesare valorificării 

valenţelor educative 

1. Valorificarea modestă a mobilității academice în vederea 

implementării bunelor practici și promovării imaginii instituției 

la nivel național și internațional. 

2. Implicarea     modestă     a părinților/persoanelor tutelă în 

parcursul educational al elevilor. 

3. Discrepanță esențială între media de  concurs și cunoștințele 

reale ale elevilor înmatriculați în anul I. 

4. Analiza superficială a rezultatelor evaluărilor, a cauzelor 

nereușitelor și lipsa planurilor individualizate de recuperare. 

5. Calitatea reușitei (procentul calității) sub 50% la unele catedre. 

6. Tehnologiile informaționale explorate/ valorificate sub nivelul 

exigențelor moderne. 

7. Posibilități financiare reduse destinate activităților 

extracurriculare 

8. Condiții nefavorabile pentru desfăşurarea optimă a activităților 

extracurriculare, generate de pandemie. 

9. Suprasolicitarea diriginţilor și remunerarea necorespunzătoare. 

10. Insuficiența manualelor și suporturilor de curs la disciplinile 

de specialitate. 

11. Nu toate lecțiile practice se desfășoară în laboratoarele de 

specialitate. 

12. Lipsa unui mecanism de motivare și stimulare a elevilor 

dotați. 

13. Rata constantă a absenteismului scolar la toate secțiile 

didactico-administrative. 
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OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Implementarea proiectelor de mobilitate academică în țară și peste 

hotare.. 

2. Implementarea Cadrului Național al Calificărilor, creditelor de studii 

transferabile care să asigure valorificarea posibilităților de integrare în 

spațiul educațional european. 

3. Implementarea instrumentelor motivaționale a cadrelor didactice și 

manageriale pentru modernizarea procesului educațional. 

4.  Autoevaluarea și evaluarea reciprocă a cadrelor didactice în vederea 

sporirii calității procesului educational și al obiectivității acordării 

sporurilor de  performanță. 

5. Crearea biblioteci digitale. 

6. Implicarea Consiliului elevilor în  activități extrașcolare, proiecte 

educaționale  naționale și internaționale. 

7. Actualizarea curricula la disciplinele de specialitate. 

8. Accesul instituției la suita de aplicații G Suite oferită de către Google 

mediului educațional. 

9. Transfer de bune practici între instituții de învățământ profesional tehnic 

din țară și de peste hotare. 

1. Elementul concurențial vizibil în domeniile de specializare ale 

IP CEC. 

2. Optimizarea conținuturilor și cerințelor pentru studiul 

individual la unitățile de curs de specialitate. 

3. Reticența elevilor de a frecventa cu regularitate activitățile 

desfășurate în cadrul instituției. 

4. Procesul lent de constituire a comitetelor sectoriale pentru 

formare profesională. 

5. Migraţia tinerilor spre un loc de muncă din străinătate, care nu 

necesită calificare profesională. 

6. Incertitudine în organizarea și desfășurarea procesului 

educațional generat de 

pandemia COVID 19. 

7. Curricula încărcată şi suprasolicitarea      elevilor. 

8. Impactul negativ al străzii şi internetului 

  

Domeniul strategic: MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Poziția activă și deschisă a personalului managerial spre schimbare cu 

scopul realizării politicilor educaționale. 

2. Angajarea plenară a echipei manageriale în monitorizarea activității 

subdiviziunilor. 

3. Implicarea conducătorilor subdiviziunilor în procesul decizional al 

instituției. 

4. Desfășurarea sistematică a ședințelor Consiliului profesoral, 

1. Manifestări episodice de comportament neconform eticii 

profesionale. 

2. Coordonare insuficientă între subdiviziunile 

structurale ale echipei manageriale pe verticală și pe orizontală. 

3. Caracterul episodic al activităților de formare continuă a cadrelor 

didactice. 

4. Posibilități limitate de motivare financiară a cadrelor didactice cu 
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Consiliului de administrație, Consiliului metodico-știinâific 

5. Cultură organizațională înaltă, axată pe amabilitate, colegialitate și 

bunăvoință. 

6. Respectarea principiului transparenței în  procesul decizional. 

7. Capacitatea de a asigura personal didactic calificat pentru toate 

disciplinele din planurile  de învățământ. 

8. Nivel înalt de profesionalism al cadrelor didactice și manageriale: 

cadre didactice cu grade didactice și titluri științifice, cadre                     de 

conducere cu grade manageriale. 

9. Consilierea psihologică realizată diferențiat elevilor, cadrelor didactice 

și  părinților. 

10. Asistența medicală primară asigurată la nivelul exigențelor. 

11. Planurile operaționale ale subdiviziunilor racordate la Planul strategic 

de dezvoltare a Colegiului de Ecologie pentru anii 2018-2023 . 

12. Instrumente de motivare a cadrelor didactice implementate 

(Regulamentul privind modul de stabilire şi acordare a sporului pentru 

performanţă personalului, Regulamentul de acordare a sporului cu 

caracter specific). 

13. Competențe digitale   deținute   de   către cadrele de conducere și 

didactice. 

rezultate relevante în domeniul educațional.. 

5. Legături de partenerat moderate  cu unele ONG-uri de mediu. 

6. Monitorizarea insufilientă din partea administrației a 

implementării calitative a Planului -cadru. 

7. Dificultăți în desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 

de director adjunct, șefi de secții: 

8. Insuficiența cadrelor didactice la disciplinele: fizică, matematică, 

chimie, discipline de specialitate. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Aplicarea de-facto a Codului de etică al cadrului didactic prin 

activarea Consiliului                  nde etică al IP CEC. 

2. Cursuri și   alte   modalități   de   formare continuă în dezvoltarea 

culturii  manageriale a cadrelor de conducere. 

3. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului Colegiului. 

4. Diversitatea cursurilor și trainingurilor de formare continuă a cadrelor 

didactice. 

5. Susțienrea gradelor manageriale și didactice conform            

Metodologiilor/Regulamentelor elaborate de către MEC. 

6. Realizarea studiile de masterat și doctorat. 

1. Fluctuația cadrelor motivată de remunerarea insuficientă a 

muncii și a condițiilor determinate de învățământul la distanță. 

2. Suprasolicitarea cadrelor didactice, în special a diriginților, și 

riscul arderii profesionale 

3. Declinul demografic: reducerea contingentului de elevi, 

înaintarea în vârstă a personalului didactic. 

4. Tendința permanentă de reducere a  numărului de posturi 

administrative în condițiile în care noul statut implică instituției 

funcții și activități suficient de laborioase. 

5. Noile state-tip de personal nu permit realizarea plenară a 

funcțiilor instituției stipulate în Regulamentul-cadru de activitate 
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7. Rețea diversificată de structuri publice, private și ONG-uri care oferă 

posibilități de perfecționare în domeniile de interes, precum 

managementul proiectelor, cultura organizațională, atragerea fondurilor 

etc 

a institițiilor de învățământ  profesional tehnic postsecundar. 

6. Lipsa întrunirilor metodice republicane ale  profesorilor din 

instituțiile de învățământ profesional tehnic. 

7. Completarea permanentă a fișelor de post 

8. cu sarcini și atribuții neremunerate 

Domeniul strategic: BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ȘI RESURSELE  FINANCIARE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Săli de studii renovate şi modernizate. 

2. Starea fizică a spațiilor de studii și de trai ale elevilor racordate la regulile 

şi normativele sanitaro-epidemiologice în vigoare. 

3. Infrastructura blocului de studii adecvată trebuințelor elevilor si ale 

personalului angajat. 

4. Gestionarea eficientă a bugetului alocat. 

5. Pantă de acces, spațiu de trai racordat cerințelor elevilor cu deficiențe 

locomotorii. 

6. Investiții financiare din partea GIZ pentru consolidarea bazei tehnico-

materiale a colegiulu. ( completarea bazei tehnice a laboratorului 

Monitoring ecologic cu microscoape, tablă interactivă, calculatoare) 

7. Reparația și dotarea laboratoarelor de informatică, Piscicultură, 

Meteorologie. 

1. Proces de renovare a blocurilor de studii, cămine tergiversat 

din cauza lipsei de resurse financiare. 

2. Autonomie financiară incompletă. 

3. Mobilier ergonomic insuficient. 

4. Infrastructura căminelor în mare parte  învechită. 

5. Rețeaua agentului termic, de apeduct uzată în blocurile de 

studii, căminele instituției. 

6. Rețea Wi-fi în  cămine  este slabă. 

7. Resurse limitate pentru organizarea învățământului la 

distanță. 

8. Constrângeri     legislative privind administrarea 

veniturilor proprii ale instituției. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Posibilități de finanțare prin proiecte, granturi, sponsorizări. 

2. Posibilități de extindere a autonomiei financiare prin noul sistem de 

finanțare „per program de formare profesională”. 

3. Posibilități de digitalizare a activității contabilității și a serviciului 

administrativ- gospodăresc. 

4. Perspective de renovare și modernizare a infrastructurii prin proiecte de 

asistență tehnică . 

 

1. Finanțare insuficientă pentru realizarea programelor de 

dezvoltare instituțională. 

2. Modalitatea actuală de stabilire a taxei de studii neconformă 

cheltuielilor reale. 

3. Creșterea continuă a tarifelor pentru serviciile comunale şi a 

preţurilor pentru  bunuri, servicii şi lucrări. 

4. Uzura morală a echipamentelor existente în condițiile 

ritmului accelerat al schimbărilor tehnologice. 

5. Constrângeri legislative privind      administrarea veniturilor 

proprii. 
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Domeniul strategic PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Inițierea parteneriatelor noi cu agenții economici și sociali. 

2. Colaborare intensă cu parteneri consacrați. 

3. Interesul sporit al agenților economici pentru organizarea instruirii practice 

a elevilor, facilitând astfel accesul acestora pe piața muncii. 

4. Experienţe şi atitudini pozitive privind  utilitatea parteneriatului școală-

familie. 

5. Practici funcționale   de   comunicare   cu 

părinții. 

6. Proiecte de investiții cu GIZ pentru formarea și dezvoltarea competențelor 

vierzi în cadrul procesului de instruire. 

7. Investiții financiare din partea GIZ pentru consolidarea bazei tehnico-

materiale a colegiulu. ( completarea bazei tehnice a laboratorului 

Monitoring ecologic cu microscoape, tablă interactivă, calculatoare) 

1. Colaborare modestă cu instituții de învățământ din țară și de 

peste hotare. 

2. Implicare redusă a instituției în proiecte naționale și 

internaționale. 

3. Implicarea preponderent formală a părinților în procesul 

decizional. 

Tendința părinților de a influența anumite aspecte din viaţa Instituției 

în mod individual, axându-se doar pe problemele propriilor copii. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Suport informațional și logistic din partea agenților economici privind 

orientarea profesională și ghidarea în carieră. 

2. Implementarea planurilor comune de acțiuni reciproc avantajoase cu 

partenerii existenți. 

3. Existență unor instituţii specializate/structuri de sprijin și intervenții socio-

educative orientate spre familie. 

4. Proiecte educaționale diverse la care instituția poate aplica. 

Posibilități de integrare în spațiul educațional european prin proiecte 

educaționale cu parteneri europeni, inclusiv  proiecte de voluntariat 

1. Reticența unor parteneri educaționali în oficializarea relațiilor 

de parteneriat. 

2. Lipsa cadrului normativ de reglementare a parteneriatului 

între agenții economici și instituțiile de învățământ. 

3. Fenomenul migrației părinților (circa 30% dintre elevi au unul 

sau ambii părinți plecati la muncă peste hotare). 

4. Lipsa comitetelor sectoriale sau slaba colaborare cu acestea în 

asigurarea cooperării reciproce cu sectorul real al economiei 

pentru formare profesională a elevilor. 

5. Reticența agenților economici de a se implica la dezvoltarea 

bazei tehnico- materiale a instituției. 
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În rezultatul analizei rezultatelor au fost dientificate următoarele probleme și priorități: 

1. Asigurarea insuficientă a calității  procesului educațional, inclusiv prin predominarea caracterului teoretic al instruirii, în 

detrementul celui aplicativ,  pregătirea didactică și metodică de specialitate a unor cadre didactice nu oferă procesului educațional 

un caracter interactiv, motivarea, implicarea și responsabilizarea pentru propria învățare a elevilor, formarea competențelor  

profesionale la nivelul calității solicitate de piața muncii. 

2.  Discrepanța dintre necesitățile actuale ale pieței muncii și competențele practice ale absolvenților. 

3. Implicarea insuficientă a agenților economici în procesul de pregătire a tinerilor specialiști. 

4. Nivelul insuficient de dotare  cu mijloace TIC, utilaj modern,  mijloace tehnice și consumabile a laboratoarelor nu asigură o calitate 

înaltă a formării profesionale a tehnicienilor calificați, în conformitate cu cerințele pieței muncii. 

5. Dotarea insuficientă a bibliotecii cu manuale pentru obiectele de cultură generală și de specialitate influențează negativ realizarea 

obiectivelor de instruire și formare a competențelor profesionale. 

6. Baza tehnico-materială învechită și lipsa resurselor financiare pentru realizarea reparațiilor capitale în blocurile de studii și cămine 

influențează negativ asupra condițiilor de studii, trai în cămine și a imaginii generale a instituției. 

7. Stabilirea insuficientă a unor parteneriate viabile la nivel local, național și internațional nu favorizează promovarea plenară a 

imaginii instituției și dezvoltarea de programe mobilitate a elevilor, cadrelor didactice și manageriale cu alte instituții de profil din 

republică și de peste hotare. 
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III. PLANUL OPERAȚIONAL 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII PROCESULUI  EDUCAȚIONAL 

ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022 

 

Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022  este elaborat reeșind din scopurile strategice ale instituției stabilite în PDS pentru anii 2018-

2023 și în conformitate cu  prevederile Planului instituţional de îmbunătătire a calitătii educatiei.  Planul de îmbunătăţire a educaţiei a avut 

drept reper activitatea şi rezultatele procesului educaţional din anul şcolar 2020-2021, dar şi cerinţele actuale de racordare a instituţiei de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar la standardele de calitate a educaţiei. Astfel, la sfârşit de an şcolar, 2021– 2022 ne propunem, să 

realizăm o educaţie de calitate punând accentul pe următoarele Ținte stratigice: 

1. Dezvoltarea sistemului managerial care să asigure eficientizarea procesului educațional prin punerea în aplicare a educației centrate 

pe elev pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale racordate la cerințele pieței. 

2. Asigurarea calității educației prin consolidarea culturii calității 

3. Asigurarea unui proces educațional de calitate orientat spre dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor. 

4. Asigurarea formării competențelor profesionale racordate la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea instrumentelor de asigurare a 

calității în procesul de realizare a practicii de instruire, tehnologice și de producere. 

5. Transformarea I.P Colegiului de Ecologie din Chișinău într-un centru de formare și promovare a competențelor verzi pentru 

învățământul profesional. 

6. Consolidarea unui corp didactic, nedidactic și auxiliar receptiv la nou, capabil să se adapteze la competențele unei societăți 

informaționale și la condițiile de activitate provocate de epidemia Sars-Cov2, prin asigurarea formării profesionale continuie și 

accesul la resursele de instruire pe tot parcursul vieții.  

7. Optimizarea ofertei educaționale extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și comunității pentru educarea unor 

cetățeni activi în spiritul stimulării excelenței și competitivității la nivel instituțional, comunitar, național și european. 

8. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat intern, național și internațional. 

9. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale existente pentru asigurarea unui învățământ de calitate. 
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III.1. PLANUL OPERAȚIONAL 

de realizare a obiectivelor strategice a Colegiului de Ecologie 

în anul de învățământ 2021-2022 

 

       Obiectivul strategic I: Dezvoltarea unui sistem managerial care să asigure eficientizarea procesului educațional prin punerea în 

aplicare a educației centrate pe elev pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale racordate la cerințele pieței. 

Obiective operaționale: 

    1. Monitorizarea funcționării structurilor instituționale administrative și manageriale. 

    2.  Identificarea și implementarea mecanismelor managementului modern: diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, evaluarea, 

comunicarea 

   3. Asigurarea condițiilor optime de activitate și studii pe timp de pandemie COVID-19 

   4. Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite. 

   5.  Promovarea imaginii colegiului pe plan local și national. 

Nr 

d/o 

Obiective Activități Responsabili Termeni de 

realizare 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

I.1 Monitorizarea 

funcționării 

structurilor 

instituționale 

administrative și 

manageriale. 

Eficientizarea managementului strategic prin 

respectarea cadrului juridic normativ din 

domeniul învățământului profesional tehnic 

postsecundar. 

Echipa 

managerială 

Pe parcursul 

anului 

Respectarea 

regulamentelor și 

standardelor. Impact 

pozitiv asupra calității 

educației 

Refacerea organigramei colegiului în 

conformitate cu modificările din strucrura 

instituției 

Director Semestrul I Relații funcționale de 

subordonare și 

colaborare 

Elaborarea și avizarea planurilor operaționale ale 

subdiviziunilor I.P. CEC pentru anul de 

învățământ 2021-2022 

Șefii 

subdiviziunilor 

structurale 

Septembrie 2021 Planuri operaționale 

elaborate, coordonate, 

avizate 
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Elaborarea Planului managerial de organizare și 

desfășurare a procesului educațional pentru anul 

de învățământ 2021-2022. 

Echipa 

managerială 

Septembrie 2021 Program de activitate 

concret și realist, 

reactivat în dependență 

de evoluția situației 

pandemice 

Elaborarea/reevaluarea și aprobarea la CA a 

regulamentelor, procedurilor generale și 

operaționale interne.  

CEIAC Pe parcursul 

anului 

Regulamente, procrduri 

elaborate / reevaluate, 

completate și aprobate 

Monitorizarea  respectării/ implementării 

regulamentelor și procedurilor interne 

CEIAC 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Respectarea , 

implementarea 

regulamentelor, 

procedurilor interne 

Asigurarea logistică a bunei desfășurări a 

procesului educațional în anul de învățământ 

2021-2022 

Director, 

directorii 

adjuncți, șefii 

secțiilor 

didactico-

administrative 

Septembrie- 

octombrie 

Efectiv de elevi 

repartizat în  grupe , 

evidența contingentului, 

cadre didactice angajate, 

tarificare aprobată 

calendarul anului scolar 

aprobat 

Monitorizarea și coordonarea activității 

subdiviziunilor structurale întru realizarea 

obiectivelor strategice și generale ale instituției. 

Director, 

director 

adjuncți 

Pe parcursul anului Subdiviziuni structurale 

funcționale 

Gesionarea eficientă a conflictelor- discuții cu 

personalul instituției, elevii, părinții. 

Director, 

Consiliul de 

etică 

Pe parcursul anului Număr de conflicte 

soluționate la nivel de 

instituție 

1.2. Identificarea și 

implementarea 

mecanismelor 

managementului 

modern: 

diagnosticarea, 

Monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor 

propuse în anul curent . Elaborarea Raportului de 

activitate a I.P. Colegiul de Ecologie privind 

realizarea obiectivelor operaționale la finele sem. 

I /2021-2022 și la finele anului de învățământ 

2021-2022. 

echipa manage-  

rială  

 

 

Februarie 

2022;Septembrie 

2022 

Gradul de respectare:100 

%. 
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proiectarea, 

luarea de decizii, 

evaluarea, 

comunicarea 

Evaluarea reciprocă prin grupuri de studii pe teren 

a subiectelor de examinare în cadrul ședințelor 

Consiliului profesoral, Consiliului de 

administrație, Consiliului metodico- științific. 

Diretor, 

directorii 

adjuncți, șefii 

de subdiviziuni 

Conform 

graficului de 

evaluare și 

control intern 

Note informative 

elaborate, discutate, 

generalizate, sugestii de 

ameliorare elaborate, 

aprobate. 

Elaborarea Planului de îmbunătățire a 

procesului educațional la Programele de 

formare profesională acreditate pentru 

implementarea recomandărilor Comisiei de 

evaluare și acreditare  ANACEC. 

 

Șefii catedrelor 

de specialitate 

Septembrie 2021 Programe elaborate, 

activități  de îmbunătățire a 

procesului educațional  

Organizarea procesului de evaluare internă a 

Programului de formare profesională 

„Tehnologia produselor cosmetice și 

medicinale”, programului de formare continuă 

și validarea competențelor dobândite în context 

informal și nonformal specialitatea „Paznic de 

vânătoare”. 

CEIAC, 

directorii 

adjuncți, 

metodist 

Octombrie-

noiembrie 2021 

Autoevaluarea internă , 

identificarea nivelului de 

pregătire pentru 

acreditare. 

 Elaborarea și prezentarea la ANACE a 

dosarelor de acreditare a programelor: 

 71110. Tehnologia produselor cosmetice și 

medicinale; 

62401. Paznic de vânătoare ( recalificare, 

certificare competențe). 

CEIAC,Catedr

a Ingeneria 

mediului,Cated

ra silvicultură 

și grădini  

publice 

Conform 

graficului 

ANACEC 

Programe evaluate și 

acreditate. 

Promovarea imaginii și activităților, 

diseminarea bunelor practici desfășurate în 

I.P.CEC prin  publicarea informațiilor pe 

pagina WEB și Facebok al instituției. 

Administrația, 

grupul 

responsabil de 

elaborarea/publ

icarea 

informațiilor 

Pe parcursul 

anului 

Platforme de comunicare 

funcționale 
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Aplicarea chestionarelor de opinii în rândul 

elevilor în procesul de luare a deciziilor pe 

subiecte referitoare la organizarea/realizarea 

procesului instructiv, educativ, condiții de trai 

în cămine 

 

Director, 

directorii 

adjuncți, șefii 

secțiilor 

didactico-

administrative, 

CEIAC, 

Consiliul 

elevilor 

Pe parcursul 

anului 

Elevi antrenați în 

procesul de luare a 

deciziilor, antrenați în 

procesul de administrare 

a instituției. 

Completarea și exploatarea Modulului ÎPT în 

cadrul SIME 

Responsabil de 

administrare 

SIME, șefii de 

subdiviziuni, 

diriginții 

Pe parcursul 

anului 

Bază de date completată 

și actualizată. 

1.3 Asigurarea 

condițiilor optime 

de activitate si 

studii pe timp de 

pandemie 

COVID-19 

 

- Asigurarea instituției cu documentația tehnică, 
sanitaro-igienică și medicală, prin care se atestă 
pregătirea instituției pentru desfășurarea 
procesului educațional 

Director 

adjunct pe 

probleme de 

gospodărire 

Până la 

01.09.2021 

Autorizare medico-

sanitară de funcționare a 

instituției și căminelor. 

Aprobarea scenariului de activitate în baza 
scenariilor propuse de MEC și elaborarea 
strategiei de implementare a modelelor selectate 

Director, director 

adjunct instruire 

și educație, 

irector adjunct 

instruire practică 

Conform 

situației  

epidemiologice  

din instituție și 

normelor 

stabilite CNSP 

Scenarii de activitate, 

strategii de 

implementare elaborate 

și probate la Consiliul de 

administrație 

Organizarea activităților de formare la nivel de 
instituție cu privire la scenariul de activitate și 
strategia de implementare a modelelor selectate. 

Director, 

directori  

adjuncți, 

metodist, șefii 

de secții. 

În conformitate 

cu normele 

sanitaro-

epidemeologice 

stabilite de 

CNSP și situația 

epidemiologică 

din instituție 

Număr de elevi și angjați 

instruiți. 
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Respectarea normelor igienico-sanitare și 
adoptarea deciziilor CNSP care se impun în 
condițiile pandemiei COVID-
19(igienizare,aranjamementul mobilierului cu 
respectarea distanței minime de 1m, renovarea 
marcajului în blocurile de studii și cămine, 
amenajarea izolatoarelor, elaborarea graficului 
pentru aerisirea sălilor de studii) 

Director adjunct 

pe probleme de 

gospodărire, 

asistent medical, 

intendenții bloc 

studii cămine 

Permanent Condiții medico-sanitre 

respectate. 

Elaborarea unui orar echilibrat, flexibil în care 
disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, 
și cele sportive și asigură raportul optim între 
timpul instruirii formale și cel al instruirii 
nonformale, între timpul de învățare și timpul de 
recreere. 

Director 

adjunct pentru 

instruire și 

educație 

Septembrie 

2021, 

Ianuarie 2022 

Orar echilibrat, flexibil 

Asigurarea fiecărui elev cu un loc de lucru în 
bancă/la masă corespunzător normelor sanitare, 
acuității vizuale și auditive,particularităților 
psihofiziologice individuale. 

Șefii secțiilor 

didactico-

administrative, 

diriginții 

Până la 

01.09.2021 

Condiții de muncă în 

conformitate cu normele 

sanitare tehnice de 

activitate. 

Dotarea laboratoarelor, atelierelor, sălilor 
sportive, etc cu echipament, utilaj adecvat, 
respectînd parametrii sanitaro-igienici, termenele 
de valabilitate, cerințele de securitate și normele 
sanitare. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

contabil șef 

Conform 
mijloacelor 

bugetare 
disponibele 

Număr de săli de clasă, 

laboratoare dotate cu 

echipament modern și 

sigur pentru activitatea 

educațională. 

Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea 
hranei care să corespundă normelor sanitare în 
vigoare privind siguranța,accesibilitatea, 
funcționalitatea și confortul elevilor, angajaților 
 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

administrator 

cantina 

Permanent Spații pentru prepararea 

și servirea hranei în 

corespundere cu normele 

sanitare. Asigurarea 

securității vieții 

elevilor/angajaților. 
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Asigurarea blocurilor de studii și căminelor  cu 
blocuri sanitare dotate,sistem antiincendiu 
funcțional,mijloce tehnice, camere video și ieșiri 
de rezervă. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendenții 

Permanent Condiții de securitate 

sporită 

Familiarizarea elevilor cu respectarea regulilor de 
deplasare în incinta instituției, cămine, tehnica 
securității în mediul școlar și în cel cotidian, de 
prevenire a situațiilor de risc (inundații, incendii, 

cutremure etc) și de acordare a primului ajutor. 

Responsabil 

tehnica 

securității și 

protecție civilă 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Până la 

25.08.2021 

Număr de elevi, angajați 

instruiți, respectarea 

tehnicii securității. 

 

Plan elaborat, discutat și 

aprobat. Număr de elevi 

și angajați informați. 

Elaborarea, aprobarea și prezentarea colectivului 
de elevi și angajați a  planului de activitate a 
I.P.CEC pe perioada de pandemie (COVID-19). 

Director, 

Șef secție 

educație, 

asistentul medical 

Asigurarea protecției personalului în context 
epidemeologic COVID-19.  

-Asigurarea angajaților cu măști, mănuși, halate, 
dezinfectanți. 

Asigurarea cu pază și securitate a instituției și a 
teritoriului adiacent 

Director 

adjunct 

gospodărie 

Pe parcursul 

anului 

Nr. de angajați protejați. 

Personal de pază angajat, 

sistem de supraveghere 

video funcțional 

Monitorizarea respectării normelor igienico-
sanitare și adoptarea deciziilor care se impun în 
perioada de pandemie 

Director,  

director adjunct 

gospodărie, Șef 

secție educație, 

asistentul medical 

Permanent Rapoarte analitice 

prezentate, discutate, 

decizii de ameliorare 

adoptate. 

1.4. 

 

 

Optimizarea 

folosirii 

resurselor umane, 

materiale și 

financiare în 

vederea atingerii 

scopurilor 

Managementul resurselor umane Monitorizarea 
mișcării personalului didactic , didactic auxiliar  
și nedidactic la posturile vacante în conformitate 
cu 
Statele de personal pentru anul 2021-2022 

Director, 

Spceialist 

resurse umane 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Asigurarea procesului 

educațional și de 

gospodărie cu cadre 

calificate 

Identificarea nevoilor de formare în contextul 
predării la distanță. 

Metodist Până la 

15.08.2021 

Cereri depuse de cadrele 

didactice pentru 

formarea continuă. 
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educaționale 

stabilite 

a)Managementul 

resurselor 

umane 

Asigurarea participării personalului la activități de 
formare organizate de formatorii locali și invitați 
din instituțiile de formare continuă . 

Metodist, șefii 

de catedre 

Conform 

Planului de 

formare continuă 

Cadre didactice instruite. 

 

Crearea condițiilor optime inserției  profesionale 
a cadrelor didactice tinere prin:: 
-desemnarea mentorilor pentru cadrele didactice 
tinere și nou-venite în instituție; 
-Elaborarea planurilor de activitate a mentorilor 
axate pe nevoile cadrelor tinere și raportate la 
proiritățile instituției; 
-organizarea ședințelor, întrunirilor, seminarelor, 
meselor rotunde pentru diseminarea bunelor 
practici; 
-monitorizarea activității diriginților debutanți. 

Pe parcursul 

anului 

Director, 

membrii CEIAC, 

directori 

adjuncți, 

metodist, șefii de 

secții  

Bune practici discutate și 

diseminate, Planuri de 

activitate elaborate și 

aprobate. Mentori  

desemnați pentru cadrele 

tinere. Rapoarte de 

activitate. 

Aplicarea instrumentelor motivaționale cadrelor 
didactice, personalului de deservire pentru 
performanțe în conformitate cu noua metodologie 
de finanțare 

Pe parcursul 

anului de 

învățământ 

Director, 

directorii 

adjuncți, șefii de 

catedre 

Criterii de evaluare 

elaborate în conformitate 

cu legislația în 

vigoare.Angajați evaluați 

și motivați  
Revizuirea Regulamentelui cu privire la acordarea  
sporului de performanță pentru responsabilizarea 
cadrelor evaluate, a evaluatorilor și 
cantrasemnatarilor proceselor de evaluare 

Aprilie-mai 

2022 

DirectorComisia 

de revizuire a 

Regulamentului 

Regulament revizuit 

Asigurarea condițiilor optime pentru 
implementarea proiectelor educaționale derulate 
în cadrul instituției, la nivel național și 
internațional 

Pe parcursul 

anului de 

învățământ 

Echipa 

managerială, 

șefii catedrelor 

metodice 

Activități de proiect 

implementate integral 

sau în curs de derulare. 

Elevi, cadre didactice 

implicați în proiecte. 
b)Managementul  
financiar: 
 

 

 

Managementul  financiar: 
-Elaborarea Planului de buget pentru anul 2022. 
Elaborarea Planului de achiziții pentru anul 2022 
in conformitate cu prioritățile pentru dotări și 
investiții ăn context pandemic COVID-19 

XII 2021 Director, 

contabil șef, 

grupul de lucru 

Planul de buget și de 

achiziții elaborat și 

aprobat la Consiliul de 

administrație 
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Realizarea raportului privind organizarea și 
funcționarea sistemului de management financiar 
și control pentru anul 2021-2022 și elaborarea 
Programului de monitorizare a sistemului 
instituțional de management financiar în baza 
analizei realizării indicatorilor stabiliți în Planul 
de finanțare pentru anul 2021. 

Ianuarie 2022 Contabil șef Raport discutat la 

Consiliul de 

administrație, 

identificarea problemelor 

și obiectivelor de viitor  

1.5. Promovarea 

imaginii 

instituției în plan 

loca, național și 

internațional 

 

Promovarea rezultatelor elevilor, cadrelor 
didactice, angajaților instituției în cadrul 
evenementelor publice,pe rețelele de socializare, 
pagina oficialî a CEC, mass media. 

Pe parcursul 

anului școlar 

Echipa 

managerială, 

Consiliul 

elevilor 

Nimăr de elevi și 

angajați antrenați în 

activități de promovarea 

ofertei educaționale și 

imaginii CEC. 

Consilierea și facilitarea schimbului de informații, 
verificarea zilnică a corespondenței scrise, 
interne. 

Permanent Director, 

directori adjuncți 

nr. adrese, note 
telefonice, 
mail-uri primite şi 
trimise 

 

Obiectivul strategic II: Asigurarea unui proces educațional de calitate, orientat spre dezvoltarea personală, socială și profesională a 

elevilor 

Obiectiv general:1. Îmbunătățirea calității procesului educațional în scopul dezvoltării competențelor personale, sociale și profesionale a 

elevilor 

 

Nr 

d/o 
Obiective Activități Responsabili 

Termeni de 

realizare 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1.  Crearea unui mediu 

educațional sigur și 

favorabil pentru 

dezvoltarea personală 

și profesională a 

elevilor 

Crearea mediiilor informaționale în 
vederea desfășurării eficiente a procesului 
educațional 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație  

Șefii de secții, 

diriginții, 

Pedagogii sociali 

Permanent Regulamente mediatizate, 

Elevi informați, 

Panouri informative 

permanent actualizate, 

Pagina web a instituției 

actualizată și monitorizată 

Adaptarea și implementarea modelului 
optim de organizare a procesului 

Director, 

Director adjunct 

Permanent Proces educațional 

desfășurat conform 
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educațional în perioada răspndirii Covid-
19 

pentru instruire și 

educație 

reglementărilor CNESP, 

MEC 

Organizarea și desfășurarea Campaniei de 
informare despre Covid-19 

Cadre didactice, 

diriginți, 

Lucrătorul medical 

Septembrie-

octombrie 

Feed-back pozitiv, 

Elevi și angajați informați 

Evaluarea nivelului de adaptare a elevilor 
anului I 

Psiholog, 

Sefii de secții 

Septembrie-

noiembrie 

Stabilirea nivelului de 

adaptare a elevilor, 

Comunicare eficientă cu 

elevii 

Ghidarea managerială a diriginților în 
vederea asigurării activității eficiente a 
procesului educațional 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație  

Șefii de secții 

Permanent Proces educațional 

desfășurat fără abateri 

Implicarea elevilor în procesul decizional 
cu referire la calitatea procesului 
educațional 

Directorul Permanent Participarea elevilor la 

activitatea organelor de 

decizie: 2 elevi membri 

CA,  

1 elev membru al CP, 

Consiliul elevilor, 

Comisia de repatizare a 

burselor, 2 elevi membri 

CEIAC 

2.  Îmbunătățirea calității 

programelor de 

formare profesională 

din instituție 

Elaborarea/revizuirea planurilor de 

învățământ, curricula la programele de 

formare profesională 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Martie  Programe de formare 

profesională 

îmbunătățite, 

reconceptualizate 

Participarea în activitatea atelierelor cu 
privire la actualizarea programelor 
de formare profesională organizate în 

parteneriat cu diferite IÎPT și MEC 

Grupuri de lucru 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Ianuarie-martie Grupuri de lucru 

formate, 

Programe actualizate, 

Audienți certificați, 

Autoevaluarea programelor de formare 

profesională continuă în vederea 

evaluării externe 

CEIAC 

Șefii de catedră 

Ianuarie  Programe acreditate  
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Organizarea activităților 

extracurriculare în concordanță cu 

misiunea colegiului, cu obiectivele din 

curriculumul național și de specialitate, 

cu obiectivele din documentele 

strategice și operaționale. 

Cadrele didactice Conform 

planului de 

activitate al 

instituției 

Activități 

extracurriculare și 

extrașcolare ce 

completează procesul de 

formare a competențelor 

profesionale și educarea 

unui cetățean activ 

Asigurarea sprijinului individual 

elevilor pentru obținerea rezultatelor în 

procesul de formare a competențelor 

profesionale conform Standardelor 

naționale a Calificărilor 

Membrii 

colectivului 

profesional 

Permanent Elevi monitorizați 

permanent pentru 

obținerea rezultatelor în 

procesul de formare a 

competențelor 

profesionale conform 

Standardelor Naționale a 

Calificărilor 

3.  Asigurarea și 

promovarea calității 

serviciilor 

educaționale prestate 

de către instituție, 

racordate la cerințele 

beneficiarilor 

Elaborarea și aprobarea planurilor de 

activitate a subdiviziunilor pentru anul 

2021-2022, racordate cu planul 

managerial la nivel de instituție 

Director adjunct, 

Metodist, 

Șefi secție 

Șefi catedre 

Septembrie Planuri elaborate 

conform cerințelor 

Curriculum profesional:  

Indicaţii metodologice cu privire la 

organizarea şi desfășurarea procesului 

educațional la disciplinele de 

specialitate 

Metodist  

Şefiii de catedre  

 

Octombrie – 

decembrie 

Documente aferente în 

conformitate cu 

Regulamentul Intern de 

activitate 

Suporturi de curs 

elaborate 

Studierea experientei avansate:  

Aspecte teoretico-practice ale 

procesului educațional, bazate pe 

competențe. Generalizarea şi 

diseminarea experienţei avansate, 

punerea în evidenţă a performanţelor 

profesionale. 

Metodist  

Membrii CMȘ  

 

Noiembrie Informații prezentate la 

ședințele CA, CMȘ, CP 

 

Respectarea prevederilor regulamentare 

și cerințelor în elaborarea testelor și 

Metodist  

Şefi catedre  

Noiembrie 

Aprilie 

Informații prezentate la 

ședințele CA, CMȘ, CP 
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instrumentelor de evaluare în cadrul 

sesiunilor 

Membrii CMȘ  Diseminarea informației 

4.  Asigurarea procesului 

instructiv educativ cu 

mijloace de 

învățământ moderne 

Implementarea TIC în procesul de 

predare-evaluare adaptate la necesitățile 

tuturor elevilor, inclusiv a elevilor cu 

CES 

Cadrele didactice 

Șefii 

subdiviziunilor 

Permanent Interasistențe realizate, 

analizate, 

TIC implementate în 

cadrul procesului 

instructiv-educativ 

Asigurarea accesului elevilor la 

resursele educaționale de care dispune 

instituția: bibliotecă, laboratoare, 

ateliere, sală de festivități, de sport, etc. 

Administrația Permanent Facilitarea invățării 

elevilor, 

Rezultate academice 

îmbunătățite  

Completarea  SIME privind 

performanțele și frecvența elevilor 

Administrația 

Cadrele didactice 

Sfârșitul 

semestrului/anul

ui 

SIME completat cu date 

semestriale, anuale. 

Monitorizarea 

rezultatelor academice și 

performanțelor 

educaționale 

5.  Implementarea 

curricula în 

conformitate cu 

specificul Planurilor 

de învățământ la 

programele de 

formare profesională 

Adaptarea și implementarea 

Curriculumului Național la disciplinile 

de cultură generală  în conformitate cu 

Planurile de învățământ la Programele 

de formare profesională. 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație  

Șefii de catedre, 

cadrele didactice 

Permanent Curriculum Național la 

disciplinile de cultură 

generală, adaptat la 

planul-cadru al 

instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic 

postsecundar 

Elaborarea proiectelor didactice de lungă 

și scurtă durată în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev, pe 

formarea de competențe 

Șefii de catedre, 

metodist, cadrele 

didactice 

August- 

septembrie 2021, 

Pe parcursul 

activității 

didactice  

Proiectări didactice de 

lungă și scurtă durată 

durată elaborate în 

conformitate cu 

principiile educației 

centrată pe elev 

Organizarea și desfășurarea evaluărilor 

inițiale, tezelor semestriale, examenelor 

de promovare și calificare 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație, 

Șefii de catedre, 

Conform orarelor Orar aprobat, 

Teste elaborate, aplicate, 

evaluate, analizate, 

Note informative 



35 

secții, CEIAC 

Diversificarea metodelor de predare-

învăţare-evaluare în noul context 

educațional 

Cadrele didactice Permanent Metode, strategii 

didactice interactive, TIC 

utilizate în procesul de 

predare-învățare-evaluare 

Desfășurarea lecțiilor publice și 

activităților extracurriculare orientate 

spre promovarea bunelor practici în 

realizarea curricula 

Metodist, 

Șefii de catedre,  

Cadrele didactice, 

CEIAC 

Pe parcursul 

anului 

Obiective realizate,  

Atitudini formate,  

Competențe dezvoltate 

Implementarea metodologiilor moderne, 

a instrumentelor de asigurare și analiză a 

eficienței utilizării resurselor 

educaționale 

Administrația Permanent Cadre didactice ce 

implemetează tehnologii 

și strategii educaționale 

de formare a 

competențelor 

profesionale și de 

evaluare a  rezultatelor 

școlare 

Crearea oportunităților de implementare 

a princiliilor și mecanismelor Sistemului 

de Credite de Studii Transferabile 

ECVET 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație, 

Șefii de catedre, 

secții 

Pe parcursul 

anului 

Principii, mecanisme 

implementate 

Analiza calitativă și cantitativă a 

rezultatelor academice ale elevilor 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație, 

Șefii de catedre, 

secții 

Conform 

graficului 

procesului de 

învățământ 

Analize efectuate, 

Decizii luate 
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6.  Asigurarea 

procesuliui instructiv-

educativ cu cadre 

manageriale, didactice 

și nedidactice 

competitive 

Asigurarea procesului educațional în 

conformitate cu obiectivele și misiunea 

instituției cu resurse umane calificate, 

resurse curriculare adecvate, resurse 

financiare suficiente 

Administrația Permanent Asigurarea procesului 

instructiv educativ cu 

resurse umane calificate, 

angajate titular și 

diminuarea numărului de 

angajați prin cumul 

Gestionarea eficientă a resurselor 

umane, administrative și didactice, 

menite să asigure un proces educațional 

de calitate. 

Administrația Permanent Evidența permanentă a 

satisfacerii necesității de 

cadre pentru asigurarea 

procesuliui de instruire 

Promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire 

la calitatea serviciilor prestate, de o 

manieră trasparentă, democratică și 

echitabilă, cu privire la  politicile 

instituționale 

Administrația Permanent Climat de colaborare și 

ajutor reciproc, creat în 

cadrul colectivului 

Formarea continuă a cadrelor 

manageriale și didactice din perspectiva 

nevoilor individuale, instituționale și 

naționale 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație  

Metodist 

Permanent Orar elaborat pe anul de 

ănvățământ 2021-2022”, 

cadre manageriale și 

didactice instruite 

Evaluarea periodică a cadrelor 

manageriale și didactice în conformitate 

cu Regulamentul de atestare a cadrelor 

didactice și manageriale 

Comisiile  de 

atestare,  

metodistul,  

șefii de catedre 

Conform 

graficului de 

atestare 

Cadre manageriale și 

didactice evaluate 

periodic pentru un 

învățământ de calitate 

Evaluarea performanțelor semestriale a 

cadrelor didactice conform 

Regulamentului intern de evaluare a 

performanțelor în scopul stimulării 

financiare a performanțelor obținute 

Comisia internă de 

evaluare a 

performanțelor  

Septembrie Cadre manageriale și 

didactice evaluate și 

stimulate financiar  

nr. activităţi organizate . 

Diseminarea informaţiei obţinute în 

cadrul formărilor 

Metodist Pe parcursul 

anului  

Cadre didactice instruite 

Organizarea activităților de mentorat Metodist Pe parcursul 

anului  

Angajați noi, cadre 

didactice tinere consiliate 
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Obiectiv strategic III: Asigurarea calității educației prin consolidarea culturii calității 
 

Nr 

d/o 
Obiective Activități Responsabili 

Termeni de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare, indicatori 

1.  Axarea 

managementului 

calității pe 

autoevaluare, 

flexibilitate, 

transparență în 

vederea dezvoltării 

instituționale 

Actualizarea componenței CEIAC CEIAC Septembrie  CEIAC constituită 

Elaborarea Planului Operațional 

al CEIAC pentru a.s. 2021 - 2022 

CEIAC Septembrie  Planului Operațional 

aprobat 

Elaborarea și implementarea 

planificării strategice și operaționale de 

creare a condițiilor ce asigură un 

proces educațional de calitate 

CEIAC August-

septembrie 2021 

Planificare  strategică 

și operațională pentru 

asigurarea unui 

proces instructiv de 

calitate 

Prezentarea rapoartelor de evaluare a 

CEIAC în cadrul CA, CP, 

subdiviziunilor respective 

CEIAC Pe parcursul 

anului 

Rapoarte prezentate, 

analizate, discutate. 

Măsuri de 

îmbunătățiri propuse 

Reactualizarea procedurilor interne în 

funcție de situațiile apărute și difuzarea 

acestora subdiviziunilor 

CEIAC La necesitate Proceduri interne 

actualizate și difuzate 

Activități de informare a personalului 

didactic cu privire la operaționalizarea 

procedurilor 

CEIAC Pe parcursul 

anului 

Cadre didactice 

informate 

Analiza recomandărilor ANACEC 

privind dezvoltarea programelor de 

formare profesională după evaluarea 

externă 

CEIAC Pe parcursul 

anului 

Raport elaborat, 

prezentat, 

Măsuri de 

imbunătățire realizate 

2.  Implementarea 

ghidului Calității în 

învățământul 

profesional tehnic  

Aplicarea fișelor de autoevaluare 

conform cerințelor ghidurilor de 

Autoevaluare și a Calității 

Şefi catedre  

Șef CEIAC 

Pe parcursul 

anului 

Fișe, informații 

prezentate la ședințele 

CA, CMȘ, CP 

Plasarea informațiilor 

referitoare la 

activitățile CEIAC pe 

panoul informativ, 

pagină web  

Asigurarea transparenței informațiilor 

referitoare la activitățile CEIAC 
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Aprobarea Planului de Îmbunătățire a 

procesului educațional în baza 

rapoartelor de acreditare a programelor 

de formare profesională 

Director adjunct 

Metodist  

Şefi catedre  

Membrii CMȘ 

Noiembrie  Plan de Îmbunătățire 

a procesului 

educațional 

Informații prezentate 

la ședințele CA, 

CMȘ, CP 

3.  Asigurarea cadrelor 

didactice/manageriale, 

a comunității 

Colegiului cu 

cercetările, elaborările 

şi inovaţiile 

psihopedagogice, cu 

literatura metodică și 

științifică din 

domeniul educației 

Cunoașterea şi aplicarea Codului 

Educației, altor acte normative 

Director  

Director adjunct 

Șefi catedre 

Metodist 

Membrii CMȘ 

Septembrie  

 

 

 

 

 

Diseminarea actelor 

normative prin 

intermediul site-ului, 

ședințelor, meselor 

rotunde, seminarelor 

Informații prezentate 

la ședințele CA, 

CMȘ, CP 

Aspecte conceptuale în elaborarea 

proiectărilor manageriale. Comunicare: 

„Comunicarea managerială – factor 

decisiv în formarea climatului în 

colectivul didactic” 

Noiembrie Informații prezentate, 

utilizate în activitate 

 

 

 

Obiectivul strategic IV: Transformarea I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău într-un centru de formare și promovare a 

competențelor verzi pentru învățământul profesional 

 

Obiective operaționale: 

1. Asigurarea formării competențelor verzi în conformitate cu noile cerințe de organizare a procesului educațional prin 

modernizarea demersului didactic și integrarea competențelor verzi în curricula specialității/programului de formare. 

2. Dotarea și exploatarea rațională a resurselor materiale și financiare; 

3. Dezvoltarea și asigurarea eficacității parteneriatelor pentru facilitarea formării competențelor transversale verzi.  
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Nr. 

d/o 

Obiective 

operaționale 

Activități Responsabili Termeni de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare, 

indicatori 

1.  Asigurarea 

formării 

competențelor 

verzi în 

conformitate cu 

noile cerințe de 

organizare a 

procesului 

educațional prin 

modernizarea 

demersului 

didactic și 

integrarea 

competențelor 

verzi în curricula 

specialității 

/programului de 

formare 

1.1. Modernizarea planurilor de studii a programelor 

de formare profesionale prin integrarea 

competențelor profesionale verzi. 

Director 

adjunct 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Plan de studii 

modernizat la 

specialitatea 

GPA 

1.2. Revizuirea curriculumul disciplinar și modular 

prin integrarea competențelor verzi 

Director 

adjunct 

Șef de 

catedră 

CEIAC 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Curricula 

revizuită la 

specialitatea 

GPA 

1.3. Organizarea formării cadrelor didactice în 

vederea integrării competențelor verzi în 

curriculumul disciplinar și modular 

Metodist  

Șef de 

catedră 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Număr de 

cadre 

didactice 

instruite 

1.4. Analiza și evaluarea gradului de modernizare și 

revizuire a programelor profesionale cât și a 

formării cadrelor didactice  în vederea integrării 

competențelor verzi 

CEIAC 

Director 

adjunct 

Șef de 

catedră 

Mai 2022 Raport 

CEIAC 

1.5. Ajustarea Planului de activitate ca rezultat al 

analizei și evaluării  evaluarea gradului de 

modernizare și revizuire a programelor 

profesionale cât și a formării cadrelor didactice  

în vederea integrării competențelor verzi  

CEIAC 

Director 

adjunct 

Șef secție 

didactică 

Iunie 2022 Planul ajustat 

2.  Dotarea și 

exploatarea 

rațională a 

resurselor 

materiale și 

financiare 

2.1. Eficientizarea consumului de energie termică 

prin montarea geamurilor termopan 

Director  

Director 

adjunct 

Octombrie – 

Noiembrie 

2021 

Geamuri 

instalate 

2.2. Eficientizarea consumului de energie electrică și 

modernizarea  sistemului de iluminare prin 

instalarea tuburilor LED 

Director  

Director 

adjunct 

Noiembrie - 

Decembrie 

2021 

Sistem de 

iluminare 

modernizat 

2.3. Eficientizarea consumului de apă prin 

îmbunătățirea rețelelor de apă și canalizare din 

Director  

Director 

Noiembrie 

2021 

Rețele de apă 

și canalizare 
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căminele instituției adjunct modernizate 

2.4. Asigurarea cabinetelor și laboratoarelor de 

specialitate cu echipament în vederea realizării 

unui demers didactic aplicativ bazat pe integrarea 

competențelor verzi 

Director  

Director 

adjunct 

Șef catedră 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Cabinet și 

laborator 

dotate pentru 

specialitatea 

CM 

3.  Dezvoltarea și 

asigurarea 

parteneriatelor în 

vederea 

promovării și 

implementării 

competențelor 

verzi  

3.1. Desfășurarea activităților de extindere a fondului 

forestier  prin activități de plantare 

Șef catedră 

Cadre 

didactice  

Octombrie – 

Noiembrie 

2021 

Teren 

împădurit 

3.2. Organizarea și desfășurarea cursurilor de 

instruire pentru cadrele didactice și manageriale 

privind „Ecologizarea instituțiilor ÎPT” axat pe 

formarea și dezvoltarea competențelor verzi pe 

dimensiunea educație ecologică în învățământul 

profesional tehnic inclusiv dual. 

Metodist  

Formatori  

 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Cadre 

didactice și 

manageriale 

instruite 

3.3. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de 

informare cu privire la formarea specialiștilor 

calificați prin sistemul de învățământ dual și 

posibilitățile angajării lor în câmpul muncii. 

Metodist 

Șef catedră 

Formatori  

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Sesiuni de 

informare 

realizate 

3.4. Diseminarea produselor publicitare elaborate 

pentru promovarea activităților realizate ca 

exemple de bune practici pe pagina instituție 

web, precum și pe siteul de Facebook a Colegiul 

de Ecologie mun. Chișinău. 

Șef catedră 

Cadre 

didactice 

Administrator 

pagină web a 

instituției 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Produse 

publicitare 

elaborate și 

diseminate 

 

Obiectiv strategic V: „Asigurarea formării competențelor profesionale racordate la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea 

instrumentelor de asigurare a calității în procesul de realizare a practicii de instruire, tehnologice și de producere”. 

Obiective operaționale: 

1. Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a procesului de instruire practică ca instrument al calității pregătirii practice al 

elevilor. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în scopul racordării ofertei educaționale la cerințele pieții muncii. 
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3. Dezvoltarea infrastructurii didactice pentru ridicarea calității instruirii practice. 

4. Evaluarea rezultatelor obţinute în cadrul practicii de instruire, tehnologice și celei ce precede probele de absolvire. 

5. Utilizarea tehnologiilor IT la instruirea practică.  

 

Nr. 

d/o 

Obiective 

operaționale 

Activități Responsabili Termeni de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare,  

indicatori 

6.  Asigurarea 

științifică, 

curriculară și 

metodologică a 

procesului de 

instruire practică 

ca instrument al 

calității 

pregătirii 

practice al 

elevilor. 

. 

 

Stabilirea normelor didactice ale profesorilor 

pentru instruirea practică 

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

August 2021 Tarificația 

aprobată 

3.5. Elaborarea planurilor tematico-

calendaristice pentru practica de 

iniţiere, de instruire, tehnologică şi 

practica ce precede probele de absolvire 

Conducătorii de 

practică 

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Septembrie 

2021 

Planurile 

tematico-

calendaristice 

aprobate 

3.6. Organizarea formării cadrelor didactice 

în vederea integrării competențelor 

verzi în curriculumul disciplinar și 

modular. 

Metodist 

Șef de catedră 

Formatori 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Număr de cadre 

didactice instruite 

3.7. Elaborarea suporturilor de curs 

(indicaţiilor medodice) pentru stagiile 

de practică de iniţiere, de instruire, 

tehnologică şi practica ce precede 

probele de absolvire. 

Conducătorii de 

practică 

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Suporturi de curs 

elaborate și 

aprobate 

3.8. Revizuirea curriculumul disciplinar și 

modular prin integrarea competențelor 

verzi 

 

Cadre didactice 

Șefii de catedre 

Director adjunct 

instruire și educație 

Director adjunct pe 

practică 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Curricula 

revizuită la 

specialitatea GPA 

4.  Dezvoltarea 

parteneriatelor 

4.1. Încheierea contractelor (convenţiilor) de 

colaborare cu agenţii economici pentru 

Director 

Director adjunct pe 

Pe parcursul 

anului 2021-

Contracte 

încheiate cu 
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cu agenții 

economici din 

domeniu în 

scopul racordării 

ofertei 

educaționale la 

cerințele pieții 

muncii. 

 

organizarea, efectuarea şi evaluarea 

stagiilor de practică 

practică 2022 agenții economici 

4.2. Atragerea reprezentanţilor agenţilor 

economici la evaluarea rezultatelor 

practicii tehnologice şi celei ce precede 

probele de absolvire 

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Conform 

graficului de 

susținere a 

practicii 

Reprezentanții 

agenților 

economici încluși 

în comisiile de 

susținere a 

stagiilor de 

practică 

4.3. Atragerea reprezentanţilor agenţilor 

economici la revizuirea/elaborarea 

planurilor de studii, curriculelor, 

suporturilor de curs etc.  

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Planurile de 

studii, curricule, 

suporturi de curs 

validate de agenții 

economici 

4.4. Organizarea întâlnirilor elevilor cu 

reprezentanții agenților economici în 

scopul orientării profesuinale și 

promovării specialităților din cadrul 

colegiului. 

Cadre didactice 

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Întâlniri cu 

agenții economici 

organizate 

5.  Dezvoltarea 

infrastructurii 

didactice pentru 

ridicarea calității 

instruirii practice 

5.1. Identificarea necesităţilor de aparataj, 

mobilier, veselă de laborator, reactive 

chimice, etc., necesare pentru bună 

desfăşurare a lucrărilor practice şi de 

laborator în conformitate cu cerinţele 

curriculare. 

Şefii de cabinete şi 

laboratoare 

Septembrie-

octombrie 

2021  

Lista formată de 

aparataj, mobilier, 

veselă de 

laborator, reactive 

chimice, etc. 

5.2. Procurarea de aparataj, mobilier, veselă 

de laborator, reactive chimice, etc., 

conform listei de necesităţi şi în 

dependenţă de resurse financiare 

disponibile 

Director adjunct pe 

practică , Director 

adjunct gospodărie, 

contabil şef 

Pe parcursul 

anului de 

studii 

Aparataj, 

mobilier, veselă 

de laborator, 

reactive chimice, 

etc. procurate, 

factura contabilă 

5.3. Amenajarea şi completarea cabinetului 

pentru specialitatea „Tehnologia 

produselor cosmetice și medicinale”, 

Director, director 

adjunct gospodărie, 

şeful laboratorului, 

Pe parcursul 

semestrului I 

al anului de 

Cabinetul 

amenajat 
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utilizat pentru instruirea practică. şeful catedrei 

contabil şef 

studii 2021-

2022 

5.4. Amenajarea și completarea cu utilaje 

necesare a laboratorului pentru 

specialitatea „Tehnologia produselor 

cosmetice și medicinale” utilizat la 

instruirea practică. 

Director, director 

adjunct gospdarie, 

şeful laboratorului, 

şeful catedrei 

contabil şef 

Pe parcursul 

semestrului I 

al anului de 

studii 2021-

2022 

Laboratorul 

amenajat 

6.  Evaluarea 

rezultatelor 

obţinute în 

cadrul practicii 

de instruire, 

tehnologice și 

celei ce precede 

probele de 

absolvire 

6.1. Monitorizarea realizării graficului de 

instruire practică 

Şefii secţiilor, director 

adunct pe pratică 

Conform 

graficului 
Graficul practicii, 

înscrieri în 

registre 

6.2. Asistări la ore de instruire practică şi de 

laborator în scopul acordării ajutorului 

necesar cadrelor didactice şi depistării 

problemelor existente 

Director adunct pe 

pratică , metodist 

Pe parcursul 

anului de 

studii 

Fişe de asistare la 

ore 

6.3. Evidenţa restanţelor la instruirea 

practică şi controlul lichidării în 

termenii stabiliţi. 

Şefii secţiilor, 

conducătorii de 

practică, director 

adjunct pe practică 

Conform 

graficului  

Lista 

restanţierilor, fişe 

de lichidare a 

restanţelor 

6.4. Evidenţa orelor realizate de profesorii-

conducători de practică. 

Şefii secţiilor, şefi 

catedrelor, director 

adjunct pe practică 

Simestrial  Dările de seamă a 

conducătorilor de 

practică, 

registrele grupelor 

comlectate 

6.5. Analiza rezultatelor desfăşurării 

instruirii  practice în anul curent de 

studii şi prezentarea acestora la 

şedinţele  Consiliului administrativ şi 

Consiliul profesoral 

Șefii de catedre 

Director adunct pe 

pratică 

Iunie 2022 Darea de seamă 

cu privire la 

instruirea practică 

7.  Utilizarea 

tehnologiilor IT 

la instruirea 

practică 

7.1. Consultarea agenților economici în 

vederea identificării softurilor și 

competențelor IT necesare pentru 

utilizarea la locul de muncă 

Cadre didactice  

Șefii de catedre 

Director adjunct pe 

practică 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Lista softurilor și 

competențelr IT 

identificate pentru 

fiecare 

specialitate 
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7.2. Identificarea softurilor „Open sourse” 

care pot fi folosite în cadrul instruirii 

practice a elevilor la fiecare specialitate 

în parte 

Cadre didactice 

conducători de 

practică 

Șefii de catedre 

Metodist 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Softuri 

identificate 

7.3. Revizuirea curriculelor la instruirea 

practică în vederea integrării 

tehnologiilor IT pentru formarea 

competențelor profesionale ale elevilor  

Șef catedră 

Cadre didactice  

Diriginți 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Curricule 

revizuite 

 

7.4. Asigurarea laboratorelor de specialitate 

la „Turism” și „Geodezie, topagrafie și 

cartografiere” cu computere noi și 

softuri de specialitate. 

Director 

Contabilitatea  

Șef catedră 

Pe parcursul 

anului 2021-

2022 

Calculatore 

procurate  

Softuri instalate 

 

Obiectivul strategic 6 : Consolidarea unui corp didactic, nedidactic și auxiliar receptiv la nou, capabil să se adapteze la competențele unei 

societăți informaționaleși la condițiile de activitate provocate de epidemia Sars-Cov2, prin asigurarea formării profesionale continuie și 

accesul la resursele de instruire pe tot parcursul vieții.  

Obiective operaționale: 

1. Creșterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul profesional în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale și asigurarea 

calităţii.  

2. Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor 

didactice și personalului didactic auxiliar în Colegiu. 

3. Stimularea și consilierea cadrelor didactice pentru accesarea și participarea la programele de formare continuă prin mobilităţi 

individuale de formare continuă, vizite de studiu, seminarii și conferinţe.  

4. Valorizarea persoanelor cu rezultate deosebite în activitatea didactică și educativă. 

5. Dezvoltarea rețelei de profesori inovativi și utilizatori a TIC în activitățile de proiectare, predare, evaluare, capabili să se adapteze la 

competențele unei societăți informaționale și la condițiile de activitate provocate de epidemia Sars-Cov2.  

6. Consolidarea disciplinei de muncă și a calității serviciilor educaționale furnizate de cadrele didactice prin asistări sistematice la ore cu 

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

instruirea metodică a profesorilor asistați. 
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7. Asigurarea cunoașterii de către cadrele didactice a reglementarilor în vigoare privind cariera didactica și etapele formarii profesionale: 

grad didactic II, grad didactic I, grad didactic superior doctorat, perfecționare periodica obligatorie, evoluție. 

 

Nr 

d/o 

Obiective Activități Responsabili Termeni de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare, 

indicatori 

6.1 Asigurarea dezvoltarii 

/formarii profesionale a 

personalului prin centrarea 

formarii pe competențele 

metodologice, dezvoltarea 

unui management eficient  de 

echipă; 

 

1. Asigurarea cadrelor didactice/ 

manageriale, a comunității 

Colegiului cu cercetările, elaborările 

şi inovaţiile psihopedagogice, cu 

literatura metodică și științifică 

inovativă din domeniul educației. 

2.Indicații metodologice: Creșterea 

eficientei activitatii de formare 

continuă prin prisma promovarii 

noului in activitatea de predare-

invatare-evaluare” (metode 

alternative de predare-invatare-

evaluare online) în condițiile de 

activitate provocate de epidemia 

Sars-Cov2. 

Director 

Director adjunct 

Metodist 

Septembrie Tabel cu 

responsabilitățile 

cadrelor 

didactice la 

catedră/ 

consiliul 

metodic la nivel 

de Colegiu; 

Proiectul 

activităților; 

6.2 Gestionarea eficientă a 

resurselor umane, 

administrative și didactice 

din perspectiva asigurării 

unui proces educațional de 

calitate; 

1.Elaborarea strategiei de 

desfășurare și dezvoltare a 

activităților metodico-științifice în 

cadrul instituției.  Elaborarea 

proiectelor didactice de lungă și 

scurtă durată în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev, 

pe formarea de competențe 

profesionale. 

2.Consilierea cadrelor didactice 

tinere în probleme de management al 

carierei didactice . 

3.Participarea cadrelor didactice și 

Director 

Director adjunct 

Metodist 

Șefii de catedră  

 

 

Mentorii 

 

 

Director adjunct 

Metodist 

Șefii de catedră 

Septembrie  

Proiectări 

zilnice 

conform 

orarului 

 

Conform 

Planului de 

activitate a 

Consiliului 

metodico 

științific și 

catedrelor 

Proiectul 

activităților; 

Rezolvarea 

eficientă a 

situațiilor 

problemă; 

Fișe de asistențe 

la ore;  

 

23 de cadre 

didactice și 

manageriale. 

Profesorii care 
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de conducerela programe de formare 

continuă în anul de studii 2021-

2022. 

4.Monitorizarea inter-asistărilor. 

5. Organizarea sesiunilor de 

comunicări, mese rotunde științifice 

în domeniu. 

metodice. 

 

au fost la 

cursurile de 

formare 

continuă vor 

disemina 

cunoștințele 

obținute în 

colectivul 

profesoral. 

6.3  Asigurarea cadrelor 

didactice/ manageriale, a 

comunității Colegiului cu 

cercetările,elaborările şi 

inovaţiile psihopedagogice, 

cu literatura metodică și 

științifică din domeniul 

educației. 

1. Organizarea şi realizarea evaluării 

cadrelor didactice în conformitate cu 

standardele profesionale de calitate în 

diferite scopuri: atestarea cadrelor 

didactice, schimb de experienţă;          

2. Corelarea implementării 

curriculumului liceal şi profesional cu 

formarea profesională continuă a 

cadrelor didactice; 

3. Atelier de lucru pentru cadrele 

didactice Portofoliul digital – 

instrument reprezentativ al activității și 

performanței. 

Director 

Director adjunct 

Metodist       

Șefii de secții           

Șefii de catedră  

 

Cosovan Eliza              

Cimbir Cornelia                

Conform 

Planului 

managerial 

anual 

 

 

Noiembrie 

Monitorizarea și 

îmbunătățirea 

continuă a 

procesului 

didactic; Analiza 

și monitorizarea 

activităților 

curente;   

Materialele 

didactice, 

proiecte de la 

seminare, 

consilii 

metodice, mese 

rotunde, 

dezbateri; 

6.4   Sporirea gradului de 

responsabilitate a cadrelor 

didactice pentru competenţa 

profesională. 

    

   Formarea cadrelor 

didactice şi de conducere în 

scopul dezvoltării  

competenţei digitale. 

1.Asigurarea cunoașterii de către 

cadrele didactice a reglementarilor în 

vigoare privind cariera didactica 

Regulamente , Metodologii, acte 

normative elaborate de către MEC.                                                     

2. Seminar teoretico-practic: ,,Bune 

practici de evaluare, disiminate de 

cadrele didactice ale catedrelor în 

practica profesională”.                             

Director 

Director adjunct  

 

 

Metodist            

Șefii de catedră  

 

 

Director adjunct 

Pe parcursul 

anului de 

studii  

 

 

Decembrie 

 

 

În 

Lista cadrelor 

didactice și de 

conducere (a 

solicitanților) la 

stagiul de 

formare 

profesională 

continuă.  

Consilierea 
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3.Validarea ofertei de diseminare a 

bunelor practice: proces clasic 

educațional și on-line. 

 4. Dirijarea activităţii cadrelor 

didactice în vederea desfăşurării 

orelor publice/activităţilor 

extraşcolare prin aplicarea 

strategiilor educaţionale adecvate 

finalităţilor şi resurselor. 

Metodist            

Șefi de catedră  

 

conformitate 

Graficul de 

desfășurare a 

orelor publice 

 

cadrelor 

didactice în 

probleme de 

management al 

carierei 

didactice  

Colaborare şi 

deschidere 

pentru 

comunicare 

didactică şi 

schimb de 

experienţă;  

6.5 Asigurarea calităţii 

activităţilor de formare 

continuă a personalului 

didactic prin monitorizarea 

impactului programelor de 

formare la nivelul grupei şi 

al instituţiei; 

  

 Realizarea unui sistem de 

evaluare şi promovare a 

cadrelor didactice     bazat 

pe performanţe; 

1. Strategii de motivare a cadrelor 

didactice pentru activitatea de 

cercetare. 

2 Organizarea și desfășurarea 

consultațiilor individuale cu tinerii 

specialiști, vizând proiectarea 

didactică.  

3. Prezentarea temelor de cercetare a 

catedrelor metodice: nivel de 

realizare și indicatori de 

performanță. Acordarea unui schimb 

de experiență între cadrele didactice, 

profesorii interesați de dezvoltarea 

profesională. 

4. Încurajarea personalului 

managerial şi didactic în 

identificarea şi participarea la 

diverse activităţi de formare şi de 

obţinere a gradelor  didactice şi 

manageriale; 

Metodist  

Mentorii 

 

Director adjunct 

Metodist  

Șefii de secții  

Șefi de catedră  

  

În 

conformitate 

cu Planul de 

activitate a 

Școlii 

tânărului 

specialist 

Februarie 

 

 

Pe parcursul 

anuluid de 

studii 

Număr de cadre 

didactice şi 

manageriale în 

creştere- 

participanţi la 

activităţi de 

formare la nivel 

municipal, 

naţional; 

  Documentaţia 

perfectată; 

 Fişe de asistenţă 

completate; 

 100% cadre 

didactice şi de 

conducere 

formate în 

domeniul 

instrurii ON-

LINE.  

6.6 Dezvoltarea resurselor 
1. Trasarea obiectivelor și cadrelor de 

Director În   Acumularea 
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umane - proces necesar, 

complex, continuu şi de 

mare responsabilitate. 

Dezvoltarea cadrelor 

didactice ale instituţiei prin 

formarea continuă a 

personalului didactic şi 

non-didactic în funcţie de 

necesităţile identificate. 

Asigurarea cunoașterii de 

către cadrele didactice a 

reglementarilor în vigoare 

privind cariera didactica și 

etapele formarii 

profesionale: grad didactic 

II, grad didactic I,grad 

didactic superior  doctorat, 

perfecționare periodica 

obligatorie, evoluție . 

 

referință a procesului de atestare, a 

profesorilor aspiranți la grade didactice 

și manageriale în noul an de studii. 

2. Consultații și asistență metodologică 

în privința aplicării corecte a Hărții 

creditare și a metodologiei 

cuantificării, acumulării și recunoașterii 

creditelor profesionale  a cadrelor 

didactice, care aspiră la grade didactice 

și manageriale.  

3. Studierea activității metodice, 

indicilor de performanță a 

profesorilor cu experiență avansată.                                                                   

4.Asigurarea studierii Platformelor 

educaţionale. Metode alternative de 

predare-invatare-evaluare online: 

avantaje-dezavantaje. Elaborarea 

listei instrumentelor și platformelor 

optime procesului de instruire. 

 Director 

adjunct  

Metodist 

 

Membrii 

Comisiei de 

atestare  

 

 

Director adjunct 

Metodist  

Șefii de catedră  

 

 

 

 

conformitate 

cu Graficul de 

organizare și 

desfășurare a 

procesului de 

atestare 

 

În 

conformitate 

cu Planul de 

activitate al 

Consiliului 

Științifico-

metodic, 

catedrelor 

metodice 

numărului de 

credite, prin 

realizarea 

activităţilor 

obligatorii. 

Repere 

metodologice, 

documente 

aferente în 

conformitate cu 

Regulamentul 

intern de 

activitate a 

Colegiului. 

Note informative 

Procese-verbale 

 Raport de 

realizare a 

activității 

metodice/catedre 
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 Obiectivul strategic VII: Optimizarea ofertei educaționale extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și comunității pentru 

educarea unor cetățeni activi în spiritul stimulării excelenței și competitivității la nivel instituțional, comunitar, național și european  

Obiective operaționale: 

1. Organizarea activităților extradidactice și extrașcolare, centrate pe nevoile și interesele elevilor din perspectiva educării în spiritul 

excelenței și competitivității 

2. Monitorizarea procesului educativ în scopul realizării planurilor de activitate a pedagogului social, a diriginților și a Consiliului Elevilor. 

3. Întocmirea documentației necesare pentru cazare și cazarea elevilor în căminele colegiului 

4. Organizarea și monitorizarea activității căminelor în scopul asigurării  siguranței și bunăstării, condițiilor sanitare de trai, precum și 

respectării prevederilor Regulamentului intern de funcționare a căminelor. 

5. Educarea în spiritul demnității naționale, a dragostei pentru țară, plai natal; 

6. Cultivarea sentimentelor de patriotism și devotament față de țară prin analiza valorilor spirituale și materiale ale poporului moldav, a 

patrimoniului cultural și național. 

7. Educația moral-spirituală și psihologică a elevilor prin formarea culturii relațiilor interpersonale, dezvoltarea abilităților de comunicare și 

cooperare; 

8. Formarea conceptelor și a noțiunilor fundamentale morale ale vieții, sensul moral al relațiilor: om-om, om-societate; 

9. Cultivarea normelor de conduită, în viața de toate zilele (în familie, locuri publice, natură, colegiu 

10. Formarea capacităților de receptare a valorilor estetice și dezvoltare a idealurilor și nevoilor estetice; 

11. Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare. 

12. Dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională; 

13. Formarea deprinderilor și nevoilor de a respecta normele de conviețuire în familie, precum și dreptul fiecăruia la autonomie; 

14. Fortificarea responsabilității pentru unitatea familiei, pentru bunăstarea ei, cât și pentru educarea copiilor; 

15. Dezvoltarea capacităților de a percepe și a înțelege interconexiunea reciprocă a triadelor: Viață – sănătate – mediu; viață – sănătate – 

securitate; viață – sănătate – univers; 
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16. Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur în vederea formării unui comportament sanogen. 

17. Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și 

global. 

Activități extracurriculare organizatorice 

Nr. 

d/o 

Obiective  Activități proiectate Responsabili Termeni de 

realizare 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1.   Întocmirea 

documentației necesare 

pentru cazare și cazarea 

elevilor în cămine 

Cazarea elevilor anului I, II, III în 

căminele nr. 1 și 2. 

Gheorghianu 

Mariana – şef secție 

educație, 

Pedagogii sociai, 

comisia de cazare 

29.09 – 

06.09.2021 

Bonurile de repartizare a 

spațiului locativ. Contractele 

încheiate cu locatarii. 

Ordinul de cazare. 

2.   Monitorizarea 

procesului educativ în 

scopul realizării 

planurilor de activitate 

a pedagogului social și 

a Consiliului Elevilor. 

 Organizarea 

activităților 

extradidactice și 

extrașcolare, centrate 

pe nevoile și interesele 

elevilor   

 

Întocmirea și aprobarea planului  

de activitate a pedagogilor sociali; a 

diriginților, a Consiliului Elevilor 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație, pedagogii 

sociali 

30.09.2021 Planurile anuale de 

activitate elaborate conform 

cerințelor. 

3.  Coordonarea și dirijarea activității 

Consiliului Elevilor. 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație 

Lunar 

 

Procesele verbaale ale 

ședințelor 

4.  Organizarea, planificarea și dirijarea 

activităților educative generale în colegiu. 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație 

Conform 

planului 

Scenariile activităților în 

corespundere cu planul de 

lucru 

5.  Controlul realizării activității educative 

în grupe prin asistarea la orele de 

dirigenție și verificarea desfășurării orelor 

de dirigenție. 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație, membrii 

administrației. 

Sistematic  Se va asista cel puțin la 

o oră de dirigenție 

săptămânal. Se vor efectua cel 

puțin 3 verificări. 

6.  Pregătirea și desfășurarea ședințelor cu 

diriginții şi pedagogii sociali. 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație 

Lunar Desfășurarea pe parcurs a 

ședințelor instructive, 

educative 

7.  Pregătirea și desfășurarea ședințelor 

Consiliului Elevilor 

Gheorghianu 

Mariana - șef secție 

educație 

Lunar  Desfășurarea ședințelor de 

lucru. 
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8.  Organizarea și 

monitorizarea 

activității căminelor în 

scopul asigurării  

siguranței și bunăstării, 

condițiilor sanitare de 

trai, precum și 

respectării prevederilor 

Regulamentului intern 

de funcționare a 

căminelor. 

Organizarea controlului căminelor de 

către membrii administrației și a 

diriginților. 

Monitorizarea activității educative în 

cămine. 

Gheorghianu 

Mariana – şef secție 

educație, diriginții, 

echipa de serviciu 

Conform 

graficului 

stabilit 

Graficul vizitelor în cămin. 

Înregistrarea în caietele de 

vizită. Rapoartele prezentate 

la ședințele  cu diriginții și 

pedagogii sociali. 

9.  Organizarea concursurilor și analiza “Cea 

mai estetică și curată odaie” 

 

Gheorghianu 

Mariana – şef secție 

educație, 

Pedagogii sociali, 

diriginții 

Pe parcursul 

anului 

 

Lista criteriilor de evaluare, 

rezultatele 

10.  Monitorizarea activității educative în 

cămine. 

Gheorghianu 

Mariana – şef secție 

educație, pedagogii 

sociali, diriginții 

Pe parcursul 

anului 

Graficul de lucru și deserviciu 

Activităţi extracurriculare – Educația  civică, națională 

11.  Cultivarea sentimen-

telor de patriotism și 

devotament față țară 

prin analiza valorilor 

spirituale și materiale 

ale poporului moldav, a 

patrimoniului cultural 

și național. 

Oră de dirigenție „Lecția Independenței – 

Cultura Republicii Moldova la 30 de ani 

de independență”                                

Gheorghianu 

Mariana – şef secție 

educație, diriginții 

01.09.2021 Proiectul lecției 

12.  Educarea la tineri a 

sentimentelor de 

mândrie națională; 

Educarea în spiritul 

demnității naționale, a 

dragostei pentru țară, 

plai natal; 

Cultivarea respectului 

Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie - 

Ziua românilor de pretutindeni. 

Coman E. , Profesor 

de istorie 

01.12. 2021 Proiectul activității 

13.  Masă rotunda - Ziua Internaţională 

pentru Comemorarea Victimelor 

Holocaustului (Instituită de ONU în 005, 

prin Rezoluţia 60/7)  

Marcarea Zilei comemorării victimelor 

Holocaustului, anunțarea unui moment de 

reculegere. 

Cosovan E., profesor 

de  educație civică  

28.01.2022  

Proiectul activității 

 

14.  Organizarea şi desfăşurarea expoziţiei Pedagogii sociali Ianuarie, Expoziția de desene/fotografii 
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pentru drepturile și 

libertățile omului, 

educarea spiritului 

democratic ca un 

principiu al existenței 

civice; 

de lucrări ale elevilor în cămin cu 

genericul „Sufletele strigătoare ale 

Holocaustul” 

2022 tematice 

 

15.  Omagiu lui M. Eminescu Activitate 

didactică „ Pe lângă plopii fără soț” – 

recital de poezie 

Pedagogii sociali Ianuarie 

2022 

Implicarea elvilor, membrilor 

familiei în promovarea 

valorilor naționale 

16.  ,,Până azi, pe acelaşi plai...” – concurs 

de poezii şi creaţii proprie dedicate 

marelui poet Grigore Vieru. 

Zagorodniuc Tatiana, 

Catedra Limbă și 

comunicare 

Februarie, 

2022 

Regulamentul concursului, 

diplome de participare 

 

17.  Expoziţie de fotografii  în sala de lectură 

cu genericul „Acelaşi neam înstrăinat”, 

consacrate memoriei eroilor căzuţi în 

conflictul de pe Nistru  

Julea Natalia, 

bibliotecar 

Martie, 2022 Expoziția de fotografii 

18.  Oră educativă cu tematică unică 

dedicată zilei de 2 martie -Comemorarea 

eroilor căzuţi în conflictul de pe Nistru. 

Diriginții  2-7 martie 

2022 

 

Elaborarea proiectului 

didactic al lecției. 

19.  Expoziţie pliantă de carte în sala de 

lectură cu genericul „Drapelul 

Republicii Moldova”. 

Julea Natalia, 

bibliotecar 

27 – 30 

aprilie, 2022 

Expoziția de cărţi. 

 

20.  Expoziție de poze/ desene și audierea 

cântecelor dedicate Tricolorului în timpul 

pauzelor 

Consiliul elevilor,  

departamentul 

cultură 

27 aprilie, 

2022 

Selectarea materialului tehnic 

21.  Oră educativă cu dezbateri privind 

rolul integrării europene pentru 

dezvoltarea Moldovei  

Diriginţii 

 

Mai 2022 

 

Elaborarea proiectului 

didactic al activităţii. 

22.  9 mai - Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor Căzuţi pentru 

Independenţa Patriei – expoziție de 

fotografii tematice. 

Pedagogii sociali  mai 2022 Elaborarea  planului activității 

Educație juridică  

23.   Formarea spiritului 

liber și autonom care 

să le permită să 

Analiza: Regulamentului de activitate şi 

funcţionare a căminului. 

Pedagogii sociali 20.09.2021 Mapa pedagocului social cu 

anexele corespunzătoare 

24.  Analiza în cadrul orei de dirigenţie a: 

Regulamentul de activitate a unităţii de 

Diriginţii 

 

Septembrie, 

2021 

Mapa dirigintelui cu anexele 

respective 
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formuleze independent 

concepții și judecăți, 

să fie responsabili de 

acțiunile lor; 

 Cultivarea respectului 

pentru drepturile și 

libertățile omului, 

educarea spiritului 

democratic ca un 

principiu al existenței 

civice; 

 Formarea culturii 

juridice. 

 Educarea spiritului 

respectării drepturilor 

şi libertăţilor 

fundamentale ale 

omului, al demnităţii şi 

al toleranţei, al 

schimbului liber de 

opinii;  

învăţământ. Analiza normelor de 

securitate. 

 

25.  Prevenirea şi combaterea corupţiei în 

cadrul instituţiei “Lădiţa reclamaţiilor 

tale”. 

Consiliul elevilor,  Pe parcursul 

anului  

Amplasarea unei lădițe pentru 

reclamații. 

26.  „Drepturile trebuie cunoscute” – 

campanie de informare în cămin dedicată 

zilei Internaţionale 

a Drepturilor Omului -10 decembrie. 

Pedagogii sociali 10.12.2021 Organizarea și analiza 

sondajelor de opinii. 

27.  20 Februarie Ziua mondială a Justiţiei 

notă informativă în cadrul lecţiilor de 

educaţie civică cu genericul: „Să 

elaborăm o cale de dezvoltare care 

contribuie la o justiţie socială sporită şi un 

viitor pe care ni-l dorim„. 

Profesorii de 

educația civică  

 

14-21.02. 

2021 

 

Elaborarea planului lecţiei. 

28.  Metodologia de aplicare în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare a elevului 

Tataru Lidia, 

psiholog, diriginți, 

profesori 

Octombrie 

2021 

Evitarea/soluționarea 

cazurilor 

Educația moral spirituală și psihologică 

29.   Educația moral-

spirituală și 

psihologică a elevilor, 

formarea culturii 

relațiilor 

interpersonale, 

dezvoltarea abilităților 

de comunicare și 

cooperare; 

Organizarea unui dialog permanent cu 

elevii pentru identificarea problemelor cu 

care se confruntă. 

Consiliul Elevilor  Pe parcursul 

anului 

Lunar  

30.  Evaluarea nivelului de adaptare a elevilor 

înmatriculați la exigențele colegiului. 

Gradul de coeziune a grupului. 

Lidia Tataru, 

psiholog, Diriiginții 

anului I 

05 – 31 

octombrie 

2021 

Cel puțin o evaluare în 

fiecare grupă an.I 

31.  Convorbiri individuale cu elevii care 

prezintă forme accentuate de manifestare 

agresivă. 

Lidia Tataru, 

psiholog, șefii de 

secție, diriginții 

Pe parcursul 

anului 

 

Discuții cu elevii în baza 

datelor prezentate. 

 

32.  Aprecierea stării psihoemoționale a 

elevilor în perioada premergătoare 

Lidia Tataru, 

psiholog 

Pe parcursul 

anului 

Analiza rezultatelor. 
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 Formarea 

conceptelor și a 

noțiunilor fundamentale 

morale ale vieții, sensul 

moral al relațiilor: om-

om, om-societate; 

 Cultivarea normelor 

de conduită, în viața de 

toate zilele (în familie, 

locuri publice, natură, 

colegiu, etc.) 

 

examenelor (an. III, IV) 

33.  23 Septembrie Ziua Internaţională 

Împotriva Exploatării Sexuale şi 

Traficului Femeilor şi Copiilor – cualaj 

informativ. 

Consiliul Elevilor, 

departamentul 7 

Septembrie, 

2021 

Pliante informaționale. 

34.  07 – 12 octombrie 2019 se va desfășura 

Săptămâna Națională a Voluntariatului 

(SNV) 2019 “Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XIII-a. 

Consiliul elevilor 

 

07–12.10 

2021 

 

35.  Lansarea Campaniei de informare 

”Invizibili printre noi” prin organizarea 

unei mese rotunde în cămin cu 

genericul „TFU văzut de noi”. 

Pedagogii sociali 18.10.2021 Mape cu dosare, chestionare, 

teme de 

cercetare. 

36.  Organizarea campaniei de combatere a 

violenței juvenile – Bullyng-ul. 

Pedagogii sociali Noiembrie 

2021 

Proiectul activității 

37.  30 Ianuarie Ziua Internaţională pentru 

non-violenţă în şcoală. Organizarea 

campaniilor de informare, a elevilor 

despre semnificaţia acestei zile prin ore 

de dirigenţie cu tematici unice: Stop 

violenței în instituțiile de învățământ. 

Diriginții  30.01.2022 Mape tematice cu imagini, 

articole din ziare, reviste 

38.  Ziua Internațională a Fericirii - 

organizarea târgului de caritate.  

Diriginții anului II 20.03.2022 Elaborarea scenariului 

activității 

39.  Acțiuni de binefacere „ Împreună să 

aducem un zâmbet pentru cei mai triști ca 

noi”  

Consiliul Elevilor Martie, 2021 Elaborarea scenariului 

activității 

40.  „Exprimarea asertivă – modalitate de 

prevenire a conflictelor” 

Tataru Lidia, 

psiholog, pedagogii 

sociali 

Martie 2022  

41.   Modelarea conflictelor în relația profesor-

elev 

psiholog, diriginți, 

profesori 

Martie 2022 Evitarea/soluționarea 

cazurilor 

42.   Presiunea grupului și comportamentul 

pasiv, agresiv și asertiv 

Tataru Lidia, 

psiholog, Consiliul 

Elevilor 

Aprilie 2022  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Fericirii
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Educație estetică 

43.   Formarea 

capacităților de 

receptare a valorilor 

estetice și dezvoltare a 

idealurilor și nevoilor 

estetice; 

 Educarea în spiritul 

respectării tradițiilor, 

datinilor, obiceiurilor 

propriului popor și ale 

etniilor conlocuitoare. 

05 Octombrie Ziua mondială a 

profesorilor 

Diriginții anului III 05.10.2021 Scenariul activităţii 

44.  Ziua Mondială a Zâmbetului (prima 

vineri a lunii octombrie). Organizarea 

concursului de fotografii „Cel mai 

frumos zâmbet”, „Cel mai haios zâmbet”, 

„Cel mai serios zâmbet” 

Consiliul Elevilor,  

șef secție educație 

Mariana 

Gheorghianu 

Octombrie, 

2021 

Colaj de fotografii  

45.  Balul bobocilor – activitate dedicată 

elevilor anului întâi. 

Diriginții anului I Noiembrie, 

2021 

Scenariul activităţii 

46.  Activitate tematică în cămin cu 

genericul „Tânărul student” dedicate 

sărbătorilor naţionale a Tineretului şi a 

Zilei Internaţionale a studentului.  

Pedagogii socilai 17 

noiembrie. 

2021 

Scenariul activităţii 

47.  Festivalul consacrat datinilor și 

obiceiurilor de Crăciun și Revelionul 

Șef secție educație 

Diriginții grupelor 

anului II 

Decembrie, 

2021 

Scenariul activităţii 

48.  Activitate  tematică dedicată zilei de 24 

februarie - Ziua dragostei şi a 

bunăvoinţei – Dragobete. 

Consiliul Elevilor Februarie, 

2022 

Proiectul activității, expoziție 

în holul colegiului 

49.  Bun venit primăvară!  

Felicitare pentru profesori de 1 Martie  

Expoziție de mărțișoare în holul 

colegiului. 

Șef secție educație 

Consiliul elevilor 

Martie, 2022 Expoziție  de mărțișoare. 

50.  Ziua internațională a FEMEII – 8 martie Diriginții grupelor 

anului I 

Martie 2022 Proiectul activității 

51.  Ultimul sunet promoția 2018-2022 Diriginții grupelor 

anului IV 

Aprilie 2022  Scenariul activității, 

înregistrări video 

Educație profesioanală 

52.   Dezvoltarea 

capacităților de 

autodeterminare 

Săptămânalul ecologic „Verde pentru 

Moldova”  

(conform planului de acțiuni) 

Catedra ecologie și 

protecția apelor 

Catedra ingineria 

mediului 

Aprilie 2022 Implicarea elvilor, membrilor 

familiei în promovarea 

valorilor  naționale și 

promovarea imaginii 
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conștientă și de 

autoapreciere obiectivă 

de pregătire 

profesională  

 Conștientizarea 

valorii propriei 

personalități ca viitor 

specialist; 

Colegiului de Ecologie 

53.  Organizarea excursiilor la 

întreprinderi, expoziții, mediu de 

afaceri. 

Diriginții, Profesorii 

de specialitate 

Pe parcursul 

anului 

Ratingul diriginților. 

 

54.  Ziua ușilor deschise 

Redactarea invitaţiei publicitare de 

orientare profesională şi postarea 

acesteia pe reţelele de socializare. 

Diriginții grupelor 

anului III 

Mai 2022 

 

Implicarea elevilor, 

membrilor familiei la 

promovarea imaginii 

Colegiului de Ecologie, 

Planul activităților 

55.  Consiliere psihologică, profesională şi 

educaţională în cadrul orelor de 

dirigenție 

Diriginții  Conform 

orarului 

Planurile lecțiilor, materiale 

metodologice, teste de 

personalitate, teste de 

aptitudini, chestionare de 

interese. 

56.  Crearea şi promovarea unei imagini 

instituţionale pozitive în comunitate prin 

intermediul elevilor.  

Diriginții, elevii Martie-mai 

2022 

broşurii ADMITEREA 2021; 

Educația familială, cultura sexelor 

57.   Formarea 

deprinderilor și 

nevoilor de a respecta 

normele de conviețuire 

în familie, precum și 

dreptul fiecăruia la 

autonomie; 

 Fortificarea 

responsabilității pentru 

unitatea familiei, pentru 

bunăstarea ei, cât și 

pentru educarea 

copiilor;  

 Formarea unor 

concepții sănătoase 

Lecţie publică organizată de către 

lucrătorii comisariatului de poliţie 

sectorul Botanica cu tema „Anihilarea 

violenţei domestice în bază de gen, 

precum şi a traficului de fiinţe  umane, 

în particular cu femei şi fete”. 

Șef secție educație Noiembrie 

2021 

Planul activităţii, portofoliul. 

 

58.  25 Noiembrie Ziua mondială pentru 

eliminarea violenţei asupra femeii – 

prezentarea datelor statistice despre 

numărul victimelor printre rândurile 

femeilor. 

Pedagogii sociali 25.11.2021 Elaborarea și analiza 

sondajelor, portofoliul 

activității 

59.  Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea 

materialelor cu caracter informaţional în 

prevenirea HIV şi ITS pentru elevi. 

Veriga Alexandru – 

profesor de DMSV 

16.01.2022 Elaborarea subiectelor. 

60.  Discuţie dirijată în cămin având la bază 

tema: „Diferenţe de gen – stereotipurile 

Pedagogii sociali Februarie, 

2022 

Elaborarea subiectelor. 
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despre menirea 

bărbatului și femeii, 

despre demnitate 

masculină și feminină, 

despre sensul etic al 

adolescenței, 

maturității, bătrâneții, 

despre frumusețea reală 

și aparentă a omului 

din Republica Moldova”. 

61.  Vizitarea elevilor în cămine. Diriginții, profesorii , 

membrii 

administrației 

Zilnic, 

conform 

graficului 

Înregistrările în caietul de 

vizite. 

Modul sănătos de viață 

62.   Dezvoltarea 

capacităților de a 

percepe și a înțelege 

interconexiunea 

reciprocă a triadelor: 

Viață – sănătate – 

mediu; viață – sănătate 

– securitate; viață – 

sănătate – univers; 

 Implicarea în 

activități de menținere 

a stării de sănătate 

proprii și a celor din 

jur în vederea formării 

unui comportament 

Măsurile de protecție în contextual 

situației epidemiologice  COVID -19 

Proces-verbal semnat 

de elevi 

8.09.2021 Diriginții de grupe, șefii de 

secție 

63.  Identificarea factorilor de risc şi 

prevenirea influenţei lor asupra stării de 

sănătate. Regulile de igienă şi 

comportament în cămin - discuţie 

dirijată în cadrul adunării generale pe 

cămin. 

Panou informativ, 

pliante şi broşuri 

informative. 

15.09.2021 Pedagogii sociali 

64.  Sensul vieții și integrarea socială a 

personalității 

Exerciții practice, 

elevi instruiți, sondaj 

Septembrie-

octombrie 

Tataru Lidia, psiholog, 

Consiliul Elevilor 

65.  Notă informativă repartizată prin grupele 

colegiului având la bază marcarea Zilei 

Internaţionale de renunţare la fumat. 

Organizarea panoului informativ, spoturi 

publicitare – antifumat. 

Panoului informativ, 

spoturi publicitare – 

antifumat. 

13-15 

noiembrie 

2021 

Veriga Alexandru, profesor de 

DMSV 

66.  „Adolescenții în capcana viciilor sociale” Elevi instruiți Noiembrie 

2021 

Tataru Lidia, psiholog, 

Consiliul Elevilor 

67.  Implicarea şi mobilizarea comunităţilor 

(autorităţi publice locale inclusiv 

serviciul de sănătate, asistenţă 

socială, educaţie), comunităţi religioase, 

pentru consolidarea prevenirii infecţiei 

HIV si ITS în cadrul orelor educative. 

Elevi instruiți. Pe parcursul 

anului 

Șef secție educație, centre de 

sănătate 
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68.  sanogen. „Fără droguri spre viitor” – 

preîntâmpinarea  consumuluui  de droguri. 

Planul 

activităţii/poze 

decembrie 

2021 

Pedagogii sociali 

69.  Organizarea şi desfăşurarea unei 

companii publicitare în colegiu cu privire 

la riscurile utilizării drogurilor și alte 

substanțe halucinogene: „Viața este 

prioritară” 

Panou informativ, 

pliante și broșuri 

informative 

Decembrie, 

2021 

Consiliul Elevilor 

Educația ecologică 

70.  Participarea în acțiuni 

de ocrotire a 

biodiversității prin 

parteneriat în vederea 

rezolvării problemelor 

ecologice la nivel 

individual, local și 

global. 

Un arbore pentru dăinuirea noastră. Catedra Silvicultură 

și grădini publice 

21.10.2021 Implicarea elevilor la 

înverzirea spațiilor 

71.  Oră educativă cu o tematică unică.  

dedicată Zilei Mondiale a Pământului - 22 

aprilie 

Diriginții  Aprilie 2022 Planul orei de dirigenţie 

72.  Competiție știintifică "Impactului 

recreativ asupra ariilor  

naturale" proiect pilot cu sustinerea 

Serviciului Forestier al SUA. 

Catedra Silvicultură 

și grădini publice, 

Consiliul Elevilor 

Octombrie, 

aprilie  

Rapoartele elevilor 

73.  Organizarea curăţeniei generale în 

preajma colegiului având ca scop 

colaborarea tuturor în vederea protejării 

mediului înconjurător şi menţionarea 

Zilei Internaţionale a Planetei Pământ. 

Administraţia 

colegiului 

 

Aprilie 2022 Elaborarea programului 

activității 

Lucrul cu părinții 

74.   Dezvoltarea relațiilor  

de parteneriat cu 

părinții/ familia atât 

pentru îmbunătățirea 

rezultatelor școlare a 

elevilor, cât și pentru 

Familiarizarea părinţilor cu rezultatele 

reuşitei elevilor. 

Diriginții  Pe parcursul 

anului 

Scrisori recomandate 

75.  Lucrul individual cu părinţii elevilor 

problematici în procesul de studiu. 

Diriginții, șefii de 

secții 

Pe parcursul 

anului 

Scrisori recomandate, 

registrul convorbirilor 

individuale cu părinții. 

76.  Familiarizarea părinţilor cu 

comportamentul elevilor locatari ai 

căminului 

Pedagogii sociali, Șef 

secție educație 

Pe parcursul 

anului 

Scrisori recomandate, 

registrul convorbirilor 

individuale cu părinții. 

77.  Familia – partener în educație Lidia Tataru, 

psiholog, diriginții, 

februarie Ședința online cu părinții și 

diriginții 
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formarea sistemului 

valoric al acestora 

Șef secție educație 

78.  Rolul familiei în procesul formării 

sistemului valoric al copiilor 

Lidia Tataru, 

psiholog, diriginții, 

Șef secție educație 

aprilie Ședința online cu părinții și 

diriginții 

Lucrul cu elevi orfani/rămași fără ocrotire părintească și cu elevii cu cerințe educaționale speciale 

79.   

 Asigurarea 

climatului benefic 

pentru instruire și 

dezvoltare a elevilor 

cu statut și cu  CES 

Conlucrarea cu Direcțiile raionale de 

Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Șef secție educație Pe parcursul 

anului 

Elaborarea scrisorilor de 

informare, certificatelor. 

80.  "Şanse egale pentru persoanele cu cerinţe 

educaţionale speciale"– discuţie dirijată în  

Pedagogii sociali Octombrie, 

2021 

Material 

metodologic 

81.  Crearea unui climat psihologic şi 

material favorabil pentru elevii orfani. 

Administrația  Lidia 

Tataru, psiholog 

Pe parcursul 

anului 

 

82.  Lucrul individual cu elevii orfani 

întocmirea fişelor psihopedagogice, a 

chestionarelor . 

Lidia Tataru, 

psiholog 

Pe parcursul 

anului 

Proiectul activității 

83.  Lucrul individual cu elevii orfani în 

cămin, î n t o cm i r e a  dosarelor personale. 

Pedagogii sociali Sistematic  Mapa activităţii lunare, 

registru de convorbiri 

individuale cu elevii 

84.  Lucrul individual cu elevii  din grupurile 

dezavantajate, cu CES, asistență  

psihologica 

Lidia Tataru, 

psiholog 

 

 

Sistematic  Proiectul activității 

 

Obiectiv strategic VIII. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat intern, național și internațional. 

V.1. Consilierea 

şi facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

Flux informaţional cu instituțiile de 

învățământ professional tehnic. MECC, 

consiliul local. 

-director, 

-directori adjuncți, 

șefii de catedre, 

sefii de secții 

Permanent -nr. adrese, note 

telefonice, 

mail-uri primite şi 

trimise 

  Întâlniri cu părinţii, colaboratori, 

parteneri în 

director, 

-directori adjuncți, 

Permanent -nr. reuniunilor şi 

întâlnirilor organizate 
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proiecte etc șefii de catedre, 

sefii de secții 

-nr. problemelor 

discutate 

şi soluţionate 

  Soluţionarea corespondenţei, 

sesizărilor, reclamaţiilor, 

medierea conflictelor 

director, 

-directori adjuncți, 

șefii de catedre, 

sefii de secții, 

diriginții 

Permanent -nr. corespondenţei 

-nr. reclamaţiilor, 

sesizărilor rezolvate  

 

  

V.2 

.Promovarea 

imaginii instituţiei 

Colaborare cu mass-media  -director, 

-directori adj  

- CEAC 

Permanent -nr. activităţi 

organizate articole 

publicate/difuzate în 

mass-media 

  Monitorizarea imaginii instituţiei în presa 

locală şi centrală şi implementarea unor 

măsuri corespunzătoare de ameliorare pe 

baza rezultatelor monitorizării 

director, 

-directori adjuncți, 

șefii de catedre, 

sefii de secții, 

diriginții, elevii 

Permanent -număr de 

corespondențe. 

 

Obiectiv strategic nr. IX. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale existente pentru asigurarea unui învățământ de 

calitate 

O.1.Asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a instituției într-un mediu adaptabil la cerințele MEC, CHSP și ANSA în condițiile 

pandemiei COVID-19. 

O.2 Asigurarea condițiilor socio-educaționale pentru studii și traiul în camin a elevilor. 

O.3. Atragerea șI mobilizarea resurselor finanaciare complementare și pe bază de proiecte în scopul facilitării accesului la studii de calitate. 

O.4 Alocarea resurselor financiare și materiale în concordanță ci necesitățile instituției. 
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Nr. 

d/o 
Obiective operaționale Activități Responsabili 

Termeni de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare, 

indicatori 

O.1 Asigurarea condițiilor 

pentru buna funcționare 

a instituției într-un 

mediu adaptabil la 

cerințele MEC, CHSP și 

ANSA în condițiile 

pandemiei COVID-19. 

Asigurarea  instituției cu documentația 

tehnică, sanitaro-igienică de acordare a 

autorizației de funcționare a instituției în 

anul de învățământ 2021-2022 

Director, 

director 

adjunct 

pentru 

probleme de 

gospodărire 

Pe parcursul 

expirării 

autorizațiilor 

Documente semnate 

de către autoritățile 

autorizate 

 

Pregătirea spațiilor de studii respectând 

rigorile 

Perioadei de pandemie: igienizare, 

aranjamentul mobilierului în sălile de 

studii, laboratoare, cămine. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

Intendenții, 

diriginții 

Iulie-august 

2022 

Blocurile de studii 

pregătite pentru 

procesul educațional 

 

Asigurarea cu pază și securitate a 

instituției și a teritoriului adiacent 

Director 

adjunct 

gospodărie 

Pe parcursul 

anului 

Camere video 

instalate în blocurile 

de studii, cămine, 

curte 

Pregătirea sistemei de termoficare din 

blocurile de studii, cămine pentru 

sezonul rece 

Director 

adjunct 

gospodărie 

august Rețele termice spălate 

și testate 

O.2 Asigurarea condițiilor 

socio-educaționale 

pentru studii și trail în 

camin a elevilor. 

 

Reparația capitală a blocului sanitar ( 

wecee, lavoare) din căminul nr. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

căminul nr.1 

August-

octombrie2022 

Blocuri sanitare 

reparate capital 

Reparația bucătăriei, blocului sanitar de 

la etajele 2-3 din căminul nr.2 

Director 

adjunct 

August-

octombrie2022 

Blocuri sanitare 

reparate capital 
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Reparația sistemului de termoficare ( 

schimbarea țăvilor și caloriferelor) din 

sălile de studii di demisolul blocului 

central  

gospodărie, 

intendent 

cămin.2 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

bloc studii 

 

August 2022 

 

Sistem de încălzire 

renovat 

Reparația cosmetică a sălilor de studii 

din blocul B etajul II. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

bloc studii 

Iulie-august 

2021 

Săli de studii reparate 

Schimbarea geamurilor  din material 

PVC  

In blocul central și Blocul B de studii 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

bloc studii 

Conform 

Planului de 

achiziții 

Geamuri schimbate, 

conservarea energiei 

termice, economisirea  

energiei termice. 

Reparația sistemului de încălzire în 

căminul nr. 1 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

căminul nr.1 

Conform 

Planului de 

achiziții 

Sistem de încălzire 

renovat 

 

 

Reparația capitală a spațiului din holul de 

la etajele I și II din blocul central. 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

bloc studii 

Conform 

Planului de 

achiziții 

Spații reparate 
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Identificarea necesităților de 

asigurare/modernizare tehnico-materială 

a spațiului educațional 

Directorul 

adjunct 

pentru 

instruire 

practică 

Pe parcursul 

anului de 

învățământ 

Oferte colectate, 

discutate, aprobate. 

Monitorizarea și mpdernizarea 

cpondițiilor de muncă a personalului 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

intendent 

bloc studii 

Iulie august 

2022 

 

 Atragerea șI mobilizarea 

resurselor finanaciare 

complementare și pe 

bază de proiecte în 

scopul facilitării 

accesului la studii de 

calitate. 

 

Identificarea resurselor financiare 

complementare și pe bază de proiecte. 

Director, 

contabil-șef, 

echipa 

managerială 

Pe parcursul 

anului de 

învățământ 

Resurse pentru 

dezvoltarea 

infrastructurii 

Stabilirea relațiilor de colaborare cu 

ONG-uri din domeniul mediului pentru 

atragerea resurselor pentru efecintizarea 

folosirii resurselor energrtice în blocurile 

de studii, cămine 

Echipa 

managerială 

Pe parcursul 

anului 

Cadre didactice 

implicate în activități 

de parteneriat. 

Resurse energetice 

economisite. 

Elaborarea proiectelor de implicare a 

elevilor în proiecte de ocrotire a 

mediului, amenajarea teritoriului, curtții 

instituției 

Șef secție 

educație 

Pe parcursul 

anului 

Elevi și cadre 

didactice implicate în 

activități de elaborare 

a proiectelor de 

mediu și atragerea de 

finanțare. 
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 Alocarea resurselor 

financiare și materiale în 

concordanță ci 

necesitățile instituției. 

 

Intocmirea listei de priorități pentru 

dotări și investiții în context pandemic 

COVID-19 

Director 

adjunct 

gospodărie, 

asistentul 

medical 

Pe parcursul 

anului 

Consultarea factorilor 

implicați, întocmite 

liste de priorități. 

Identificarea resurselor financiare pentru 

investiții, reabilitări, modernizări, 

reparații și igienizări, salarii. 

Director, 

contabil 

Pe parcursul 

anului 

Investiții pentru 

dezvoltarea bazei 

tehnicomateriale,  

 Consultări cu personalul managerial, 

cadrele didactice pentru întocmirea 

proiectului de buget 

Director, 

contabilii 

XI-2021 Buget întocmit, 

discutat, aprobat 

1.5. Promovarea imaginii 

instituției în plan loca, 

național și internațional 

Promovarea rezultatelor elevilor, 

cadrelor didactice, angajaților instituției 

în cadrul evenementelor publice,pe 

rețelele de socializare, pagina oficialî a 

CEC, mass media. 

Pe parcursul 

anului școlar 

Echipa 

managerială, 

Consiliul 

elevilor 

Nimăr de elevi și 

angajați antrenați în 

activități de 

promovarea ofertei 

educaționale și 

imaginii CEC. 

 

Programul Ședințelor Consiliului profesoral 

în anul de învățământ 2021-2022 

Ședința 

nr. 

Ordinea de zi Termen Responsabil Note 

Ședința I 1.Aprobarea componenței Consiliului profesoral, Consiliului de administrație, 

Consiliului metodic, CEIAC pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

2.Alegerea secretarului Consiliului profesoral pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

3. Aprobarea componenței catedrelor metodice pentru anul de învățământ 2021-

2022. 

Septembrie Negara N., director 

 

 

Negara N., director 

 

 

Negara N., director 
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4.Bilanțul activității colectivului profesoral în anul de studii 2020-2021 și stabilirea 

obiectivelor pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

 

 

 

5. Aprobarea Raportului Comisiei de  Admitere 2021. 

 

 

6. Aprobarea  cererilor și Registrului dezvoltării profesionale a  cadrelor 

didactice/manageriale pentru atestarea 2021-2022. 

 

7. Promovarea elevilor restanțieri. Aprobarea contingentului de elevi și a graficului 

de studiu individual. 

 

Negara N., director, 

Coica V., director 

adjunct 

Gheorghian M., șef 

secție educație. 

 

Goncearencu A., 

secretar Comisia de 

admitere 

 

Cosovan E., metodist 

Șefii de secții 

Ședința 

II 

1.Rolul parteneriatului școală, familie, comunitate în procesul de formare a 

competențelor profesionale a viitorilor specialiști. 

 

 

 

 

2.Monitorizarea respectării cerințelor unice în perfectarea documentației școlare 

(registrele grupelor, carnete de note, carnete de elevi, dosarele personale ale elevilor) 

 

3. Evaluarea nivelului de pregătire a secției nr.1, secției formare continuă și validarea 

competențelor, catedrelor de specialitate  pentru acreditarea  programelor de formare 

profesională „Tehnologia produselor cosmetice și medicinale”, Paznic de vânătoare”. 

 

4. Adaptarea elevilor anului I la noile condiții de instruire în colegiu și trai în 

căminele instituției. 

 

5. Aprobarea candidaturilor cadrelor didactice pentru studierea și generalizarea 

experienței relevante. 

 

6. Aprobarea Planului de îmbunătățire a procesului educațional în baza rapoartelor de 

Noiembrie 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

Noiembrie 

 

 

Noiembrie 

Coica V.,director 

adjunct, 

Tataru L., psiholog,  

Gheorghianu M., șef 

secție educație 

 

Șefii de secții, secția 

resurse  umane 

 

CEIAC 

 

 

 

Tataru L., psiholog 

 

 

Cosovan E., metodist 

 

 

CEIAC, șefii de 
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acreditare a programelor de formare profesională. catedre 

 

Ședința 

III 

1.Activitatea cadrelor didactice în crearea unei culturi a calității le nivelul secției 

didactico- administrative nr.1. 

 

 

2.Activitatea serviciului psihologic și a pedagogilor  sociali pentru crearea unui 

climat psihologic favorabil de instruire în instituție  și trai în  cămine. 

 

3.Admiterea elevilor la sesiunea de iarnă, anul de învățământ 2021-2022. 

Decembrie 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

Decembrie 

Raportor Voloh L., șef  

secție nr.1 

Coraportori: Banari 

A., șef de catedră 

Șarapanovscaia S., sef 

de catedră 

TataruL., psiholog, 

 pedagogii sociali 

căminul nr.1 și2 

Șefii de secții 

 

Ședința 

IV 

1.Totalurile activității manageriale, educaționale, financiare, gospodărești în sem I a 

anului de învățământ 2021-2022. 

 

2. Problema absenteismului și abandonului scolar la secția nr.3, metode și practici de 

prevenire. 

 

3. Validarea rezultatelor reușitei elevilor în sem.I anul de învățământ 2021-2022. 

Rezultatele sesiunii repetate, lichidarea restanțelor 

Februarie 

 

 

Februarie 

 

Februarie 

Director, directorii 

adjuncți, contabil șef 

 

Beznos S., șef secție 

nr.3 

Șefii secțiilor 

didactico- 

administrative. 

 

Ședința 

V 

1.Totalurile procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de învățământ 2021-

2022. Prezentarea raportelor de bune practici a cadrelor didactice care aspiră la 

conferirea/confirmarea gradelor didactice superior, întîi, doi. 

Martie  Cosovan E., metodist, 

cadrele didactice 

supuse atestării 

 

Ședința 

VI 

1.Participarea cadrelor didactice în proiecte educaționale pentru crearea unei înalte 

culturi a caltății învățării. 

2.Totalurile studierii experienței relevante a cadrelor didactice în anul de învățământ 

2021-2022. 

 

3. Realizarea Planului de activitate și deciziilor Consiliului profesoral în anul de 

învățământ 2021-2022. 

 

4. Admiterea elevilor la sesiunea de vară și la examenele de bacalaureat 2022. 

Mai 

 

 

Mai 

 

    Mai 

 

 

 

Mai 

Cosovan E., 

metodistȘefii de 

catedre 

Comisia de evaluare. 

 

 

Președintele CP, 

secretarul CP 

 

Șefii de secții 
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Ședința 

VII 

1.Totalurile activității subdiviziunilor  

( secții, catedre) în anul de învățământ 2021-2022. 

 

2. Admiterea elevilor anului IV la examenele de calificare 

Iunie 

 

 

 

Iunie 

Șefii de secții, 

Șefii de vatedre 

 

Șefii de secții 

 

Ședința 

VIII 

1.Validarea proceselor verbale și rapoartelor Comisiilor de calificare cu privire la 

rezultatele examenelor de calificare 2022 confirmarea acordării calificării, eliberarea 

diplomelor de absovire absolvenților anului 2022. 

 

2. Totalurile sesiunii de examinare, sem II anul de învățământ 2021- 2022. 

Promovarea elevilor anului I-III la următorul an de studii. 

Iunie 

 

 

 

Iunie  

Iurieva T., director 

adjunct interimar 

 

 

Șefii de secții 

 

 

Programul Ședințelor Consiliului de administrație 

În anul de învățământ 2021-2022 

Ședința 

nr. 

Ordinea de zi Termen Responsabil Note 

Ședinta I 1.Aprobarea componenței Consiliului de administrație al Colegiului de Ecologie 

din Chișinau pentru anul de studii 2021-2022. 

 

2. Alegerea secretarului Consiliului de administrație pentru anul de învățământ 2021-

2022. 

 

3. Examinarea și aprobarea planului de activitate al Consiliului de 

administrație  pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

4. Aprobarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea Colegiului de Ecologie 

din Chișinău pentru începutul anului de învățământ   2021-2022. 

 

 5.Aprobarea Planul privind începutul noului an de învățământ 2021 - 2022 în I.P 

Colegiul de Ecologie din Chișinău elaboart în baza Hotărârii nr. 60 din 23.08.2021 a 

August 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele CA 

 

 

Președintele CA 

 

 

Președintele CA 

 

 

Director 

 

 

 

Director 

 

Director 
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Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică și a recomandărilor 

MECC, orinul nr.1170 din 24.08.2021 

6. Aprobarea Modelului de organizare a procesului educațional începând cu 

01.09.2021.I  

7. Aprobarea componeneței Comisiei de tarificare pentru anul de învățământ 2021-

2022. 

 

8. Aprobarea componentei orelor opționale și  la libera alegere, 

 

9. Cu privire la crearea grupelor torent în anul de învățământ 2021-2022.  

 

10.Stabilirea raportului orelor studiu individual - studiu individual ghidat pentru anul 

de învățământ 2021-2022. 

 

11. Aprobarea centralizatoarelor repartizării orelor în grupele academice în 

conformitate cu Planurile de învățământ aprobate de MECC în anul 2016 și Planul 

cadrul de organizare a procesului de învățământ în ciclul liceal la disciplinile de 

cultură general. 

 

12. Aprobarea statelor de personal și a schemei de încadrare pentru anul de învățământ 

2021-2022. 

 

13. Aprobarea componenței secțiilor didactico-administrative și numirea diriginților de 

grupe în anul de învățământ 2021-2022. 

 

14. Totalurile realizării reparațiilor curente și pregătirii instituției pentru începutul 

noului an de învățământ 2021-2022. Aprobarea proceselor verbale de recepționare a 

lucrărilor. 

 

 

Director adjunct 

 

Director adjunct 

 

 

Director adjunct 

 

 

Director adjunct 

Director 

 

 

Director 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

Director., director 

adjunct gospodărie 

Sedința 

II 

1.Aprobarea șarjei didactice a cadrelor didactice pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

2. Aprobarea graficului procesului de instruire pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

3. Totalurile cazării elevilor în căminele nr.1 și nr.2. 

 

Septembrie 

2021 

 

 

 

Iurieva T., director 

adjunct interimar 

Coica V.,director 

adjunct 

Gheorghianu M, 

șef secție 
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4. Monitorizarea respectării cerințelor de igienizare de către personalul de deservire în 

laboratoare, locurile de utilizare publică și a sălilor de studii , dormitoarelor de către 

elevi în condițiile pericolului infectării cu COVID-19. Situația epidemiologică și 

măsurile necesare pentri prevenirea îmbolnăvirilor de COVID-19 în colectivele de 

elevi și angajați 

 

5. Aprobarea schemei de repartizare a burselor pentru I semestru a anului de 

învățământ 2021-2022. 

 

6. Aprobarea contingentului de elevi la data de 10.09.2021. 

Ceban R., asistent 

medical,  

Gheorghianu M, 

șef secție edicație, 

pedagogii sociali 

Musteață Z., 

economist, Iuieva 

T., director adjunct 

Șefii de secții 

Ședința 

III 

 

 

1.Monitorizare elaborării proiectărilor de lungă durată și a Planului de activitate a 

dirigintelui de grupă pentru implementarea  strategiilor centrate pe cei ce învață și 

formarea competențelor profesionale ale viitorilor tehnicieni. 

 

 

1.Asigurarea elevilor cu manuale școlare,conform schemei de închiriere a manualelor 

la disciplinile de  cultură generală și  literatură de specialitate, ediții periodice de 

specialitate și literatură artistică. Identificarea necesităților procurării noilor ediții de 

literatură de specialitate.Abonarea 2022. 

 

2. Eficientizarea realizării studiului individual ghidat de profesor și a consultațiilor la 

catedra „Limbă și comunicare”. 

 

3.Diagnosticarea doleanțelor elevilor referitor la activitatea cercurilor pe interese și 

secțiilor sportive în anul de învățământ 2021-2022. 

 

4.Evaluarea nivelului de înzestrare și amenajare a laboratoarelor de la specialitățile: 

Tehnologia produselor cosmetic și medicinale,  Paznic de vânătoare. 

 

5.Discutarea Proiectului bugetului de finanțare pentru anul financiar 2022. 

 

6. Aprobarea Planului formării continuie a cadrelor didactice în anul de învățământ 

2021-2022. 

7.Totalurile frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Octombrie 

2021 

 

 

Cosovan E., 

metodist, 

Gheoghianu M., șef 

secție educație. 

 

Julea N., șefa 

bibliotecii 

 

 

 

Iurieva T., director 

adjunct 

Gheorghianu M., 

șef secție educație 

Șefii de catedre, 

sefii de laboratoare 

 

Musteață Z., 

contabil șef 

 

Cosovan E., 

metodist 

Sefii de secții 
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Colegiului de Ecologie pentru luna septembrie. Relatări de bune practice și probleme 

identificate. 

 

8. Situația epidemiologică și monitorizarea respectării normelor sanitare stabilite de 

Comisia Națională pentru Situație Excepțională în Medicină. 

 

9. Cu privier la organizarea ședințelor cu părinții. 

 

 

Ceban R., asistent 

medical 

 

 

Șefii de secții 

Sedința 

IV 

1.Rolul dirigentului de grupă în  eficientizare a managementului grupei și crearea unui 

climat psihologic favorabil de activitate în  grupele da la secția nr.2. 

 

2.Organizarea procesului de inventariere a bunurilor materiale aflate la evidența 

contabilă a Colegiului de Ecologie din Chișinău.  

 

3.Completarea SIME-realizări,  probleme și căi de rezolvare. 

 

4.Traseul profesional al absolvenților 2021 în câmpul muncii. Realizări, probleme, 

soluții. 

 

5.Asigurarea securității și siguranței elevilor  și angajaților în incinta blocurilor de 

studii, cămine și perimetrul instituției. Situația epidemeologică din instituție pe 

parcursul lunii noiembrie. 

 

6. Aprobarea graficului desfășurării tezelor semestriale și examenelor de promovare 

pentru sem II. anul de învățământ 2021-2022. 

7. Totalurile ședințelor cu părinții, probleme identificate și căi de soluționare. 

 

8.Totalurile frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Colegiului de Ecologie în luna octombrie. Relatări de bune practici și probleme 

identificate. 

 

 Gonța L., șef secție 

nr.2,  

Tataru L., psiholog 

Director 

 

Coordonator 

completare SIME, 

șefii de secții 

Coica V. 

Dirigințiigrupelor 

absolvente 

Vițu I., director 

adjunct, Ceban R., 

asistent medical 

 

Iurieva T., director 

adjunct interimar 

 

Șefii de secții 

 

 

Șefii de secție 

 

Ședința 

V 

1.Totalurile monitorizării managementului implementării creative a curriculumului la,  

programele  de formare profesională  Servicii antiincendiare și Meteorologie pentru un 

învățământ de calitate și crearea competențelor profesionale ale tinerilor specialiști. 

 

Decembrie 

2021 

 

 

CEIAC 

 

 

Director adjunct 
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2.Organizarea concursurilor școlare la disciplinele de cultură generală și de 

specialitate. Aprobarea graficului desfășurării concursurilor . 

 

3. Analiza rezultatelor inventarierii bunurilor aflate la evidența contabilă a Colegiului 

de Ecologie. Aprobarea proceselor verbale ale Comisiei de inventariere. 

 

4. Totalurile reușitei, frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Colegiului de Ecologie în luna noiembrie. Relatări de bune practice. Raportul 

diriginților gruprlor cu rezultate joase. 

 

5. Stabilirea sporurilor de performanțe al angajaților CEC pentru sem I anul 2022. 

6. Analiza necesităților de completare a procesului educational cu  materiale 

didactice,literatură, mijloace TIC, materiale de cancelarie, dezinfectanți , mijloace de 

protecție pentru anul 2022. 

 instruire 

 

Președintele 

Comisiei de 

inventariere 

 

Șefii de secții 

 

 

Comisia de 

evaluare 

Șefii de catedre, 

intendenții 

Ședința 

VI 

1.Bune practici de realizare a mobilității academice a elevilor și cadrelor didactice. 

 

2.Realizarea Planului de activitate a Consiliului de administrație în I sem. anul de 

învățământ 2021-2022. Eficacitatea deciziilor pentru realizarea unui învățământ de 

calitate. 

 

3. Respectarea cadrului legal stabilit de legislația din domeniul învățământului și ANI. 

 

4.Analiza realizării bugetului pentru anul 2021. 

 

5. Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2022. 

6. Aprobarea schemei de repartizare a burselor de studii și sociale pentru sem II anul 

de învățământ 2021-2022. 

 

7. Discutarea și aprobarea raportului managerial pentru anul 2021. 

Ianuarie-

2022 

 

 

 

Șefii de catedre 

 

Președintele CA, 

secretarul CA. 

 

 

Comisia de etică 

 

Musteață Z., 

contabil șef 

Comisia de 

elaborare 

Musteață Z., 

contabil șef, 

director adjunct  

Director 

 

Ședința 

VII 

1.Orientarea profesională- factor important în formarea contingentului de elevi. 

Aprobarea Planului     de acțiuni pentru promovarea Programelor de formare 

profesională în rândul absolvenților de gimnaziu. 

 

Februarie 

 

 

 

Comisia de 

admitere. Șefii de 

catedre, șefii de 

secții 
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2.Realizarea programului Proiectului  „Ecologizarea ÎPT”, sarcini pentru viitor. 

 

3.Aplicarea Nomenclatorului documentelor în subdiviziunile CEC . 

4. Activitatea angajaților bibliotecii CEC pentru completarea fondului de carte și 

dezvoltarea unui parteneriat viabil bibliotecar-elev-cadru didactic. 

Coica V., 

coordonator de 

proiect 

CEIAC 

Julea N., Șefa 

bibliotecii 

 1.Activitatea de validare a competențelor profesionale dobândite în context informal și 

nonformal. Realizări și probleme. 

2. Rolul Consiliului elevilor în procesul de administrare a CEC, colaborări și 

perspective. 

3. Totalurile reușitei, frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Colegiului de Ecologie în luna ianuarie-februarie . Relatări de bune practici și 

probleme identificate. 

 

4. Situația epidemiologică și monitorizarea respectării normelor sanitare stabilite de 

Comisia Națională pentru Situație Excepțională în Medicină. 

Martie 

 

 

Șefa de secției 

formare continuă și 

validarea 

competențelor 

Consiliului 

elevilor, 

Gheorghianu M., 

șef secție educație 

Șefii de secții 

Ceban R., asistent 

medical 

 

Ședința 

VIII 

1.Abordarea activității metodice din prisma triadei educației:predare-învățare-evaluare  

pentru dezvoltarea unui  învățământ de calitate în condiții of-line și on-line. 

2.Aprobarea graficului tezelor semestriale și examenelor de promovare în sem II anul 

de învățământ 2021-2022. 

3.Organizarea instruirii practice la orele de laborator și stagiile de practică în condiții 

de siguranță și respectarea normelor de securitate la specialitățile Ecologia și protecția 

mediului, Gospodărirea și protecția apei. 

4.Totalurile reușitei, frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Colegiului de Ecologie în luna martie. Relatări de bune practici și probleme 

identificate. Raportul diriginților de grupe cu rezultate joase. 

5. Situația epidemiologică și monitorizarea respectării normelor sanitare stabilite de 

Comisia Națională pentru Sănătate în Medicină. 

Aprilie 

 

 

Cosovan E., 

metodist 

Iurieva T.director 

adjunct interimar 

Coica V., 

conducătorii de 

practică 

Șefii de secții 

 

Ceban R., asistent 

medical.intendenții 

 

Ședința 

IX 

1.Profesorul-factor principal în asigurarea unui învățământ de calitate. Metode de 

promovare și stimulare a experiaenței relevante. 

2.Analiza procesului de formare a competențelor profesionale la specialitățile 

Silvicultură și Turism în timpul stagiilor practicii instructive 

3. Realizarea activităților extradidactice și sportive în Colegiul de Ecologie în anul de 

Mai 

 

 

CEIAC 

Goncearencu A., 

șef de catedră, 

Fedco V., șef de 

catedră 
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învățământ 2021-2022. 

4. Totalurile semnării Contractelor ECVET și de selectare a disciplinelor variabile de 

cultură generală. Aprobarea unităților de curs la libera alegere și opționale și a 

Planului cadru pentru învățământul liceal a elevilor anului II, promoția 2022. 

5.Totalurile reușitei, frecvenței și respectării  Regulamentului de funcționare internă a 

Colegiului de Ecologie în luna aprilie . Relatări de bune practici . Rapotul diriginților 

de grupe cu rezultate joase. 

6. Situația epidemiologică și monitorizarea respectării normelor sanitare stabilite de 

Comisia Națională pentru Sănătate în Medicină. 

7. Aprobarea Planului de cazare a elevilor în căminele nr.1 și nr.2 în anul de studii 

2022-2023 

Gheorghianu M. 

Șefii de secții 

 

 

Șefii de secții 

Ceban R., asistent 

medical intendenții 

 

 

Comisia de cazare 

Ședința 

X 

1.Totalurile activității Consiliului de administrație în anul de învățământ 2021-2022. 

2. Realizarea Planurilor de învățământ și șarjei didactice în anul de învățământ 2021-

2022. Repartizarea preventivă a șarjei didactice pentru anul de învățământ 2022-2023, 

analiza nivelului de asigurare a procesului de învațământ cu cadre didactice calificate. 

3. Aprobarea Planului lucrărilor de reparații curente pentru perioada vacanței de vară 

în blocurile de studii și cămine. 

4.Stabilirea sporurilor de performanțe a angajaților CEC pentru sem I anul 2022 

 Președintele CA 

 

Iurieva T.,director 

adjunct interimar. 

 

Vițu I., director 

adjunct. 

Comisia de 

evaluare 

 

 

Programul de activitate al Consiliului Metodic 

pentru anul de studii 2021 – 2022 

Nr. 

d/o 

Tematica activităților Forma Grup-țintă Termen Responsabil Indicatori de 

performanță 

I 1.Discutarea și înaintarea spre aprobare a 

Planului de activitate a CM pentru anul de 

studii 2021-2022  și a Planurilor de activitate 

a catedrelor metodice. 

2. Aprobarea Planului - cadru pentru 

învățământul liceal în cadrul programelor de 

formare profesional tehnică postsecundară. 

Ședință 

organizatori 

că 

 

Membrii 

CM 

Șefii 

catedrelor 

metodice 

 

August Negara Nina- 

director 

 

Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

 

Cosovan Eliza-

1. Planuri de 

activitate aprobate. 

 

2. Planificare dirijată 

a catedrelor metodice. 

 

3 Documentaţie 
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3.Cu privire la aplicarea eficientă a 

recomandărilor metodice pentru elaborarea 

proiectărilor de lungă durată, anul de studii 

2021-2022. 

4. Metodele de consiliere psihologică pe 

tema Covid-19 pentru elevii anului întâi în 

contextul pandemiei de Covid-19. 

metodist perfectată. 

 

4. Platforme ONLINE 

utilizate. 

II 1.Studierea și discutarea actelor normative 

și legislative: Codul Educației,Codul de 

Etică, 

Regulamente,Nomenclator,Managementul 

educațional etc. Cu privire la optimizarea 

procesului educațional, anul de studii 

2021-2022 

2.Aprobarea temei de cercetare metodico-

științifică la nivel de instituție. 

3.Aprobarea cadrelor didactice responsabile 

pentru pregătirea lotului olimpic al 

Colegiului în anul curent de studii. 

  4. Predarea/evaluarea  școlară în condiţii de 

situaţie    epidemiologică. Probleme atestate. 

Aplicarea diverselor Platforme educaţionale. 

5. Cu privire la buna organizare și 

desfășurare a procesului de atestare: cerințe 

și recomandări. 

6. Aprobarea mentorilor pentru anul de 

studii 2021-2022. 

7.Aprobarea desfășurării decadelor 

catedrelor, graficul lecțiilor publice . 

Informare, 

ședință 

lărgită 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoză 

Analiză 

Prognoză 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

Septembrie Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

 
Cosovan Eliza-
metodist 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
 
 
Sefii de catedre 
 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerială 
 

 

  

 

 

2.100% de cadre  

didactice informate. 

 

 

 

 

 

3.Notă informativă 

„Cu privire la 

rezultatele instruirii la 

distanţă la obiectele 

de studiu: probleme și 

soluții” 

 

 

 

III 

1. Studierea experientei avansate.Aspecte 

teoretico-practice ale evaluării, bazate pe 

competențe. Strategii și tehnici de evaluare, 

Informare, 

ședință 

lărgită 

 

Membrii 

CM 

 Șefii 

Noiembrie Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

 
Cosovan Eliza-

1.Ore publice şi 

activităţi extraşcolare 

defășurate; 
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care contribuie la formarea și dezvoltarea 

dexterităților diverse, reieșind din criteriile 

de evaluare a competențelor specifice la 

disciplinele de specialitate. 

2.Activități de consiliere și sprijin: 

Rezolvarea problemelor legate de tipurile de 

dificultăți apărute la tinerii specialiști  

3.Repere metodologice: Metodologia 

elaborării testelor, tezelor, biletelor de 

examinare. 

Seminar 

teoretico- 

practice 

Consiliere, 

consultații 

 

catedrelor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

metodist 
 
Echipa 
managerială          
 
Tataru Lidia 
 
 
Șefii de catedre 

 

2. Ore publice şi 

activităţi extraşcolare 

defășurate; 

3. Activități de 

consiliere și sprijin; 

 

 

 

IV 

1.Organizarea olimpiadelor la disciplinile de 

cultură generală și pregătirea lotului olimpic 

din Colegiu pentru participare în cadrul 

olimpiadelor externe. 

2.Aprobarea orarului desfășurării 

olimpiadelor: geodezie ,topografie și 

cartografiere; meteorologie; piscicultură și 

acvacultură; ș.a. 

3. Organizarea şi promovarea cursurilor de 

formare continuă.  

4.Gradul  de pregătire a profesorilor pentru 

procedura de atestare, disemnarea domeniului 

de referinţă, acţiuni specifice instituţiei de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimb de 

experienţă etc.; 

5. Seminar teoretico-practic: ,,Bune practici 

de evaluare, disiminate de cadrele didactice 

ale catedrelor în practica profesională”. 

Implementar

e şi 

monitorizare 

 

Lecții 

publice 

  

 

 Raport de 

activitate 

sem.I 

 

 

Seminar 

teoretico- 

practic 

 

Cadrele 

didactice 

Decembrie Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

 
Cosovan Eliza-
metodist 
 

 

Șefii secțiilor  

didactico-

administrative 

 

Șefii de catedre 

 

 

Membrii CM 

1.Notă informativă 

elaborată 

2.Ore publice şi 

activităţi extraşcolare 

defășurate; 

3.Seminar teoretico-

practic desfășurat. 

4.Raport de  activitate 

prezentat. 

5. Teme de cercetare 

profesională 

elaborate. 

 

V 1.Rezultatele activității de mentorat cu tinerii 

specialiști: probleme și soluții.  

2. Seminar metodico- științific:,Metode 

alternative în procesul  de predare-învățare-

evaluare pentru asigurarea educației de 

Seminar de 

instruire 

 

Dezbateri, 

propuneri 

Mentorii 

debutanților 

  

Tinerii 

specialiști 

Februarie   Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

Cosovan Eliza-

metodist                 

Tataru Lidia 

1.Proces-verbal 

2.Realizarea 

standardelor de 

calitate a activităţii 

cadrelor didactice; 
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calitate.” 

3.Totalurile realizării decadelor catedrelor la 

disciplinile de studii. 

4. Prezentarea temelor de cercetare a 

catedrelor metodice: nivel de realizare și 

indicatori de performanță. 

  

Cadrele 

didactice 

 

Șefii de catedre 

 

 

 

3.Portofoliul 

catedrelor;                                  

 

VI 

 

 

 

 

1.Despre performanţele elevilor în cadrul 

olimpiadelor şcolare. 

şcolar 

2.Calitatea implementării curriculumului 

şcolar (rezultatele controalelor realizate) în 

cadrul catedrelor metodice. 

3.Dezvoltarea unui sistem eficient de 

monitorizare a Regulamentului de ordin intern 

a elevilor (elaborarea fişelor psihopedagogice, 

fişe de urmărirea frecvenţei, fişe de urmărire a 

disciplinei elevilor, implicarea Consiliului 

elevilor în luare de decizii). 

Raport 
 
 
 

Dezbateri 
 
 
 
 
 

Propuneri 
 

Reprezenta

nți ai 

Consiliului 

Elevilor 

Cadrele 

didactice 

Șefii 

catedrelor 

metodice 

 

Aprilie Iurieva Tatiana – 

președinte CM 

 

Șefii secțiilor 

didactico-

administrative 

Gheoghianu 

Mariana-șef secție 

Educație 

Tataru Lidia – 

psiholog școlar 

1.Raport         

prezentat. 

 

2.Performanțe 

obținute la 

olimpiade; 

3.Probleme și  

realizări identificate. 

4.Propuneri și sugestii 

formulate și 

înregistrate. 

 

VII 

 

 

 

1.Totalurile activității Consiliului Metodico- 

Științific. Sinteza activităţilor metodice în 

anul de studii 2021 – 2022.  

2.Realizarea standardelor de calitate a 

activităţii cadrelor didactice . 

3.Asigurarea metodică: realizări şi probleme. 

4.Sugestii, propuneri,analiza problematizată, 

stabilirea obiectivelor pentru proiectarea 

activităţii metodice , anul de studii 2022 – 

2023 

5. Promovarea imaginii colegiului. 

Sinteză 
 
Dezbateri 
 
Propuneri 

Membrii 

CM 

 Șefii 

catedrelor 

metodice 
 

Mai Negara Nina-

director 

Iurieva Tatiana- 

președintele CM 

Cosovan Eliza -

metodist 

Echipa 

managerială 

Șefii de catedre 

MembriiCM 

1.Realizarea 

standardelor de 

calitate a activităţii 

cadrelor didactice; 

2.Rapoarte de 

activitate elaborate; 

3.Notă 

informativă/ 

 

 


