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IP Colegiul Agroindustrial din Rîşcani este o instituție publică de învățământ 

profesional tehnică postsecundară, activitatea căreia este reglementată de Constituţia 

Republicii Moldova, Codul Educației, Regulamentul – cadru de organizare și 

funcționare a instituțiilor de învățământ tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar, regulamentele interne de activitate elaborate şi aprobate de Consiliul 

Profesoral şi, după caz, de alte acte normative în vigoare. 

 
 

CONTEXT LEGISLATIV 
 

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014.  

2. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003.  

3. 
Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013.  

4. Planul de dezvoltare strategic al Instituţiei Publice Colegiului Agroindustrial din Rîşcani. 

5. 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și  

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

6. 
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învățământ profesional  

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015. 

7. 
Reglementările privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, 

anul de studii 2020-2021, aprobate prin Ordinul MECC nr.843 din 19.08.2020. 

8. 
Regulamentul intern de organizare și desfășurare a procesului educațional în contextul 

situației epidemiologice de COVID-19 

9. 
Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin 

OME nr.1128 din 26.11.2015, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015. 

10. 
Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar 

în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16.12.2015. 

11. 

Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar şi 

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

OME nr. 234 din 25.03.2016. 

12. Curricula specialităţilor. 

13. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin OME nr.1086 din 

29.12.2016. 

14. 
Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul 

profesional tehnic postsecundar. 

15. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin OME nr. 861/2015. 

16. 
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 

conducere în instituţiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin OME nr. 673/2015. 

17. 
Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin 

învățământ dual aprobat prin HG 70 din 22.01.2018. 

18. Statutul Colegiului Agroindustrial din Rîșcani. 

19. Regulamentul intern de activitatea al IP Colegiul Agriondustrial din Rîşcani. 
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20. 
Regulamentul  de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii din Colegiul 

Agroindustrial din Rîşcani. 

21. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin OMECC nr. 

1127 din 23.07.2018. 

22. Regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 

23. Regulamentul intern privind organizarea şi desfăşurarea activităţii secţiei financiar-contabile. 

24. Politica de contabilitate. 

25. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional 

tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară. 

26. Regulamentul intern cu privire la Politica antifraudă şi anticorupţie. 

27. Regulamentul de activitate al Consiliului elevilor. 

28. Regulamentul de funcţionare al căminului elevilor. 

29. Regulamentul intern de activitate al secțiilor didactică. 

30. Regulamentul intern de activitate al secțiilor sportive. 

31. Regulamentul intern al consiliului de etică. 

32. Regulamentul intern privind evaluarea, notarea rezultatelor învăţării şi promovarea elevilor. 

33. 

Regulamentul - cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii 
ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile 
de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar şi profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în 
învăţământul postuniversitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului 1009 din 1 septembrie 2006 
cu modificări. 

34. 
Regulamentul intern cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru elevii IP 

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani. 

  
ARGUMENT 

Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021 este elaborat pornind de la faptul 

că educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a 

învățământului vocațional şi Planului de dezvoltare strategică al instituţiei, privind o creştere 

inteligentă, durabilă prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia 

are nevoie pentru a rămâne competitivă şi inovatoare.  

Planul anual de activitate este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie punându-se 

accentul pe promovarea şi susţinerea învăţământului din domeniul agroalimentar, formarea 

specialiştilor competitivi, realizarea PDS şi direcţiilor principale de activitate pentru anul de studii 

respectiv. 

Întreaga activitate din Colegiul Agroindustrial din Rîşcani va fi organizată astfel încât să se 

creeze un mediu educaţional profesionist, corelat cu standardele educaţionale.  

Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare 

constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire 

excelentă, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi 

profesionale. Întregul proces de instrucţie şi educaţie al colegiului nostru trebuie să fie centrat pe un 

set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_892_regulament_admitere_postsecundar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_892_regulament_admitere_postsecundar.pdf
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VIZIUNEA ŞI MISIUNEA 

 

Misiunea IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani are la bază “valorile promovate în societate și 

la nivelul instituției, prin politicile și strategiile educaționale existente la nivel național, regional și 

local, prin situația existentă definită de factori contextuali, de cultură, tradiții, cât și prin evoluția 

conceptului de calitate.” 

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani îşi propune să formeze specialiști competenți în domeniul 

agroalimentar, oferind posibilități de instruire absolvenților gimnaziilor, liceelor, şcolilor 

profesionale cu meserii conexe, respectând egalitatea de șanse, încurajându-i să-și desăvârșească 

potențialul pentru cunoaștere prin promovarea unui învățământ orientat pe: valori, creativitate, 

capacități cognitive, volitive și acţionale, cunoștințe fundamentale și profesionale, competențe de 

utilitate directă în profesie și în societate; să presteze servicii educaționale și consultanță mediului 

de afaceri. 

 

Principii educaționale: 

Activitatea Colegiului pentru perioada de referinţă va continua să se bazeze pe valorile deja 

consacrate în evoluţia sa:  

Profesionalism  

Performanţă  

Transparenţă  

Colaborare reciprocă  

Respectul faţă de personalitate  

Responsabilitate  

Dreptul la opinie 
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ȚINTE STRATEGICE -  Obiective prioritare ale  
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani pentru anul de studii 2020-2021 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII -  Instituționalizarea și consolidarea sistemului de 

management al calității; 

PROCESUL EDUCAŢIONAL -  Asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare 

profesională bazate pe competențe, ajustată la 

necesitățile reale ale economiei naționale și tendințele de 

dezvoltare ale acesteia; 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ  

ȘI RESURSELE FINANCIARE -  Renovarea și extinderea bazei tehnico-materiale și 

administrarea eficientă a resurselor financiare; 

MANAGEMENT 

ȘI RESURSE UMANE -  Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice 

și manageriale în vederea creșterii performanțelor 

instituționale; 

PARTENERIATE  

EDUCAȚIONALE -  Valorificarea oportunităților de consolidare și dezvoltare a 

platformei de dialog social-economic; 

CONTROLUL INTERN  

MANAGERIAL -  Racordarea indicatorilor la Standardele Naţionale ale 

Controlului Intern. 
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PLANUL OPERAŢIONAL 2020-2021 

 

Opțiuni strategice Activităţi Termeni 
Mijloace 

financiare, 
lei 

Responsabili Indicatori 

Ţinta strategică 1: Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, investigaţionale şi manageriale 

1
 

O1 - Îmbunătăţirea continuă a 
calităţii proceselor educaţionale 
şi administrative. 
O2 - Sporirea utilităţii actelor 
reglatorii interne, prin 
completare şi ajustare la 
legislaţia în vigoare. 
O3 - Constituirea şi menţinerea 
unei baze de date privind 
calitatea serviciilor 
educaţionale. 
O4 - Supravegherea promovării 
culturii calităţii în Colegiul 
Agroindustrial din Rîşcani; 
O5 - Organizarea funcționării 
comisiei pentru asigurarea 
calității în educație. 

O1: 
1. Monitorizarea implementării standardelor de 

calitate în Colegiu; 
O4:  
1. Evaluarea anuală a rezultatelor referitor la 
managementul calităţii; 
O5: 
1. Prezentarea Raportului anual de evaluare 

internă CEIAC în cadrul Consiliului de 
administraţie şi Profesoral. 

2. Elaborarea planului de măsuri corective și 
preventive pentru îmbunătăţirea şi asigurarea 
calităţii în instituţie, înaintat spre aprobare 
Consiliului de administrație. 

3. Asigurarea transparenţei sistemului intern de 
management al calităţii. 

 
pe 
parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
 
 

  
Director 
Şef secţie calitate 
Comisia CEIAC 
 
 
 
Şef secţie pentru 
asigurarea calității 
 
Comisia CEIAC 
 
 
 
Director 
Membrii CEIAC 
 

 
Sporirea calităţii 
procesului 
instructiv-educativ 
şi managerial 
 

 Ţinta strategică 2: Eficientizarea actului educațional în vederea formării și dezvoltării competențelor în raport cu opţiunile, interesele şi aptitudinile elevilor, 
în concordanță cu solicitările părinților și cerințele pieței forței de muncă pentru accederea în profesie și în forme superioare de învățământ 

2
 

O1 –Implementarea în instituție 
a principiilor și procedeelor 
caracteristice managementului 
participativ. 
 
 
 
 

O1: 
1. Implicarea unui număr sporit de manageri şi a 

salariați, utilizând forme, metode si tehnici de 
management care conduc la soluționarea 
celor mai complexe şi importante probleme 
ale instituţiei 

O2: 
1. Constituirea grupului de lucru privind analiza 

 
pe 
parcursul 
anului 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director 
 
 
 
 
 
Director 
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O2 - Diagnoza mediului social şi 
economic . 
 
 
 
 
 
 
 
O3 - Ajustarea ofertei de 
curriculum la decizia  instituției, 
a metodelor și practicilor 
didactice prin raportarea la 
interesele elevilor, la specificul 
unității școlare și cerințele 
pieței de muncă. 
 
 
 
O4 - Elaborarea curriculumurilor  
pentru specialități și avizarea 
acestora. 
 
 
 
O5- Preocuparea constantă a  
profesorilor pentru pregătirea 
elevilor, menită să faciliteze 
progresul și  dezvoltarea 
personală a acestora și 
obținerea de rezultate 
superioare. 

mediului social şi economic; 
2. Elaborarea studiului de fezabilitate referitor la 

analiza pieţei forţei de muncă; 
3. Conlucrare eficientă cu Oficiul Teritorial al 

Forţei de Muncă; 
4. Întâlniri periodice de analiză și diagnoză a 

mediului social şi economic. 
O3: 
1. Evaluarea nivelului de corespundere ale 

planurilor de învăţământ cu tendinţele pieţei 
forţei de muncă; revizuirea planurilor de 
învățământ ediția 2016. 

2. Implicarea agenților economici la elaborarea 
Planurilor de învățământ și Curriculumurilor 
specialităților. 

O4: 
1. Aprobarea curriculumurilor specialităţilor 

72130 „Tehnologia panificaţiei” dual, 41630 
„Merceologie” dual; 

O5:  
1. Activitatea Firmelor de Exerciţiu, participarea 

anuală în cadrul Târgului Naţional al Firmelor 
de Exerciţiu; 

2. Încheierea acordurilor de colaborare cu 
agenții economici în vederea desfășurării 
stagiilor de practică și angajarea în câmpul 
muncii a absolvenților instituției; 

 
O6: 
1. Publicarea materialelor didactice, suporturilor 

de curs, materialelor instructive pe platforme 

educaționale;  

2. Implementarea tehnologiilor didactice 

moderne, bazate pe îmbinarea activităților 

noiembrie 
2020 
 
pe 
parcursul 
anului 
 
 
Septembrie 
2020 
mai 2021 
 
 
 
 
 
până la 1 
ianuarie 
2021 
 
pe 
parcursul 
anului 
 
pe 
parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
Până în 
luna Iunie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30000  
 

 
 
 
șefi-secție pentru 
instruirea practică 
 
 
 
 
director-adjunct 
 
 
 
 
 
 
 
director-adjunct 
 
 
Şef-secţie didactică 
 
 
Director 
 
 
Profesorii 
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teoretice cu cele aplicative  

O7: 
1. Monitorizarea şi controlul desfăşurării 

consultaţiilor la disciplinele de examen, 
acordarea de consiliere; 

2. Monitorizarea prezenţei elevilor la orele de 
curs şi consultaţii; 

3. Utilizarea programelor de pregătire pentru 
disciplinele de examen plasate pe site-ul 
aee.edu.gov.md.  

 
 
 
permanent 

 
 
 
 
 

 
 
 
șefii de catedre 
 
 
șefi-secție didactică 
 
șefii de catedre 

 
 
 
Crearea 
oportunităților de 
pregătire 
suplimentară a 
elevilor  
 

 Ţinta strategică 3: Implementarea sistemului AeL şi TIC în predarea a cât mai multor discipline și în vederea dezvoltării abilităților de comunicare și 
antreprenoriat 

 O1 - Îmbunătăţirea 
competenţelor digitale ale 
elevilor.  
 
 
 
 
O2 - Introducerea de softuri 
educaţionale la  disciplinele de 
cultură generală și de 
specialitate. 
 

O3 - Monitorizarea și evaluarea 
platformei AEL în procesul de 
învățare. 
O4 – Modernizarea în 
colaborare cu profesorii de 
informatică a curriculumului la 
specialitate cu posibilitatea 
utilizării de soft-uri educaționale 
O5 - Participarea cadrelor 
didactice la programe de 

O1:  
1. Procurarea calculatoarelor şi tehnicii 

informaţionale. Dotarea fiecărei săli de clasă 
cu tehnică și internet fix; 

2. Accesul în laboratoarele de informatică 
pentru desfăşurarea unui număr mai mare de 
ore şi la alte discipline. 

O2: 
1. Analiza ofertelor de softuri educaţionale; 
2. Procurarea softurilor educaţionale. 
 
 
O3: 
1. Evaluarea rezultatelor calitative în urma 

utilizării AeL şi TIC. 
O4: 
1. Includerea profesorilor de informatică în 

grupurile de lucru la elaborarea 
curriculumului la specialităţile noi; 

 
O5: 
1. Elaborarea graficului programelor de formare 

 
septembrie 
2020 
 
 
 
 
 
noiembrie 
2020 
 
 
 
martie 2021 
 
 
 
la necesitate 
 
 
 
septembrie 

 
120000 
 
 
 
 
 
 
35000 
 
 
 
 
 

 
director 
contabil şef 
 
 
tehnician tehnica 
de calcul 
 
tehnician tehnica 
de calcul 
 
 
 
șef-secție pentru 
asigurarea calității 
 
 
metodist 
 
 
 
metodist 

 

numărul de elevi şi 

profesori 

beneficiari 

 

 

 

numărul de elevi și 
profesori care 
beneficiază de 
softuri  
 
 
 
 
 
 
 
 
numărul de 
profesori instruiţi  
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formare  pentru utilizarea soft-
urilor educaționale. 

continuă în domeniu; 
2. Delegarea cadrelor didactice la cursuri. 

2020 
 
 

Metodist 

Ţinta strategică 4: Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi continuarea modernizării bazei tehnico-materiale de 
care dispune instituția de învățământ. 

O4 - Igienizarea, îmbunătăţirea 
ambientului şi creşterea 
confortului în sălile de clasă şi a 
sălii de lectură. 
 
O9 - Asigurarea accesului 
eficient la informaţii şi creşterea 
numărului de cititori.  
 
O10 - Asigurarea unor condiţii 
optime pentru realizarea igienei 
personale a elevilor prin 
modernizarea: camerelor, băilor 
și lavoarelor, bucătăriilor și 
blocurilor sanitare din cămin.  
O14 - Achiziționarea de mijloace 
fixe și mobile moderne, menite 
să contribuie la o bună  
desfășurare a activității stațiunii 
didactico-experimentale a 
instituției. 

O4: 
1. Lucrări de reparaţie, renovare şi asigurare cu 

mobilier ale cabinetelor şi laboratoarelor: 
- Laboratorul 61 „Electrotehnică şi acţionări 
electrice”; 
- Cabinetul 18 „Decizii pentru un mod sănătos de 
viață”; 
2. Lucrări curente de întreţinere; 
O9:  
1. Prezentarea periodică a ofertelor de carte și 

soft educațional; 
2. Achiziționarea și dotarea instituției cărți, 

manuale, materiale didactice. 
O14: 

1. Procurarea tractorului; 
2. Implementarea proiectului ”Livada 

Moldovei”. Construcția și dotarea mini-liniei și 
laboratorului pentru specialitatea 71110 
Tehnologia produselor cosmetice și 
medicinale 

 

 
 
 
iunie 2021 
 
noiembrie 
2020 
iunie-iulie 
2021 
 
 
 
 
 
decembrie 
2020 
pe parcursul 
anului 
 
 

 
 
 
85000 
 
30000 
 
 
 
 
 
 
 
 
420000 
 
8000000 
(proiect) 

 
Şef gospodărie 
 
Şef gospodărie 
 
 
 
Şef gospodărie 
 
Bibliotecar 
 
 
 
 
Director 
 
Director 
 
 
 

 
numărul de elevi şi 
profesori 
beneficiari  
 
numărul de 
cabinete şi 
laboratoare 
renovate 
 
Numărul de cărţi şi 
ediţii  
 
 
Tehnică procurată 
 
Proiect aprobat 
 
 
 
 

Ţinta strategică 5:  Încadrarea cu personal didactic cu o  bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare 
continuă a cărui activitate să conducă la: 

- modernizarea procesului instructiv - educativ; - utilizarea metodelor de predare - învățare centrate pe elev; 
- dezvoltarea competențelor cheie și profesionale. 

O1 - Asigurarea încadrării cu 
personal  didactic calificat. 
 
 

O1: 
1. Colaborarea cu instituţiile de învăţământ 

superioare pentru identificarea potenţialilor 
angajaţi. 

 
la necesitate 
 
 

 
 

 
Director 
Inspector cadre 
 

 
Numărul de tineri 
specialişti calificaţi 
angajaţi 
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O2 - Acordarea de consiliere 
cadrelor didactice privind 
participarea la programe 
europene  și cooperare 
internațională.  
 
 
O3 - Motivarea  cadrelor 
didactice să participe la 
concursurile de titularizare în 
învățământ, precum și să opteze 
pentru  atestarea la grade 
didactice. 
O4 - Sporirea performanțelor 
profesionale ale cadrelor 
didactice prin participarea în 
forme de continuare a studiilor: 
masterat , doctorat. 
 
 
 
 
 

O5 - Elaborarea unor criterii de 
evaluare ale activității cadrelor 
didactice care să stimuleze 
implicarea acestora în 
perfecționare. 

 
O6 - Participarea periodică a 
cadrelor didactice la cursuri de 
formare, stagii profesionale la 
catedră și întreprindere care să 
le permită conectarea la 

O2: 
1. Identificarea programelor şi stagiilor 

internaţionale; 
2. Facilitarea schimbului de experiență prin 

acorduri de colaborare cu instituţiile cu 
specialităţi din acelaşi domeniu. 

 
O3, O4: 
1. Susţinerea cadrelor didactice în dezvoltarea 

profesională prin continuarea studiilor la 
programele de masterat, doctorat, precum şi 
atestarea la grade didactice şi manageriale; 

2. Stimularea  activității metodice în vederea 
formării psihopedagogice a profesorilor 
debutanți și autodidacți; 

3. Dezvoltarea continuă a activității de 
mentorat; 

4. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor 
didactice și facilitarea accesului la oferta de 
cursuri a instituțiilor abilitate. 

5. Colaborarea cu instituții de învățământ 
superior, IȘE și cu organizații abilitate în 
formarea continuă. 

6. Optimizarea managementului 
informației/asigurarea accesului profesorilor 
la resursele bibliografice virtuale și reale. 

O5: 
1. Evaluarea anuală a cadrelor didactice; 
2. Monitorizarea dinamicii competenţelor 

profesionale ale acestora; 
3. Motivarea cadrelor didactice de  a activa 

eficient prin aplicarea criteriilor de premiere 
aprobate. 

 

 
permanent  
 
 
 
 
 
 
 
permanent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director 
Director adjunct 
 
 
Director 
Director adjunct 
 
 
 
 
 
 
 
Metodist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
director-adjunct 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul de cadre 
didactice 
deţinătoare de 
grade didactice, 
manageriale şi titlu 
de master. 
 
 
 
 
 
 
Analiza evoluţiei 
profesionale ale 
cadrelor didactice 
 
 
 
 
Numărul de 
acorduri de 
parteneriat 
încheiate  
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ultimele noutăți în domeniu.  
O7 - Modernizarea procesului 
instructiv-educativ (proiectare, 
realizare, evaluare) prin 
utilizarea în activitatea didactică 
a activităţilor însuşite, 
rezultatelor și competențelor 
dobândite în urma participării 
profesorilor la programele de 
formare. 

 
O7: 
1. Monitorizarea modului de utilizare în 

demersul didactic a competențelor dobândite 
la cursurile de formare  și perfecționare; 

2. Proiectarea activităţilor instructiv-educative în 
corespundere cu indicatorii calităţii; 

3. Evaluarea activităţilor, depistarea şi 
înlăturarea lacunelor; 

 

 
 
 
 
 
 
permanent 

 
 
 
 
 
director-adjunct 
  
 
 
 

 Ţinta strategică 10: Dezvoltarea unui parteneriat social activ și dinamic și extinderea colaborării cu: APL, ONG-uri, agenți economici, unități de învățământ 
având același profil la nivel național și internațional; 

 O1- Identificarea instituțiilor și 
organizațiilor partenere, care să 
colaboreze pentru realizarea 
obiectivelor activității instituției. 
O2 - Încheierea unor  contracte 
de colaborare și organizarea de 
măsuri specifice cu instituții 
abilitate.  
O3 - Parteneriat cu instituțiile 
de învățământ superior în 
vederea popularizării ofertei 
educaționale. 
O4 - Stabilirea unor contacte 
on-line cu instituții de 
învățământ locale, naționale și 
internaționale. 
O5 - Extinderea colaborării cu 
unități de învățământ de același 
profil,  la nivel internațional 
pentru participarea la programe 
de mobilitate. 

 
 
O2: 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu APL; 
2. Încheierea contractelor de colaborare cu 

ONG-uri; 
3. Încheierea contractelor de colaborare cu 

agenţii economici. 
O3: 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu 
instituţii superioare de învăţământ; 

 
O5. 

1. Încheierea contractelor de colaborare cu 
instituţii de același profil la nivel naţional şi 
internaţional; 

 

 
 
 
permanent  
 
 
pe parcursul 
anului 
  
pe parcursul 
anului 
 
 
 
pe parcursul 
anului 

  
 
 
 
 
 
 
Director 
 

Numărul de 
instituţii partenere 
 
 
 
 
 
Numărul de 
contracte încheiate 
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Planul şedinţelor Consiliului de administraţie    
pentru anul de studii 2020-2021 

Nr. 
d/o 

Tematica ședințelor 
Termenul 
executării 

Responsabili 

Ședința I 

1.1 
Alegerea secretarului Consiliului de 
administrație. 

septembrie 

director 
Anatolie Volentir 

1.2 
Aprobarea planului Consiliului de 
administrație. 

director 
Anatolie Volentir 

1.3 
Aprobarea Statelor de personal și Schemei 
de încadrare pentru semestrul I, anul de 
studii 2020-2021 

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

1.4 
Aprobarea Raportului de autoevaluare 
privind pregătirea pentru re-
deschiderea instituției de învățământ  

director 
Anatolie Volentir 

1.5 
Aprobarea Planului de curățenie și 
dezinfecție în IP Colegiul Agroindustrial 
din Rîșcani 

șef-secție pentru 
asigurarea calității 

Violeta Rusu 

1.6 

Aprobarea devizului de cheltuieli 
referitor la dotarea instituției și 
procesului educațional pentru 
activitatea acesteia în perioada 
pandemică COVID 19  

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

Ședința II 

2.1 
Aprobarea proiectului privind procurarea 
tehnicii agricole 

septembrie 

director 
Anatolie Volentir 

2.2 
Aprobarea listei elevilor cu referință la 
fixarea contingentului pentru anul de 
studii 2020-2021 

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 

2.3 
Aprobarea listelor elevilor pentru 
bursele de studii și sociale 

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 

2.4 Aprobarea listelor elevilor orfani 
şefii de secție  

Diana Borş  
Natalia Babii 

2.5 Aprobarea listelor elevilor cu CES şef secţie  
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Diana Borş 

2.6 

Completarea locurilor bugetare 
disponibile conform admiterii 2020 și 
proiectului de ordin privind fixarea 
contingentului 

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 

2.7 

Aprobarea listelor de tarifiere pentru 
anul de studii 2020-2021. Aprobarea 
volumului suplimentar de ore pentru 
cadrele didactice  

director-adjunct 
Inga Gherasim 

2.8 
Aprobarea listei elevilor cazați în cămin 
pentru anul de studii 2020-2021 

șef-secție pentru 
educație Aurelia Șoșu 

2.9 

Aprobarea regulamentului intern privind 
organizarea și desfășurarea studiilor în 
contextul stării epidemiologice COVID 
19 

șef-secție didactică 
Natalia Babii 

2.10 
Aprobarea procedurii operaționale 
privind izolarea elevilor cu simptome 
COVID 19 

șef-secție pentru 
asigurarea calității 

Violeta Rusu 

2.11 
Aprobarea Modalităților de organizare a 
activităților didactice pe grupe academice 

șefi-secție Natalia 
Babii 

Violeta Rusu 

2.12 
Aprobarea mărimilor sporurilor pentru 
performanță 

director 
Anatolie Volentir 

Ședința III 

3.1 
Analiza  și aprobarea planului operațional 
CEIAC 

octombrie 

şeful secţiei pentru 
asigurarea calităţii 

Violeta Rusu  

3.2 

Aprobarea planului de îmbunătățire a 
procesului instructive-educativ în baza 
raportului de autoevaluare internă a 
comisiei CEIAC 

şeful secţiei pentru 
asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

3.3 
Analiza nivelului de pregătire a 
colegiului către sezonul de iarnă  

inginer  
Oleg Cernicenco 

3.4 
Aprobarea platformei de dialog social cu 
partenerii educaţionali 

şefii secţiei pentru 
instruirea practică 
Inna Cernicenco 

Anatolie Romanciuc  

3.5 
Aprobarea Strategiei de realizare şi 
gestionare a veniturilor proprii 

director 
Anatolie Volentir 

3.6 
Aprobarea Planului de formare continuă/ 
perfecţionare a cadrelor didactice 

metodist  
Maria Vornicu 
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3.7 
Analiza calității desfășurării procesului 
instructiv-educativ în condițiile situației 
epidemiologice privind infecția cu COVID 19 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

3.8 
Planificarea activității din sectorul agricol. 
Aprobarea planului culturilor pentru anul 
2021 

director 
Anatolie Volentir 

Ședința IV 

4.1 

Analiza rezultatelor însușitei și 
frecvenței pentru lunile septembrie-
octombrie. Analiza frecvenței elevilor cu 
prezență fizică și celor ce studiază on-
line 

noiembrie 

șefi-secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 

4.2 

Prezentarea raportului privind 
activitatea diriginților în vederea 
îmbunătățirii frecvenței și însușitei în 
grupe 

șef-secție pentru 
educaţie 

Aurelia Şoşu 

4.3 
Aprobarea graficului tezelor din 
sesiunea de iarnă. Analiza calității 
materialelor de evaluare 

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 
șefii de catedre 
Svetlana Tomuz 

Evghenia Cosuhina 

4.4 

Aprobarea graficului examenelor 
sesiunii de iarnă şi a componenței 
comisiilor de examinare. Analiza calității 
materialelor de evaluare 

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 
șefii de catedre 

4.5 

Analiza nivelului de realizare a orarului 
lecţiilor, orarul studiului individual și 
consultațiilor ghidate de profesori. 
Analiza calității realizării orelor de 
studiu individual și a consultațiilor on-
line 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

4.6 

Analiza modelului de organizare a 
procesului educațional selectat. Puncte 
forte, puncte slabe, propuneri de 
modificare 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

4.7 

Aprobarea bugetului instituţiei pentru 
anul financiar 2021 
 
 
 

contabilul-şef  
Natalia Iastremschii 
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Ședința V 

5.1 

Analiza activităţilor de dezvoltare a 
competențelor antreprenoriale ale elevilor 
prin firme de exercițiu, disciplinei Bazele 
antreprenoriatului, participări în proiecte de 
finanţare, concursuri 

decembrie 

şeful secției  
Natalia Babii  

5.2 

Analiza activităţilor nivelului de 
pregătire a elevilor către olimpiadele 
interne şi zonale. Aprobarea graficului 
desfăşurării olimpiadelor interne în 
condițiile situației epidemiologice privind 
infecția cu COVID 19 

șefii de catedre 
Svetlana Tomuz 

Cosuhina Evghenia 

5.3 

Aprobarea planului de măsuri privind 
instruirea elevilor referitor la 
comportamentul acestora pe timp de 
iarnă  

șef-secție pentru 
educaţie 

Aurelia Şoşu 

5.4 
Rezultatele reușitei și frecvenței pentru 
luna noiembrie 2020 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

5.5 
Examinarea şi aprobarea raportului 
semestrial cu privire la activitatea 
economico-financiară a instituţiei  

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

5.6 
Avizarea fişelor de post ale personalului 
instituţiei 

director 
Anatolie Volentir 

5.7 
Aprobarea graficului de lucru şi 
activităţilor în timpul sărbătorilor şi 
vacanţei de iarnă 

director 
Anatolie Volentir 

5.8 
Aprobarea termenelor şi graficu lui de 
lichidare al restanţelor 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

5.9 
Aprobarea mărimilor sporurilor pentru 
performanță 

director 
Anatolie Volentir 

Ședința VI 

6.1 
Aprobarea listelor elevilor la bursele de 
studii şi sociale pentru semestrul II al 
anului de studii 2020-2021 

ianuarie 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

6.2 
Informarea privind planul utilizării 
mijloacelor financiare în asigurarea 
procesului educațional 

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

6.3 
Aprobarea Planului de achiziții pentru 
anul financiar 2021 

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 
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6.4 
Aprobarea schemei de încadrare pentru 
semestrul II al anului de studii 2020-
2021 

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

6.5 
Examinarea şi aprobarea raportului 
Auditului intern pentru anul 
calendaristic 2020 

coordonator MFC 

Ședința VII 

7.1 

Analiza implicării partenerilor sociali în 
dezvoltarea sistemului de formare 
profesională. Raportarea privind 
numărul de acorduri de colaborare şi 
contracte încheiate, identificarea 
agenţilor economici noi 

februarie 

şefii secţiei pentru 
instruirea practică 
Inna Cernicenco 

Anatolie Romanciuc 

7.2 
Informarea referitor la executarea 
bugetului pentru anul financiar 2020 

contabil-şef  
Natalia Iastremschii 

7.3 
Informații despre organizarea și 
desfășurarea activității educative în 
cămin 

șef-secție pentru 
educaţie 

Aurelia Şoşu 

7.4 
Analiza rezultatelor olimpiadelor zonale 
și căile de lichidare ale lacunelor 
depistate 

şefii de catedră 
Svetlana Tomuz 

Evghenia Andruşceac 

Ședința VIII 

8.1 
Activitatea catedrelor disciplinelor de 
cultură generală privind pregătirea elevilor 
pentru susținerea examenelor BAC – 2021 

martie 

şefii de catedră 
Svetlana Tomuz 

Evghenia Cosuhina 

8.2 

Etape şi proceduri de realizare ale 
pretestărilor pentru examenele BAC 2020 şi 
examenele de calificare în baza 
regulamentelor în vigoare. Implementarea 
examenului de calificare prin realizarea 
probei teoretice şi practice la specialităţile 
cu profil agroalimentar 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

8.3 
Nivelul de realizare a Planului 
operaţional la capitolul baza tehnico-
materială a instituţiei  

director 
Anatolie Volentir 

8.4 
Rezultatele  însușitei și frecvenței în lunile 
ianuarie-februarie 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

8.5 
Raportarea nivelului de realizare a 
activităţilor de orientare profesională şi 
oportunităţi în domeniul agroindustrial 

șef-secție pentru 
educaţie 

Aurelia Şoşu 
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Examinarea planului pentru lunile martie-
iunie 2020 

8.6 
Aprobarea mărimilor sporurilor pentru 
performanță 

director 
Anatolie Volentir 

Ședința IX 

9.1 
Activitatea catedrelor disciplinelor de 
cultură generală privind pregătirea elevilor 
pentru susținerea BAC – 2021 

mai 

şefii de catedră 
Svetlana Tomuz 

Evghenia Cosuhina 

9.2 
Analiza acţiunilor întreprinse în vederea 
promovării atractivităţii specialităţilor 
din Colegiu 

directorul-adjunct 
pentru educaţie 

Aurelia Şoşu 

9.3 
Rezultatele reuşitei şi frecvenţei în luna 
martie-aprilie 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

9.4 

Analiza nivelului de angajare a 
absolvenţilor în câmpul muncii şi 
numărului de confirmări colectate de la 
angajatori 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

Ședința X 

10.1 Aprobarea Raportului de autoevaluare al 
CEIAC 

iunie 

şeful secţiei pentru 
asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

10.2 

Încheierea contractelor în baza 
Regulamentului ECVET. Aprobarea 
unităţilor de curs opţionale şi la libera 
alegere stipulate în contract  

şefii de secție  
Diana Borş  

Natalia Babii 

10.3 
Analiza nivelului de realizare a Planului 
managerial pentru anul de studii 2020-
2021 

director 
Anatolie Volentir 

10.4 

Analiza nivelului de realizare a 
Planurilor de învățământ (anul de studii 
2020-2021) în condițiile situației 
epidemiologice privind infecția cu COVID 19 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

10.5 

Aprobarea componenței și atribuțiilor 
Comisiei de admitere, Comisiei de 
examinare a contestațiilor pentru admiterea 
2021 

director 
Anatolie Volentir 

10.6 
Aprobarea componenței Comisiei de triere 
și realizare a producției agricole 

director 
Anatolie Volentir 

10.7 
Aprobarea listei lucrărilor de reparație și 
dotare a bazei tehnico-materiale a instituției 

director 
Anatolie Volentir 
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Planul şedinţelor Consiliului profesoral  
pentru anul de studii 2020-2021 

Nr. 
d/o 

Tematica ședinţelor 
Termenul    
executării 

Responsabili 

Şedinţa I 

1 
Alegerea secretarului Consiliului profesoral 

pentru anul de studii 2020-2021 

28 august 2020 

director 

Anatolie Volentir 

2 

Examinarea şi aprobarea componenţei Consiliului 

profesoral, Consiliului de administraţie, 

Consiliului metodico-științific 

director 

Anatolie Volentir 

3 
Examinarea şi aprobarea candidaturilor şefilor de 
catedră, diriginţilor grupelor anului I, grupei C 21, 
grupei TR 31 

director 

Anatolie Volentir  

4 
Aprobarea modelului de organizare a procesului 
educațional în condițiile situației epidemiologice 
privind infecția cu COVID 19 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

5 
Informarea cadrelor didactice cu privire la 
rezultatele admiterii 2020 

director adjunct  

Inga Gherasim 

Şedința II 

1 

Analiza rezultatelor însușitei și frecvenței 

grupelor academice în anul de studii 2019-2020.   

Trasarea sarcinilor colectivului profesoral în 

vederea sporirii rezultatelor reuşitei, frecvenţei şi 

disciplinei educaţionale 

15 Septembrie 
2020 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

2 

Examinarea activității educaționale a instituțiilor 

de învățământ profesional tehnic din subordinea 

MADRM în anul de studii 2019-2020 

director 

Anatolie Volentir 

3 

Examinarea Raportului anual al Comisiei de 

Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii pentru 

anul de studii 2019 – 2020 

şef-secţie pentru 

asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

4 

Examinarea cererilor şi fişelor de atestare ale 

solicitanţilor la grade didactice în anul de studii 

2020-2021 

profesorii solicitanţi 

la grade didactice 

5 
Examinarea şi aprobarea componenţei Comisiei 

de atestare 

director 

Anatolie Volentir 
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6 
Aprobarea Planului anual de activitate al 

instituţiei pentru anul de studii 2020-2021 

director-adjunct  

Inga Gherasim 

Şedinţa III 

 
1 

Prezentarea rezultatelor evaluării iniţiale în 
grupele anului I: concluzii, plan de acţiuni  privind 
inserţia elevilor în procesul de învățământ 

19 Noiembrie 

2020 

şef-secţie pentru 
asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

2 
Aprobarea Planurilor Educaţionale 
Individualizate pentru persoanele CES 
înmatriculate în anul de studii 2020-2021 

şef-secţie 

Diana Borş 

3 
Aprobarea temelor tezelor de diplomă şi 
conducătorilor pentru anul de studii 2020-2021 

şefi catedre  

4 
Admiterea elevilor grupelor MAIA 41, CFR 21 
către examenele de promovare ale semestrului I, 
anul de studii 2020-2021 

diriginţii grupelor 

Şedinţa IV 

1 

Admiterea elevilor grupelor anilor I-IV către 

examenele de promovare ale semestrului I, anul 

de studii 2020-2021 

10 Decembrie 
2020 

diriginţii grupelor 

2 

Analiza modelului de organizare a procesului 

educațional selectat. Puncte forte, puncte 

slabe, propuneri de modificare 

director-adjunct 
Inga Gherasim 

3 

Analiza propunerilor referitor la planul de 

admitere 2021 şi aprobarea strategiei de 

realizare a acestuia 

director 

Anatolie Volentir 

șef-secție pentru 

educaţie Aurelia 

Şoşu 

4 Prezentarea Planului de acţiuni privind 

promovarea specialităţilor colegiului. Lansarea 

campaniei de informare și promovare a 

programelor de formare profesională inițială și 

continuu 

șef-secție pentru 

educaţie 

Aurelia Şoşu 

Şedinţa V 

1 

Analiza rezultatelor semestrului I al anului de 

studii 2020-2021 şi sarcinile colectivului 

profesoral în vederea sporirii rezultatelor 

reuşitei, frecvenţei şi disciplinei educaţionale 

25 februarie 2021 
șefi-secție didactică 

Diana Borş  
Natalia Babii 
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2 

Susţinerea publică a Fişelor de atestare şi 

portofoliilor solicitanţilor la 

conferirea/confirmarea gradului didactic „întâi” 

și ”superior” 

solicitanții la 

conferirea şi 

confirmarea 

gradelor didactice  

3 
Prezentarea rezultatelor chestionarelor privind 

satisfacţia elevilor și părinților 

şef-secţie pentru 

asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

4 
Implicarea elevilor în activități antreprenoriale 

/economice organizate în cadrul instituțiilor 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 

Şedinţa 

1 

Admiterea elevilor grupelor C 41, E-41, TR-41 

către examenele de promovare ale semestrul II, 

anului de studii 2020-2021 

martie 2021 diriginţii grupelor 

Şedinţa 

1 

Admiterea elevilor grupelor MAIA-41,  CFR 11, 

TP-41, TPCM-41, TPîd-21 către examenele de 

promovare ale semestrul II, anului de studii 

2020-2021 

aprilie 2021 diriginţii grupelor 

Şedinţa VI 

1 

Admiterea elevilor grupelor TR-31, E-31, C-31, 

TTCM-31, MAIA-31, MAIA-21, C-21, TPCM-21, 

TPCM-11, C-11, TR -11, TP-11, MAIA-11 către 

examenele de promovare ale semestrul II, anului 

de studii 2020-2021 

mai 2021 

diriginții 

grupelor 

2 
Admiterea elevilor către sesiunea bacalaureat 

2021 

șef-secție didactică 
Natalia Babii 

3 

Susținerea publică a Fişelor de atestare și 

portofoliilor solicitanților pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic ”doi” 

solicitanţii pentru 
conferirea/ 
confirmarea 

gradului didactic 
doi 

Şedinţa VII 

1 
iunie 2021 

Admiterea elevilor grupelor E-11, E-21, TP-21, 

TP-31, TR 21, către examenele de promovare ale 

semestrul II, anului de studii 2020-2021 

diriginții 

grupelor 

2 Admiterea elevilor grupelor elevilor anului IV diriginții 
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către examenele de calificare ale programelor de 

formare profesională 

grupelor 

Şedinţa VIII 

1 

Examinarea Raportului de activitate al Colegiului 

Agroindustrial din Rîşcani în anul de studii 2020-

2021 

30 iunie 2021 

director-adjunct 

Inga Gherasim 

2 

Examinarea Raportului de activitate al Comisiei 

interne pentru evaluare și asigurare a calității 

şef-secţie pentru 

asigurarea calităţii 

Violeta Rusu 

3 

Prezentarea rezultatelor activităţii secţiilor în 

semestrul II al anului de studii 2020-2021 

(susţinerea examenelor de promovare, 

bacalaureat, de calificare) 

şefii secţiilor de 

studii 

Diana Borş 

Natalia Babii 

4 
Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor 

didactice, cabinetelor/laboratoarelor 

membrii comisiei 

de evaluare 

6 
Înaintarea MECC candidaturilor elevilor pentru 

bursele de merit 

șefi-secție didactică 
Diana Borş  

Natalia Babii 



22 
 

PLANUL OPERAȚIONAL de activitate al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 

pentru anul de studii 2020 - 2021 

Motto: 

„În limitele impuse, cu resursele existente,  

într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început,  
să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii!” 

 
 

Principiile calităţii educaţiei asumate de către COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII: 

• Centrarea pe beneficiarii serviciilor educaţionale cu accent pe progresul elevului; 

• Participarea activă a actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 

• Dialog, parteneriat și eficacitate colectivă; 

• Învăţarea permanentă şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor pentru obținerea rezilienței și a capabilității; 

• Incluziunea elevilor cu nevoi speciale indiferent de mediul de proveniență. 
 
Pe baza valorilor și principiilor precizate, se defineşte propriul concept de calitate şi se stabilesc indicatorii calităţii 

 Indicatori interni:  
- Instituția asigură bunăstarea elevului. 
- Instituția oferă un cadru de educație bazat pe eficacitatea colectivă. 
- Instituția asigură formarea competenţelor pentru toţi elevii, în funcţie de calificare/specializare. 
- Instituția își centrează eforturile pe dezvoltarea capabilității elevilor săi. 

 Indicatori de „interfaţă”:  
- Instituția pregătește și se preocupă de inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

 Indicatori de relevanţă a educaţiei:  
- Dezvoltarea competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de adaptare activă în societate. 
- Procentul absolvenților care promovează examenul de bacalaureat. 
- Procentul absolvenţilor care îşi continuă studiile. 
- Procentul absolvenţilor care îşi găsesc un loc de muncă. 

 Indicatori specifici: 
- Instituția dezvoltă reziliența elevilor. 
- Instituția răspunde nevoilor locale, regionale și republicane de formare profesională. 
- Instituția creează condiţiile corespunzătoare tranziţiei de la colegiu la locul de muncă. 
- Instituția dezvoltă un parteneriat activ cu agenţii economici locali, regionali - potenţiali angajatori pentru absolvenţi. 
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Țintele Strategiei de evaluare internă a calităţii 
2018-2021 

 

Obiective strategice Ținte la orizontul anului 2021 

1. Obiectiv strategic:  
Asigurarea calităţii activităţilor didactice și 
extracurriculare, prin eficientizarea 
proceselor interne. 

1.1 Asigurarea calităţii activităţilor, pentru consolidarea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani ca instituţie de 
nivel național. 

1.2 Integrarea Colegiului Agroindustrial din Rîșcani în spaţiul republican al învăţământului preuniversitar. 

2. Obiectiv strategic: 
Realizarea unei diagnoze complete 
referitoare la interesele, cunoştinţele, și 
competențele necesare elevilor în vederea 
integrării lor profesionale. 

2.1 Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu elevii şi cu alţi 
beneficiari ai procesului de învăţământ. 

2.2 Asigurarea bunăstării elevilor. 

2.3 Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar. 

3. Obiectiv strategic: 
Creşterea competitivităţii procesului 
didactic și transformarea acestuia într-un 
proces activ-participativ prin încurajarea 
implicarea  elevilor în propria lor formare. 

3.1 Creşterea eficienţei colective şi a competitivităţii procesului didactic. 

3.2 Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale, regionale, 
republicane și internaționale în formarea profesională a elevilor.  

3.3 Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii. 

3.4 Dezvoltarea instituţiei în relaţia cu mediul social şi implicarea în viaţa comunităţii. 

4. Obiectiv strategic: 
Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin 
urmărirea realizării standardelor. 

4.1 Dezvoltarea unui sistem intern coerent şi unitar de management al calităţii, în vederea pregătirii 
instituției către evaluarea externă. 
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DECLARAREA SCOPULUI ACTIVITĂȚII CEIAC 

 
Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale adoptat de către IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani are ca scop: 
a) asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaționale oferite de către IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani cu cerințele 

beneficiarilor și ale celorlalte părți interesate;  
 

b) îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor educaționale oferite de către IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani prin dezvoltarea 
eficienței colective; 

 
c) dezvoltarea unei culturi a calității în cadrul IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și asigurarea unei protecții reale a intereselor 

beneficiarilor și ale celorlalte părți interesate de serviciile oferite de către instituție;  
 

d) implementarea unui sistem de evaluare internă a calității proceselor didactice și de evaluare externa, în vederea certificării 
conformității (în urma procesului de acreditare) acestor procese cu standardele de calitate;  

 
e) stabilirea responsabilităților personalului IP Colegiului Agroindustrial din Rîșcani în ceea ce privește asigurarea calității serviciilor 

educaționale;  
 

f) realizarea obiectivelor sale privind serviciile educaționale. 
 

PLAN OPERAȚIONAL 

1) Obiectiv strategic: Asigurarea calităţii activităţilor didactice și extracurriculare, prin eficientizarea proceselor interne; 

2) Obiectiv strategic: Realizarea unei diagnoze complete referitoare la interesele cunoştinţele, și competențele necesare elevilor în 

vederea integrării lor profesionale; 

3) Obiectiv strategic: Creşterea competitivităţii procesului didactic și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin 

încurajarea implicării elevilor în propria lor formare; 

4) Obiectiv strategic: Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor. 
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I. Asigurarea calităţii activităţilor didactice, prin eficientizarea proceselor interne. 

Obiective 
specifice 

Acţiuni 
Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

1.1 Întocmirea raportului anual de 
evaluare internă a calităţii pentru 
anul de învățământ 2020-2021 

1. Analiza Cadrului 
normativ 

2. Analiza rezultatelor 
chestionarelor aplicate 
de către CEIAC. 

3. Elaborarea conținutului 
RAI și a planului de 
îmbunătățire 

4. Aprobarea RAI de către 
Consiliul de 
Administrare 

5. Publicarea RAI 

Standardele de 
acreditare şi de 
evaluare 
periodică  pentru  
învăţământul 
profesional 
tehnic. 
Rapoartele  
subdiviziunilor 
structurale. 
Analiza  
chestionarelor  
aplicate de către 
CEIAC. 
Site-ul colegiului. 

Coordonator 
CEIAC – Rusu 
Violeta. 

Septembrie 
2020 

 
 

 
 
Mai 2021 
 
 
 
Septembrie 
2021 
 
 

 
Raportul anual  
de evaluare  
internă a 
calităţii 
 

Întocmirea  
Raportului anual  
de evaluare  
internă a 
calităţii 
pentru anul  
de învățământ 
2020 - 2021 
 
 

1.2 Elaborarea planului operaţional 
pe baza Strategiei Interne de Evaluare 
a Calității 

1. Analiza raportului de 
evaluare internă a 
calităţii pentru anul de 
învățământ 2019-2020 

2. Consultarea strategiei 
de evaluare internă a 
calității și a planului de 
îmbunătățire. 

3. Elaborarea planului 
operațional și de 
îmbunătățire prin 
afișarea acestuia pe site-
ul colegiului. 

Plan de  
îmbunătățire. 
Strategia de  
evaluare și  
asigurare a 
calității. 
 

Comisia 
CEIAC 
Rusu Violeta 
Sîrghi Ludmila 
Olievschi 
Diana 

Octombrie 
2020 

Publicarea 
planului 
operaţional 
 

Informarea 
membrilor   
Consiliului 
profesoral al 
colegiului cu 
planul  
operaţional și 
de îmbunătățire 
CEIAC 
 

1.3 Stabilirea  activităților de 
evaluare internă 

1. Aprobarea graficului 
ședințelor de lucru 

2. Stabilirea 
responsabilităților și a 

Plan  
operațional 
Regulamentul  
CEIAC 

Comisia 
CEIAC 
 

Octombrie 
2020 
 
 

Procese –
verbale 
Grafice 
 

Realizarea 
planului 
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termenelor de 
realizare 

3. Revizuirea 
componenței CEIAC 

 După caz 

1.4 Revizuirea, actualizarea și 
completarea setului de documente 
specifice SMC  
 

1. Desfășurarea 
ședințelor membrilor 
CEIAC 

2. Revizuirea 
documentelor specifice 
SMC (după caz) 

3. Elaborarea, revizuirea 
procedurilor 
operaționale. 

4. Controlul 
documentelor 
normative și legislative 
specifice 
Managementului 
Calității 

Resurse umane  
(diriginții,  
CEIAC, profesorii, 
elevii). 
Resurse 
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator). 
Resursa timp. 

Comisia CEIAC 

 
Pe 
parcursul 
anului 
 
 
 
După caz 
 
 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
Realizarea 
noilor proceduri 

Documente 
revizuite  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte legislative 
și normative 

II. Realizarea unei diagnoze complete referitoare la interesele, cunoştinţele, și competențele necesare elevilor în vederea integrării lor profesionale 

2.1  Analiza Rapoartelor referitoare la 
evaluarea iniţială în vederea realizării 
unei diagnoze predictive 
 

1. Monitorizarea aplicării 
testelor de evaluare 
inițială 

2. Analiza rezultatelor 
testelor 

3. Stabilirea măsurilor și 
elaborarea planurilor de 
îmbunătăţire 

 

Seturi de teste 
Resurse umane  
(membrii CEIAC, 
profesorii, elevii) 
Resurse  
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator) 
Resursă de timp 
Raportul 

Comisia CEIAC 
Octombrie 

2020 

Teste iniţiale - 
elevilor 

Plan de măsuri 
Analize şi 
propuneri 

 

Aplicarea  
testelor inițiale  
Raportul 
elaborat 

III.  Creşterea competitivităţii procesului didactic și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării elevilor în 
propria lor formare 

3.1  Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-învăţare - 
evaluare centrate pe elevi 

1. Monitorizarea utilizării 
platformelor 
educaționale și a soft-
urilor educaționale de 

Resurse umane  
(membrii  
comisiei 
CEIAC, profesorii,  

Comisia CEIAC 
 
 
 

pe 
parcursul 
anului 

Platforme 
educaționale. 
Softuri 
educaționale. 

Existența lecțiilor 
în format 
electronic. 
Număr de lecții  
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către cadrele didactice. 
2. Monitorizarea 

desfășurării orelor fizic / 
on line. 

3. Elaborarea și realizarea 
graficului de asistențe la 
ore 

elevii). 
Resurse 
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator). 

 
Șefii de secții 
Șefii de 
catedră 
director-
adjunct 
 

 desfășurate 
 

3.2 Măsurarea gradului de satisfacţie 
al elevilor, părinţilor şi partenerilor 
economici cu privire la procesul 
educativ 
 

1. Elaborarea 
chestionarelor ce 
urmează a fi aplicate 

2. Elaborarea 
Centralizatorului 
chestionarelor 

3. Aplicarea chestionarelor 
conform 
centralizatorului 

4. Analiza rezultatelor 
chestionarelor 

5. Identificarea măsurilor 
remediale sau a planului 
de intervenţie 

6. Elaborarea planului de 
îmbunătăţire 

Chestionare. 
Resurse umane:  
(membrii CEIAC,  
profesorii, elevii, 
agenți 
economici, 
personal 
auxiliar). 
Resurse 
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator) 
 

Comisia CEIAC Pe 
parcursul 
anului 

Chestionare 
Aplicate 
Fișe de analiză 
 

Numărul de 
chestionare 
aplicate 
Rezultatele 
chestionării 
 

IV. Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor 

4.1 Monitorizarea activităţii 
comisiilor, subdiviziunilor structurale 

Observarea directă a  
activității comisiilor, 
subdiviziunilor 

Ședințe ale 
catedrelor, 
consiliilor 
metodice; 
Ședințe ale 
Consiliul  
profesoral; 
Ședința 
Consiliului 
Elevilor din 
colegiu; 

Comisia CEIAC 
 
 

pe 
parcursul 
anului  

Luarea 
deciziilor  
la catedre și 
comisii. 
Monitorizarea  
şi realizarea  
planurilor de  
îmbunătăţiri. 
 

Grad ridicat de  
satisfacție. 
Formarea  
deprinderilor  
manageriale ale  
şefilor de catedră, 
secții şi comisii. 
 

4.2 Monitorizarea completării Verificarea documentelor Cataloagele Comisia CEIAC lunar Fișe de  Completarea în 
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documentelor şcolare (instituționale) 
şi ritmicităţii notării 
 

școlare. 
Completarea fișelor de 
observare și monitorizare 

grupelor 
 

director-
adjunct 

monitorizare  
completate. 
 

termen a fișelor. 
Aplicarea 
măsurilor de 
îmbunătățire 

4.3 Monitorizarea programelor de 
formare profesională  

Aplicarea chestionarului 
de evaluare a programului 
de formare profesională 
aplicat absolvenților și 
angajatorilor 

Chestionare. 
Resurse umane:  
(membrii CEIAC,  
Elevii absolvenți). 
Resurse 
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator) 

Comisia CEIAC Mai, 2021 Chestionare 
 

Interpretări de  
chestionare. 
Aplicarea 
deciziilor 
manageriale. 
 

4.4 Monitorizarea respectării 
măsurilor pentru organizarea 
activităților în instituția de 
învățământ 

1. Elaborarea Planului de 
măsuri pentru 
prevenirea și 
gestionarea infecțiilor cu  
COVID 19 

2. Elaborarea planului de 
curățenie și dezinfecție 
în instituția de 
învățământ 

3. Elaborarea procedurilor 
operaționale specifice 
măsurilor de protecție 
împotriva COVID 19. 

4. Aplicarea chestionarelor 
în rândul beneficiarilor 
privind măsurile de 
protecție împotriva 
COVID 19 

Resurse umane:  
(Dir. adjunct, șef 
secție educație, 
coordonator 
CEIAC, elevii). 
Resurse 
materiale  
(copiator, hârtie,  
calculator) director-

adjunct 

Septembrie
2020 

Monitorizarea 
și respectarea 
măsurilor de 
protecție 
împotriva 
COVID 19 
 

Plan de măsuri. 
Plan de 
dezinfecție. 
Proceduri 
elaborate 
Chestionare 
aplicate 
 

 

 

 

 

https://colegiuleconomic-cluj.ro/13-plan-de-m%C4%83suri-pentru-prevenirea-%C8%99i-gestionarea-infec%C8%9Biilor-cu-coronavirus-covid-19
https://colegiuleconomic-cluj.ro/13-plan-de-m%C4%83suri-pentru-prevenirea-%C8%99i-gestionarea-infec%C8%9Biilor-cu-coronavirus-covid-19
https://colegiuleconomic-cluj.ro/13-plan-de-m%C4%83suri-pentru-prevenirea-%C8%99i-gestionarea-infec%C8%9Biilor-cu-coronavirus-covid-19
https://colegiuleconomic-cluj.ro/13-plan-de-m%C4%83suri-pentru-prevenirea-%C8%99i-gestionarea-infec%C8%9Biilor-cu-coronavirus-covid-19
https://colegiuleconomic-cluj.ro/13-plan-de-m%C4%83suri-pentru-prevenirea-%C8%99i-gestionarea-infec%C8%9Biilor-cu-coronavirus-covid-19
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PLANUL OPERAŢIONAL DE ACTIVITATE AL SECŢIEI DIDACTICE pentru anul de studii 2020 – 2021 

Direcţiile principale de activitate ale colegiilor agricole în anul de studii 2020-2021: 

1. Modernizarea procesului educațional prin aplicarea metodelor inovaționale 

2. Extinderea activităților și metodelor de învățare care dezvoltă competențele antreprenoriale ale elevilor 

3. Promovarea marketingul-ui educațional 

4. Extinderea activităților de orientare profesională și oportunități în domeniul agroindustrial 

Obiective specifice: 

OS1  Monitorizarea procesului instructiv-educativ în scopul realizării planurilor de învățământ în condiția activării pe perioada 

pandemiei provocată de COVID-19; 

OS2  Realizarea activităților organizatorice, motivaționale și de evaluare în scopul perfecționării procesului instructiv-educativ; 

OS3 Managementul relațiilor de parteneriat și de dialog social cu părinții, directorul-adjunct pentru educație, reprezentanții mediului 

de afaceri, ONG-uri, poliția etc. în vederea susținerii unui învățământ axat pe înalta performanță; 

OS4 Eficientizarea metodelor de monitorizare și consiliere a diriginților de grupă în contextul diminuării numărului de absențe, 

implicării elevilor în activități online  și asigurării performanței academice; 

OS5 Monitorizarea existenței cazurilor de bullying școlar, violenței, abuz și alte fenomene negative și implicarea persoanelor vizate 

(diriginți, profesori, părinți, directorul-adjunct pentru educație, poliția); 

OS6  Implicarea elevilor în diferite activități educaționale, de antreprenoriat/economice și civice. 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

I. ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE 

1.1. OS1, 
OS2, 
OS4 

Perfectarea 
documentației 
secției în 
conformitate cu 
Regulamentul-
cadru de 
organizare și 
funcționare a 
instituțiilor ÎPT 
(secțiunea V) și 
Regulamentul de 
organizare a 
studiilor în ÎPT și 
PN  
în baza Sistemului 
de Credite de 
Studii Transferabile 

- Cataloage completate în conformitate cu 
Planurile de învățământ 

până la 13.09.20 

Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Dosare în conformitate cu Nomenclatorul 
reactualizate 

Șef secție 

- Ordin de fixare a contingentului 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Listele elevilor grupelor academice 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Ordine pentru acordarea bursei de studiu și 
bursei sociale 

Șef secție 
Consiliul de Administrație 

- Orarul studiului individual ghidat de 
profesor  
a. semestru I 
b. semestru II 

 
până la 10/09/2020 
până la 20/01/2021 

Șef secție 
Șefii catedrelor 

- contracte de studiu instituţional pentru  
a. anul I (anexa 4 la Ghid) 
b. anul II, III, IV 

 
până la 15.09.2020 
până la 15.06.2021 

Șef secție 

- graficele tezelor și examenelor 
a. sesiunea de iarnă 
b. sesiunea de vară 

 
până la 22.11.2019 
până la 24.04.2020 

Director-adjunct 
Șef secție 

- Graficul de lichidare a restanțelor: 
a. pentru sesiunea de iarnă 
b. pentru sesiunea de vară 

 
până la 14.01.2021 
până la 10.09.2021 

Șef secție 

- Graficul serviciului cadrelor didactice pe 
instituție în perioada COVID-19 

săptămânal 
Șef secție 

- Raportul de activitate a secției învăţământ 
precedent.  

până la 12.09.2019 Șef secție 

- Raportul de activitate a secției 
a. semestru I 
b. semestru II 

 
până la 14.01.2021 
până la 28.06.2021 

Șef secție 

- Fișa de monitorizare lunară a orelor predate 
de cadrele didactice 

Lunar 
Director-adjunct 
Șef secție  
Șef secție pentru 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

asigurarea calității 

- Fișa de monitorizare a Catalogului Lunar 

Director-adjunct 
Șef secție  
Șef secție pentru 
asigurarea calității 

- Baza de date „Frecvența elevilor secției” Lunar Șef secție 

- Lista disciplinelor opționale și la libera 
alegere pentru anul de studii 2020-2021 

până la 15.04.2021 Șef secție 

- Dosar informațional actualizat pentru 
specialitățile secțiilor 

Permanent Șef secție 

1.2. OS1, 
OS2, 
OS4 

Inițierea elevilor și 
diriginților anului I 
cu actele 
normative interne 

- Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a instituțiilor ÎPT (secțiunea II, 
III, IV) 

septembrie 2020 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Regulamentul intern de organizare a 
procesului instructiv-educativ în perioada 
pandemiei COVID-19 

septembrie 2020 Șef secție 

- Regulamentul de organizare a studiilor în 
ÎPT și PN în baza Sistemului de Credite de 
Studii Transferabile 

septembrie 2020 
Director-adjunct 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Regulamentul intern cu privire la modul şi 
condiţiile de acordare a burselor pentru 
elevii din instituţiile de învăţământ 
profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar 

septembrie 2020 
Director-adjunct 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Regulamentul intern de activitate septembrie 2020 
Director-adjunct 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

1.3. OS1, 
OS2 

Participarea cu 
comunicări la 
ședințele Consiliului 

Profesoral, 
Consiliului Metodico 
- Științific și a 
Consiliului de 

- Comunicări prezentate în cadrul ședințelor 
Consiliului Profesoral, Consiliului Metodico - 
Științific și a Consiliului de Administrație 

sistematic Șef secție 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

Administrație 
1.4. OS1, 

OS2, 
OS3, 
OS6 

Pregătirea către 
sesiunea de 
Bacalaureat 2020 
și Examenele de 
Calificare 

- inițierea elevilor și părinților cu 
Regulamentul cu privire la examenul 
naţional de Bacalaureat  

ianuarie 2021 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- colectarea cererilor solicitanților BAC până 15.02.2021 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- centralizatorul cu note medii la discipline de 
cultură generală pentru cl. X și cl. XI 

până 01.03.2021 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- constituirea bazei de date cu privire la 
candidaţii la examenul de Bacalaureat, 
sesiunea 2019 

01.02-10.03.21 

Şef secţie  
Responsabil SAPD 
Responsabili conform 
instrucţiunii 

- Inițierea elevilor și părinților cu 
Regulamentul de organizare și desfășurare a 
Examenului de Calificare 

ianuarie 2021 
Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Lista elevilor admiși la examenele BAC și de 
calificare 

mai 2021 Șef secție 

- Stabilirea sarcinilor practice pentru realizare 
în cadrul examenului de calificare 

decembrie 2020 
Șef secție 
Profesorii de discipline de 
specialitate 

II. MONITORIZAREA ELEVILOR ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

2.1. OS4, 
OS5 

Consilierea elevilor 
cu comportament 
deviant  

- Discuții cu elevii care absentează de la ore în 
baza Dării de seamă a frecvenței și reușitei 
lunare prezentate de diriginții grupelor 

Lunar 
La necesitate 

Șef secție 
Diriginții de grupe 

- Discuții cu părinții elevilor identificați cu 
număr mare de absențe acumulate 

  

- Consilierea elevilor cu număr mare de 
absențe (fizic și online) și/sau cu abateri 
disciplinare 

La necesitate 
Șef secție 
Diriginții de grupe 

- Lista elevilor corigenți la sesiuni semestrial 
Șef secție 
Diriginții de grupe 

- Ședințele secțiilor Lunar 
Șef secție 
Diriginții de grupe 

- Vizite în cămin o dată pe săptămână Șef secție 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

2.2. OS1, 
OS2, 
OS4, 
OS5 

Contribuții la 
asigurarea calității 
procesului 
instructiv-educativ 

- Fișe de evaluare a orelor asistate în vederea 
consilierii profesionale 

sistematic Șef secție 

- Fișe de monitorizare a Catalogului 
(completarea Catalogului, acumulare de 
note)  

sistematic Șef secție 

- Analiza reușitei și frecvenței elevilor în 
cadrul ședințelor cu părinții, diriginții, șefii 
de grupă, elevii 

noiembrie 2020 
aprilie 2021 

Șef secție 
Diriginții de grupe 

- Controlul respectării Orarului lecțiilor sistematic 
Șef secție 
Director-adjunct 

- Controlul respectării Orarului studiului 
individual 

sistematic 
Șef secție 
Șefii catedrelor 
Director-adjunct 

- Monitorizarea respectării orarului de 
susținere a examenelor și prezentării 
borderourilor de examinare 

decembrie 2020 
mai-iunie 2021 

Șef secție 
Director-adjunct 
Șefii catedrelor 

2.3. OS1, 
OS2, 
OS3, 
OS6 

Implicarea elevilor 
în activități 
extracurriculare ce 
dezvoltă 
competențele 
antreprenoriale 

- Activități extracurriculare ale grupelor 
asistate 

pe parcursul anului 
Șef secție 
Director-adjunct pentru 
educație 

- Motivarea elevilor la elaborarea  Planului de 
afaceri în domeniul de specialitate 

noiembrie 2020 
Șef secție 
Profesorii de discipline de 
specialitate 

- Organizarea întâlnirilor elevilor cu 
antreprenori/absolvenți/ ai colegiului și 
vizitelor la afaceri de succes ale 
antreprenorilor 

luna noiembrie 

Profesori de „Bazele 
antreprenoriatului” şi 
„Business Plan”. 
Antreprenori din 
localitate 

- Implicarea elevilor în pregătirea pentru 
participarea la a XII-a ediție a Târgului 
Național a Firmelor de Exercițiu din 
Republica Moldova 

martie 2021 

Șef secție 
profesorii coordonatori ai 
firmelor de exercițiu 
elevii 

- Implicarea elevilor în pregătirea pentru 
participarea la concursul Regional „Cel mai 
bun Plan de afaceri” 

aprilie-mai 2021 
Șef secție 
elevii și profesorii 
învingători ai concursului 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

intern 

- Participarea la seminare privind 
oportunitățile de finanțare a afacerilor în 
agricultură 

Sem II 
Șef secție 
Guțu Natalia – director 
executiv al AFASR 

   - Participarea la fabricarea produselor în 
cadrul stagiilor de practică și comercializate 
în colegiu 

Aprilie-mai 
Șef secție 
Profesori de discipline de 
specialitate 

III. PARTENERIATUL INTERN ȘI EXTERN 

3.1 OS1, 
OS2, 
OS4 

Colaborarea cu 
profesorii, 
diriginții, șefii de 
grupe 

- Desfășurarea ședințelor operative cu 
diriginții, șefii de grupe. 

- Asistarea la ore în vederea consilierii 
profesionale. 

- Consilierea diriginților grupelor academice 
referitor la întocmirea dărilor de seamă 
lunare, diminuării absențelor și asigurării 
progresului academic. 

- Asistări și discuții cu profesorii la disciplinele 
cărora se atestă un nivel înalt de nereușită. 
 

Permanent Șef secție 

3.2 OS3 
OS5 

Implicarea 
părinților în 
diverse activități în 
vederea asigurării 
transparenței 
decizionale și a 
îmbunătățirii 
procesului 
instructiv-educativ 

- Ședințe cu părinții referitor la reușita, 
frecvența și comportamentul elevilor 
a. semestrul I 
b. semestrul II 
 

noiembrie 2020 
martie 2021 

Șef secție 
Diriginții grupelor 

- Părinți-membri ai comisiilor CEIAC, Consiliul 
de administrație, Comisia de Etică 

Lunar 

Șef secție, 
membrii CEIAC,  
membrii CA, 
membrii Com. de Etică 

3.3. OS3, 
OS6 

Extinderea 
activităților de 
orientare 
profesională și 
oportunități în 

- Încadrarea elevilor în concursuri, training-
uri organizate la nivel regional, național și 
internațional; 

- Training-uri, WORK- SHOP - uri, expoziții 
tematice, mese rotunde cu participarea 

Pe parcursul anului 

Șef secție 
Șef secție instruirea 
practică 
Director-adjunct 
Șef secție pentru 
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Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități 
preconizate 

Indicatori de performanță Termen de realizare Responsabil 

domeniul 
agroindustrial 

agenților economici; 
- Chestionar referitor la stabilirea tipurilor 

programelor de formare continuă necesare 
agenților economici; 

- Acorduri de colaborare cu instituții de 
același profil din țară și peste hotare; 

- Participarea la expozițiile specializate 
organizate de MADRM; 

- Participarea la activități comune în vederea 
colaborării cu instituțiile de învățământ 
gimnazial și liceal la nivel regional și 
național; 

- Implicarea elevilor în efectuarea analizelor a 
pieței produselor agroalimentare locale, 
raionale și publicarea rezultatelor pe rețele 
de socializare; 

- Efectuarea studiului cu implicarea elevilor în 
cadrul proiectelor de grup; 

- Participarea în campania de informare și 
promovare a programelor de formare 
profesională. 

asigurarea calității 
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PLANUL OPERAȚIONAL DE ACTIVITATE AL SECȚIEI PENTRU INTRUIREA PRACTICĂ 

pentru anul de studii 2020-2021 

 

Tematica anului: Metode inovaționale pentru instruirea tinerilor, orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale și 

antreprenoriale, în scopul sporirii competitivității și atractivității sectorului agroalimentar. 

 

Direcțiile principale de activitate ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021: 

 

1. Modernizarea procesului educațional prin aplicarea metodelor inovaționale. 

2. Extinderea activităților și metodelor de învățare care dezvoltă competențele antreprenoriale ale elevilor. 

3. Marketingul programelor de formare profesională. 

4. Extinderea activităților de orientarea profesională și oportunități în domeniul agroindustrial. 
 

Obiectivul cadru: Încadrarea elevilor în stagiile de practică conform planurilor de învățământ. 

Obiectivele specifice: 

➢ O1 - Asigurarea calității stagiilor de practică a elevilor prin instituționalizarea sistemului de management al calității 

➢ O2 - Racordarea documentației stagiilor de practică la noile standarde educaționale în scopul îmbunătățirii calității pregătirii practice a 

elevilor 

➢ O3 - Consolidarea relațiilor instituției cu mediul de afaceri și promovarea durabilității parteneriatelor educaționale cu actorii economici 

➢ O4 - Extinderea și dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și 

repartizarea acestora elevilor 

➢ O5 - Antrenarea profesorilor și elevilor în activități de cercetare științifico-practică 

➢ O6 - Promovarea proiectelor educaționale pentru valorificarea oportunităților creșterii instituționale 

➢ O7 - Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare 

➢ O8 - Menținerea dialogului permanent cu managerii unităților economice întru profesionalizarea conținuturilor curriculare și 

racordarea lor la cerințele angajatorilor.  

https://ceiti.md/instruirea-practica/
https://ceiti.md/instruirea-practica/
https://ceiti.md/instruirea-practica/
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➢ O9 - Promovarea continuă a sistemului de Credite de Studii, întru stimularea individualizării traseului educațional al fiecărui elev, la 

nivelul componentei opționale de diferențiere a specializării și componentei la libera alegere. 

➢ O10 - Dotarea laboratoarelor cu cele necesare pentru  desfășurarea lecțiilor practice și a stagiilor de practică 

 

Nr. 

d/o 

Obiective 

specifice 
Activități Termeni Responsabili Indicatori 

I. Programul de organizare și desfășurare a stagiilor de practică 

1.1. O1 

O2 

O3 

O4  

O5 

O6  

O7 

O8 

O9  

O10 

Elaborarea și aprobarea graficului procesului de 

instruire practică 
Septembrie  

Șef secție pentru 

instruire practică 

Graficul procesului de instruire 

practică 

1.2. 
Analiza și evaluarea proiectelor didactice de lungă 

durată a stagiilor de practică  

Septembrie 

Ianuarie 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Planurile didactice de lungă durată 

elaborate conform noilor cerințe de 

instruire bazate pe competențe 

1.3. Editarea materialelor conform Nomenclatorului a 

Secției pentru instruirea practică 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Nomenclatorul dosarelor al Secției 

pentru instruirea practică 

1.4. Elaborarea ghidurilor pentru elevi privind 

desfășurarea stagiilor de practică la specialitățile 

din colegiu 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Profesori 

Ghiduri pentru elevi privind 

desfășurarea stagiilor de practică  

1.5. Studierea Cadrului legal și de reglementare actual 

privind învăţământul dual. Regulamentul cu privire 

la organizarea programelor de formare profesională 

tehnică prin învățământ dual aprobat prin HG nr. 70 

din 22.01.2018 

Septembrie  

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Documentele interne elaborate 

1.6. 

Identificarea programelor de formare profesională 

pentru implementarea învățământului dual  
Decembrie 

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

5 agenţi economici identificaţi 

(scrisori de intenție) 

1 program de formare profesională 

prin învățământ dual 

https://ceiti.md/instruirea-practica/
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1.7. 

Identificarea programelor de formare profesională 

de scurtă durată şi agenților economici conformi 

domeniului. 

Decembrie  

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Catedre de 

specialitate 

5 agenţi economici identificaţi 

2 programe de formare profesionale 

de scurtă durată 

1.8. Stabilirea contactelor cu agenții economici și 

implicarea durabilă a acestora în procesul de 

formare a tinerilor specialiști.  

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Lista întreprinderilor  

1.9. Implicarea agenţilor economici în viaţa colegiului 

prin:  

- participarea prin delegaţi în consiliul de 

administraţie al colegiului; 

- asigurarea pregătirii practice prin 

implicarea elevilor din contul orelor de instruire 

practică în activitatea entității; 

- sponsorizarea instituției cu materiale şi 

echipamente pentru pregătirea practică a elevilor; 

- participarea la bursa locurilor de muncă; 

- implicarea agenţilor economici în calitate 

de Preşedinţi a Comisiilor de Calificare. 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Colaborări cu APL-urile 

Numărul activităţilor cu implicarea 

agenților economici 

Numărul agenților economici 

implicaţi în Examenele de Calificare 

1.10. 

Verificarea modului de organizare și desfășurare a 

lecțiilor practice și de laborator la discipline 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Organizarea și desfășurarea lecțiilor 

practice și de laborator la discipline 

ce se realizează conform planurilor și 

exigențelor în vigoare  

1.11. Implementarea examenului de calificare la 

specialitățile: 72130 „Tehnologia panificației” și 

71520 „Mașini și aparate în industria alimentară”, 

71110 „Tehnologia produselor cosmetice și 

medicinale” prin realizarea probei teoretice și 

practice 

Ianuarie   
Director adjunct 

Grup de lucru  

Testul pentru examen de calificare: 

Subiectele pentru probele teoretice 

și practice 
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1.12 Implementarea examenului de calificare la 

programul de formare prin învățământ dual la 

specialitatea 72130 „Tehnologia panificației” prin 

realizarea probei teoretice și practice 

Ianuarie   

Director adjunct 

Grup de lucru 

Agenți economici 

Testul pentru examen de calificare: 

Subiectele pentru probele teoretice 

și practice 

1.13. 

Organizarea activităților de orientare profesională a 

elevilor și ghidare în carieră 

Pe parcursul 

anului 

Director adjunct 

Şefii de secţii 

Activități în cadrul Clubului Muncii și 

instruirea unui număr de 30 elevi-

beneficiari 

Excursii la entităţi economice  

Participarea la Târgurile și Forurile 

Locurilor de Muncă 

1.14. Pilotarea proiectelor de grup pentru specialitatea 

71110 „Tehnologia produselor cosmetice și 

medicinale”, 72130 „Tehnologia panificației”, 71520 

„Mașini și aparate în industria alimentară”, în 

scopul realizării stagiilor de practică 

Semestrul II 

Director adjunct 

Şefii de secţii 

Conducătorii 

stagiilor de 

practică 

Proiect de grup 

1.15. 
Pilotarea instruirii modulare la specialitatea 41110 

„Contabilitate”, 41630 „Merceologie”, 101510 

„Turism”, prin modificarea Planului de învățământ 

Semestrul II  

Director adjunct 

Şefii de secţii 

Profesori de 

specialitate 

Instruirea modulară la unități de curs 

1.16. 
Organizarea Conferinței științifice-practice interne 

cu desemnarea participantului pentru Conferința 

republicană. 

Noiembrie - 

Martie 

Director adjunct 

Șefi secție pentru 

instruire practică 

Șefi de catedră 

Numărul elevilor participanți 

Lista temelor de cercetare 

 

1.17. Realizarea unei tranziţii reale de la colegiu la locul 

de muncă prin posibilitatea efectuării pregătirii 

practice la agenţii economici 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 
Desfășurarea stagiilor de practică 

1.18. Discuții cu managerii întreprinderilor și/ sau ai altor 

instituții publice în privința acceptării la practica ce 

anticipează probele de absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 
Acorduri de parteneriat (cel puțin 2) 

1.19.  Încheierea contractelor cu agenții economici pentru 

desfășurarea practicii ce anticipează examenelor de 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Contract privind desfășurarea 

stagiilor de practică cu agenții 
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absolvire și angajarea ulterioară a absolvenților  economici  

1.20. Întruniri, consultații, adunări și convorbiri cu elevii 

în scopul concretizării locurilor pentru desfășurarea 

practicii ce anticipează probele de absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Întruniri, consultații, adunări, 

convorbiri 

1.21. 
Elaborarea graficului consultațiilor practicii ce 

anticipează probele de absolvire și monitorizarea 

desfășurării acesteia  

Aprilie - Iunie 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică  

Graficul consultaților 

1.22. 

Organizarea ședințelor metodice de coordonare a 

activităților practice ale elevilor  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Ședințe cu coordonatori de practică 

(cel puțin 3) 

1.23. 

Monitorizarea și raportarea gradului de pregătire și 

desfășurare a stagiilor de practică a elevilor  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Chestionare  

1.24. 
Editarea materialelor necesare desfășurării practicii 

ce anticipează probele de absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Agenda formării profesionale  

Contractele pentru practică 

Caietele de sarcini  

1.25. Repartizarea elevilor la practică (pe grupe, 

specialități, termeni)  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 
100% elevi vor avea loc de practică  

1.26. Elaborarea tematicii sarcinilor individuale de 

cercetare și de colectare a materialelor pentru 

raportul practicii de specialitate/ tehnologice și 

practicii ce anticipează probele de absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Sarcinile individuale  

Documente 

Anexe  

Bibliografie 

1.27. Adaptarea documentației stagiilor de practică 

conform noilor planuri de învățământ: contractul, 

agenda formării profesionale, caiete de sarcini, ghid 

pentru stagiile de practică  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Agenda formării profesionale 

Contracte de practică 

Caiete de sarcini  

1.28. Monitorizarea desfășurării practicii de inițiere în 

specialitate (anul I) și de specialitate/ tehnologice 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Graficul monitorizării desfășurării 

stagiilor de practică  
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anul II-III în scopul evaluării calității desfășurării 

acesteia  

Conducătorii de 

practică 

1.29. Monitorizarea susținerii rapoartelor de practică de 

inițiere în specialitate, de specialitate/ tehnologice 

și a practicii ce anticipează probele de absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Raportul/ Portofoliul stagiilor de 

practică 

1.30. Evaluarea opiniei partenerilor de practică 

referitoare la calitatea pregătirii elevilor absolvenți 

în procesul practicii ce anticipează probele de 

absolvire  

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Conducătorii de 

practică 

Scrisori de gratitudine (mulțumire) 

2. Pregătirea instituției de învățământ pentru evaluarea externă și acreditarea programelor de formare profesională 

2.1. O1 

O2 

O3 

O4  

O7 

O8 

O9  

O10 

Studierea Ghidului de evaluare externă a 

programelor de formare profesională în ÎPT în 

cadrul Consiliului profesoral 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție CEIAC 

Director adjunct 

Șef secție  

Ghidului de evaluare externă a 

programelor de formare profesională 

în ÎPT 

2.2. Studierea componenţei Raportului de evaluare 

externă a calităţii în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie şi acreditării programelor de 

studii și a instituțiilor de ÎPT 
Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție CEIAC 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Raportul de autoevaluare  

2.3. Studierea standardelor de acreditare, criteriilor şi 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea 

externă a programelor de studii în ÎPT 

Standarde de acreditare și indicatorii 

de performanță 

2.4. Elaborarea Procedurii operaționale privind 

susținerea stagiilor de practică 
Procedura operațională 

2.5. Consolidarea relațiilor de parteneriat cu agenții 

economici și instituțiile financiare în vederea 

optimizării conținuturilor curriculare și racordării 

acestora la cerințele actuale ale pieței muncii.  

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Convenții de parteneriat 

Numărul elevilor - angajați în câmpul 

muncii  

Confirmări de la agenți economici 

2.6. Realizarea unei activități didactice care echilibrează 

discrepanța dintre conținuturile teoretice și 

contextul real prin abordări interdisciplinare și 

intradisciplinare ale curriculei, accentuarea utilității 

Pe parcursul 

anului 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Șefii catedrelor  

Profesorii 

Indicații metodice  

Materiale didactice   

Cooperarea profesorilor de discipline 

de specialitate din cadrul catedrelor 



42 
 

practice a conținuturilor  din CAIR și alte instituții similar din 

țară și de peste hotare.  

2.7. Îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor 

educaţionale şi administrative: 

* Creşterea calităţii procesului de predare - învăţare 

- evaluare prin satisfacerea necesităţilor cadrelor 

didactice şi beneficiarilor; 

*Asistarea la orele şi activităţile extracurriculare; 

*Verificarea complexelor didactico-metodice al 

cadrelor didactice. 

Pe parcursul 

anului 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Numărul de ore şi activităţi asistate. 

Prezentarea rezultatelor asistărilor şi 

planului de eficientizate a 

activităţilor cadrelor didactice.  

Complexele didactico-metodice al  

cadrelor didactice şi metodelor de 

predare – învăţare - evaluare 

 3. Cooperarea și desfășurarea stagiilor de practica în cadrul unităților economice - parteneri de practică naționali și internaționali 

3.1. O2 

O3 

O4  

O7 

O8 

O9  

Dezvoltarea parteneriatului privind formarea profesională:  Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Șefii de catedră 

Profesorii de 

specialitate 

Rapoarte, statistici, convenții de 

parteneriat, seminarii de lucru cu 

entitățile partenere 

a) Implicarea antreprenorilor la realizarea instruirii 

elevilor în cadrul orelor practice la specialitățile 

41110 „Contabilitate”, 41630 „Merceologie”, 

101510 „Turism”, 71110 „Tehnologia produselor 

cosmetice și medicinale”, 72130 „Tehnologia 

panificației”, 71520 „Mașini și aparate în industria 

alimentară”. 

Pe parcursul 

anului 

b) Implicarea elevilor în activități antreprenoriale/ 

economice organizate în cadrul stagiilor de practică 
Martie - Mai 

c) elaborarea proiectelor de grup la specialitățile 

41110 „Contabilitate”, 101510 „Turism”, 41630 

„Merceologie” privind analiza unei întreprinderi din 

domeniu agroalimentar 

Aprilie - Mai 

d) implicarea Consiliului Elevilor din Colegiu în 

privința identificării, opțiunilor elevilor din colegiu 

privind dezvoltarea lor personală și profesională;  

Pe parcursul 

anului 

e) acțiuni comune cu gimnaziile pentru 

popularizarea ofertei și informarea elevilor asupra 
Aprilie Mai 
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avantajelor de care pot beneficia urmând 

specialităţile colegiului; 

f) stabilirea unei legături permanente cu partenerii 

economici, AOFM, Camera de Comerţ și Industrie şi 

implicarea acestora în acţiuni de susţinere a 

învăţământului profesional tehnic;  

Pe parcursul 

anului 

g) identificarea de noi instituții, asociații interesate 

în parteneriatul pe domeniul formării profesionale 

Pe parcursul 

anului 

3.2. Stabilirea parteneriatelor de colaborare cu 

Asociațiile de profil și Instituțiilor de cercetare 

subordonate MADRM 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Lista Asociaților de profil 

Planul de stabilire a parteneriatelor 

de colaborare 

3.3. 

Facilitarea efectuării unor vizite/ excursii de studii, 

stagii de practică în cadrul unităților economice de 

profil, din ţară şi din străinătate 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Profesorii de 

specialitate 

Schimb de experiență 

Recomandări 

3.4. Încheierea convenţii de parteneriat naţionale şi 

internaţionale între colegiu şi entitate, ce 

corespunde domeniilor de formare profesională 

(angajarea absolvenţilor după calificare în câmpul 

muncii) 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Convenții de parteneriat încheiate 

3.5. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte  instituții de 

învățământ profesional tehnic din țară și peste 

hotare 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Participarea reciprocă la cel puțin 

două activități comune  

3.6. Întocmirea listei de activități și ocupații ce țin de 

orientare și consiliere în carieră, în cadrul colegiului, 

cu selectarea celor preferate 

Pe parcursul 

anului 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Lista de activități și ocupații  

Gruparea activităților pe categorii de 

interese 

3.7. Organizarea în cadrul colegiului a unui panou 

informativ pentru agenţii economici Pe parcursul 

anului 

Director 

Director adjunct 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Panoul de avize 

3.8. Colectarea informațiilor privind oportunitățile 

educaționale.  

„Locuri vacante disponibile” 

„Lista instituțiilor superioare de 
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Profesori de 

specialitate 

învățământ recomandate și 

specialităților prestate” 

Extinderea activităților și metodelor de învățare 

care dezvoltă competențele antreprenoriale ale 

elevilor: 

- Promovarea ofertelor educaționale ale instituției 

pe resursele informaționale existente; 

- utilizarea resurselor informaționale existente  

- desfășurarea seminarelor tematice privind bunele 

practici ale țărilor cu agricultură modernă. 

Lista resurselor informaționale  

Link-urile organizațiilor 

internaționale care dezvoltă 

agricultură modernă 

Completarea traseului educațional și profesional. „Traseul absolvenților” 

3.9. 

Dezvoltarea proiectelor educaționale demarate în 

anul 2019-2020.  

Pe parcursul 

anului 

Director 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Coordonatorul 

CM 

Profesorii de 

specialitate 

Instruirea a 3 profesori de la 

specialitățile Tehnice și Tehnologice;  

Oferirea locurilor pentru stagiile de 

practică a elevilor (25 elevi);  

Continuarea activității Clubului 

Muncii (minim 1 sesiune de formare).  

4. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţi, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii statale, mediul academic 

4.1. O3 

O4  

O8 

Implicarea în discuţii a agenţilor economici, a 
comitetelor sectoriale, despre nivelul pregătirii 
specialiştilor în concordanță cu cerințele pieții 
muncii 

Pe parcursul 

anului 

Director 

Șef secție pentru 

instruire practică 

Numărul de angajatori intervievaţi 
Comitete sectoriale 
Gradul de acoperire a aşteptărilor 
angajatorului de către absolvenți 

4.2. Realizarea unui studiu privind aşteptările 
angajatorilor Iunie  

Șef secție pentru 

instruire practică 

Numărul de agenţi economici 

implicaţi  

Raportul privind studiul efectuat 

4.3. Întâlniri cu oameni de succes din domeniu  Pe parcursul 
anului 

Şefi de catedre 
Invitaţi 

Impactul asupra participanţilor 

4.4. Participarea la expoziţii, proiecte, olimpiade, 
conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio şi TV Pe parcursul 

anului 

Director 

Director adjunct 

Șefii de secție 

Nr. de profesori şi elevi care participă 
Numărul de expoziţii organizate 
Numărul de diplome obţinute 
contacte cu autorităţile, companiile 
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locale, mass-media şi societatea 
Numărul de schimburi de experiență 

4.5. Dezvoltarea competențelor profesionale prin prisma stagiilor de practică 

a. Vizite de studiu realizate de profesorii - 
conducători ai stagiilor de practică la întreprinderile 
partenere 

Semestrul II 

Șefi secție pentru 
instruire practică 
Conducători de 

practică 

Numărul de schimbări operate în 
rezultatul vizitelor 
Numărul de vizite 

b. Colaborarea cu agenţi economici în vederea 
organizării calitative a practicii de specialitate/ 
tehnologice şi a stagiului de practică ce anticipează 
examenul de calificare 

Pe parcursul 

anului 
Șefi secție pentru 
instruire practică 

Numărul de agenţi economici 

implicaţi 

c. Desfăşurarea excursiilor tematice, vizitelor de 
studiu la entitățile economice 

Pe parcursul 
anului 

Profesorii de 

specialitate 

Impactul asupra elevilor 
Numărul de excursii şi vizite 
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PLANUL OPERAŢIONAL DE ACTIVITATE al Cabinetului metodic pentru anul de studii 2020 - 2021 

Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

I. Amenajarea cabinetului metodic 

1.1 
Ghidarea cadrelor didactice spre elaborarea Portofoliului 
profesorului, Portofoliul elevului. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Produsul Portofoliului Septembrie 
 

1.2 
Asigurarea informaţională, folosirea calculatoarelor în 
scopul eficientizării lucrului cadrelor didactice. 

Direcţia 

Popov Ion, Șarban Inga, 
Babii Natalia 

Dotarea cabinetelor cu 
calculatoare, cu scaner şi 
multiplicator, crearea 
bazelor de date 

Septembrie  
Octombrie 

 

1.3 
Completarea bibliotecii cabinetului metodic cu literatură 
ştiinţifico-metodică de ultima oră. 

Vornicu M.,  
Olievschi D.,  

Cucu Anatolie. 

Expoziţie 

(cu catalogare) 
Pe parcursul anului 

 

1.4 

 Perfecţionarea şi atestarea cadrelor didactice: 

 Elaborarea şi aprobarea programelor de 
perfecţionare şi stagiu în cadrul şedinţelor 
catedrelor; 

 Acumularea materialelor aferente procesului de 
atestare și prezentarea registrelor de atestare; 

 Acumularea materialelor și completarea dosarelor 
de atestare. 

 Pregătirea materialelor pentru completarea 
portofoliilor de atestare. 

 Prezentarea materialelor de la cursurile de formare 
continuă. 

 Elaborarea listei nominale a profesorilor - 
solicitanți la conferirea/confirmarea gradelor 
didactice 

Vornicu M., 
Gherasim I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expoziţia „Atestarea 
cadrelor didactice”. 

Mapa „Planul de formare 
continuă” şi „Atestarea 

cadrelor didactice”  
 
 
 
 
 
 
 

În varianta electronică și 
pe suport de hârtie 

Septembrie 

Iunie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Până la 12.10.2020 

 

1.5 
Elaborarea planului de formare continuă a cadrelor 
didactice în anul de studii 2020-2021   

Vornicu M., 
Olievschi D. 

În varianta electronică și 
pe suport de hârtie 

octombrie 
 

1.6 

Completarea mapei „Mass - media în ajutorul profesorului” 
cu noutăţi editoriale la compartimentul „Experienţa 
pedagogică” 

Vornicu M., 
Cernicenco T., 

Olievschi D. 

Cartoteca edițiilor 
Dulap cu indicatori 

Pe parcursul anului  
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

1.7 

 
 
 
 

1.8 

Stabilirea unor masuri concrete privind activitatea de 
mentorat cu  profesorii debutanţi şi acordarea ajutorului 
metodic în proiectarea, organizarea și prezentarea  
activităților didactice și extradidactice. 
Selectarea, prezentarea şi propagarea materialelor despre 
performanţele cadrelor didactice din alte colegii. 

Olievschi D. 
 
 

Olievschi D. 

 Pe parcursul anului 
în urma schimbului 
de experienţă 

în cadrul 
catedrelor 
 

 

1.9 

Prezentarea referatelor metodice privind tehnologiile 
inovative de predare – învăţare – evaluare, selectate din 
literatura pedagogică modernă, implementate în colegiu. 

Vornicu M., 
Profesorii. 

Olievschi D. 
Dulap cu indicator 

În urma lecturilor 
pedagogice 
(ianuarie) 

 

1.10. 

Selectarea şi prezentarea materialelor şi informaţiilor de 
ultimă oră de la: întruniri metodice; 

- conferinţe; 

- concursuri republicane sub forma unui buletin 
metodic. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Dulap cu indicator 
„Buletin metodic” 

Octombrie  
Pe măsura 

efectuării acestor 
activităţi 

 

II. Organizarea elaborării documentelor didactico – metodice 

2.1 

Sistematizarea şi prezentarea actelor normative 
recomandărilor metodice, regulamentelor, altor materiale 
necesare pentru organizarea procesului instructiv – 
educativ. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Mape, extrase din 
regulamente, 

multiplicarea şi 
repartizarea la catedre. 

Septembrie – mai 

 

2.2 

Consiliere la elaborarea proiectelor de lungă durată în baza 
Sistemului ECVET (planurilor tematico – calendaristice, 
planurilor cabinetelor, laboratoarelor, cercurilor). 

Olievschi D., 
Vornicu M., 

Şefii de catedră 

Consultaţii colective în 
cadrul şedinţelor 

catedrelor. 
Consultaţii individuale. 

Septembrie 

Ianuarie 

 

2.3 

 
 
 
 
 

Evaluarea proiectelor de lungă durată la disciplinele 
generale, fundamentale și de specialitate: 
- catedra de discipline socio  –umane; 
- catedra de discipline economice; 
- catedra de discipline reale; 
- catedra de discipline tehnice și tehnologice. 

 

Vornicu M., 
 Şefii de catedră 

 
Olievschi D., 

Şefii de catedră 
 

Vornicu M.,  
directorul-adjunct și 
directorul colegiului. 

Consultaţii individuale. 
 

 13 .09- 19.09.19 
09.01- 23.01.20 
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

2.5 

Reevaluarea curriculumurilor aprobate 2016-2017, în baza 
standardelor ocupaționale și de calificare, cu implicarea 
agenților economici, prin organizarea atelierelor de lucru. 
Specialităţile: 

 41110 „Contabilitate”;  
 41630 „Merceologie”; 
 71520 „Maşini şi aparate în industria alimentară”; 
 71110 „Tehnologia produselor cosmetice şi  

medicinale”; 
 101150 "Turism"; 
 72130 "Tehnologia panificaţiei" 

a. corespunderea programelor cu planurile de 
învăţământ. 

b. corespunderea conţinutului programelor cerinţelor 
actuale predării disciplinelor. 

c. calitatea planurilor tematico –calendaristice. 
d. elaborarea curriculumurilor/la unitățile de 

specialitate în baza sistemului ECVET. 

Şefii de catedră, 
Vornicu M., 
Olievschi D. 

Curriculumurile revizuite 
Pe parcursul anului 

de studii 

 

2.6 

Acordarea ajutorului metodic profesorilor începători la 
elaborarea complexelor didactico – metodice ale 
activităților curriculare și extracurriculare la disciplinele de 
studiu. 

Vornicu M., 
Gherasim I., Sîrghi L., 

Olievschi D., 
 Vladiuc I.,  
Tomuz S.,  

Consultaţii Pe parcursul anului 

 

2.7 
Propagarea şi implementarea metodelor inovaționale în 
activitatea didactică. 

Profesorii debutanți Relatare; prezentări 
În urma 

asistențelor  
 

2.8 

Identificarea programelor de formare profesională 
continuă și ghidarea metodică a cadrelor didactice în 
elaborarea programelor. 

Gherasim Inga, șefii 
comisiilor metodice 

  

 

2.9 

Întocmirea programului de consolidare şi perfecţionare a 
bazei tehnico-materiale şi didactico-metodice 
corespunzător cerinţelor actuale. 

Șefii de catedre 

 
Programul se anexează Septembrie 

 

2.10 
Planificarea, organizarea și desfășurarea activității 
Seminarului profesorului începător. 

Olievschi D. Programul se anexează 5 ședințe 
 

2.11 Asigurarea practicilor de instruire, tehnologice şi de Şefii de secţie, Elaborări, consultaţii decembrie  
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

producţie în baza curriculumurilor, formulare, documente, 
materiale distributive, indicaţii metodice în vederea 
optimizării şi eficientizării instruirii practice a elevilor  
pentru sporirea gradului de pregătire. 

Vornicu M.,Babii V., 
Sîrghi L., Rusu V., 

Vladiuc R., Vladiuc I., 
 Gherasim I., Șalari R. 

colective şi individuale 
ş.a. 

februarie 
aprilie 

mai  

2.12 

Examinarea materialelor ce urmează a fi prezentate în 
cadrul Consiliului profesoral (conform planului de lucru), 
Consiliului de Administraţie, şedinţelor operative. 

Vornicu M., 
Olievschi D., 

Şefii de catedre. 
Note informative Pe parcursul anului 

 

III. Sporirea potenţialului profesional al cadrelor didactice 

3.1 
Elaborarea unui program de măsuri de orientare 
profesională continuă. 

Vornicu M., 
Vladiuc R., Gherasim I. 

Programul se anexează 
Pe parcursul 

anului 
 

3.2 

Reevaluarea  curricula 2016- 2017, în baza standardelor 
ocupaționale și de calificare, cu implicarea agenților 
economici, prin organizarea atelierelor de lucru.  
 

Administrația,  profesorii, 
specialiști cu profil 

economic. 

Elaborarea curriculumului 
pentru anul de 

învățământ, ediția 2016 

Până la 
30.12.2019 

 

3.3 

Evaluarea curriculumului la specialitatea72130 „Tehnologia 
panificației”, forma de învățământ dual pentru semestrele 
III-IV. 

Vornicu M., 
Gherasim I., 
Olievschi D., 

 
Septembrie - 

octombrie 

 

3.4 

Întocmirea planului - grafic de perfecţionare şi stagiu al 
cadrelor didactice la IŞE, catedrele universitare, 
întreprinderile de profil. 

Vornicu M., 
Gherasim I. 

Plan-grafic 
Septembrie  
Iunie 2021 

 

3.5 

Întocmirea planului de activitate, planului-grafic al lecţiilor 
demonstrative şi tematicii „Seminarului profesorului 
începător”.  

Olievschi D., 
Membrii seminarului 

Plan, plan - grafic Septembrie 

 

 
 

3.6. 
Stabilirea unor măsuri concrete privitor la activitatea de 
mentorat cu profesorii debutanţi şi asigurarea formării 
continue de calitate a tinerelor cadre didactice 

 

Vladiuc Ilie  
Olievschi Diana 

 

Programul se anexează 
Pe parcursul 

anului 

 

3.7 

Întocmirea graficului lecţiilor demonstrative cu diverse 
scopuri metodice în scopul evaluării interne a cadrelor 
didactice 

Administrația colegiului 
 

Grafic 
Septembrie- 
octombrie 

 

3.8 
Pregătirea şi desfăşurarea lecturilor pedagogice pe diverse 
tematici cu  o conotaţie psihopedagogică 

Vornicu M., 
Cadre didactice 

Dezbateri, discuţii, 
material ilustrativ-

distributiv, referate, 

Ianuarie-februarie 
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

informaţii. 

3.9 

Implementarea Regulamentului de desfășurare a 
Conferinței științifice-practice interne, evaluarea lucrărilor 
propuse pentru concurs și desemnarea participantului 
pentru Conferința republicană 

Directorul adjunct, 
Șefii de catedre, 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Dezbateri, discuţii, Noiembrie-martie 

 

3.10 

Studierea generalizarea şi propagarea experienţei 
pedagogice avansate şi asigurarea parteneriatului eficient 
în procesul educaţional: 

- conotaţii teoretice şi metodologice privind 
studierea şi implementarea experienţei pedagogice 
avansate a profesoarelor de contabilitate, de 
discipline tehnice și merceologie. 

- strategii didactice şi aplicarea lor în vederea 
eficientizării procesului de transmitere a 
informaţiilor şi de formare a capacităţilor de lucru 
la calculator. 

 

 
 
 

Gherasim I., 
Vornicu M., 

 
Sîrghi L., Gherasim I., 

Gladchii T., 
Popov I. 

Zile de creaţie, lecţii 
demonstrative, indicaţii 

metodice, asistarea 
reciprocă sau inter-

asistările, lecţii publice, 
prezentarea studiilor 

psihopedagogice. 

Pe parcursul 
anului conform 

graficului. 

 

3.11 

Precizarea, completarea şi modificarea planului de atestare 
a cadrelor didactice în anul de studii 2020-2021, elaborarea 
planului de atestare a cadrelor didactice pentru anul de 
studii 2020-2021 

Vornicu M., 
Gherasim I. 

Grafic 

Septembrie  
 

Iunie 2018 

 

3.12 
Alcătuirea componenței Comisiei de atestare a cadrelor 
didactice pentru anul de studii 2020-2021 

 Vornicu M., 
Gherasim I. 

 Septembrie 
 

3.13 
Elaborarea unui sistem propriu de monitorizare şi 
autoevaluare a activităţii catedrelor, cabinetului metodic. 

Vornicu M., 
Gherasim I.,  
Olievschi D. 

 

Program de monitorizare 
şi evaluare 

Septembrie 

Iunie 

 

3.14 
Organizarea şi monitorizarea activităţilor aferente atestării 
cadrelor didactice 

Vornicu M., 
Comisia de atestare 

Conform Regulamentului. 
Pe parcursul 

anului 
 

3.15 
Organizarea de seminare metodice cu sprijin cadrelor 
didactice în recalificarea și formarea continuă a acestora 

Şefii de catedră 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

 
Pe parcursul 

anului 

 

3.16 
Consultarea şi ghidarea cadrelor didactice la elaborarea 
lucrărilor ştiinţifico-metodice, publicaţiilor, portofoliilor de 

Membrii Comisiei de 
atestare, 

Selectarea literaturii, 
elaborarea planurilor, 

Februarie 

Martie 
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

atestare, susţinerea interviului de performanţă metodist 
 

consultaţii individuale, 
controlul şi redactarea 

lucrărilor 

3.17 
Ghidarea metodică în elaborarea informației privind 
promovarea instituției și a programelor de formare 

Şefii de catedră 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

consultaţii individuale 
Pe parcursul 

anului 

 

3.18 Participarea la schimb de experiență între instituții 
Administrația colegiului, 

cadre didactice 
Seminare, întruniri 

Pe parcursul 
anului 

 

3.19  
Participarea la organizarea workshop-uri, conferințe 
tematice, întrevederi. 

Cadre didactice Seminare, întruniri 
Pe parcursul 

anului 
 

3.20 
Evaluarea complexelor didactico - metodice ale cadrelor 
didactice la disciplinele predate. 

Şefii de catedră 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Desfăşurarea propriei 
activităţi de cercetare în 

domeniul psihologiei, 
pedagogiei şi metodicii 

predării disciplinei, 
crearea portofoliilor de 

activitate. 

Pe parcursul 
anului de studii 

 

IV. Lucrul cu şefii de catedră 

4.1 

Elaborarea graficelor activităţilor instructive şi educative la 
catedre. Prezentarea şi evaluarea ulterioară a calității 
planului de activitate al catedrelor. 

Vornicu M.,  
Olievschi D., 

Şefii de catedră 

Grafic Septembrie 

 

4.2 Întruniri cu şefii de catedre. 
Vornicu M., 

 Olievschi D., 
Şefii de catedră 

Şedinţe 

Lunar, 
 pe parcursul 

anului 

 

4.3 
Acordarea ajutorului metodic la planificarea şi realizarea 
activităţilor catedrelor 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

 

Consultaţii individuale şi 
în cadrul şedinţelor 

catedrelor 

Septembrie  
pe parcursul 

anului 
 

 

4.4 
Asistenţa metodică la proiectarea lecţiilor demonstrative şi 
publice, la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor la catedre 

Vornicu M., 
Gherasim I., 
Olievschi D. 

Consultaţii individuale 

Conform 
graficului și după 

necesități 

 

4.5 

Monitorizarea activităţilor planificate la catedre. 

• Activitatea catedrei în vederea studierii şi 
implementării planului de învățământ pe 

Vornicu M., 
Gherasim I., 

 
- 

Conform planului 
de lucru a 
catedrelor. 
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

specialități în baza Sistemului ECVET.  

• Implementarea reformei curriculare în 
învățământul general. 

• Organizarea săptămânilor catedrelor; conţinutul, 
calitatea activităţilor proiectate. 

• Pregătirea materialelor pentru acreditare. 

Şefii de catedră, 
Olievschi D., 

 

4.6 

Selectarea materialelor privind activitatea catedrelor: 

- registrele catedrelor; portofoliile activităţilor; 

- materiale de evaluare sumativă; 

- portofoliile lecţiilor demonstrative. 

Vornicu M., 
Şefii de catedră 

Olievschi D., 

Proiecte, expoziţii, 
albume, portofolii. 

Pe parcursul 
anului. 

 

4.7 

Elaborarea compartimentului „Activitatea metodică” al 
Raportului anual de activitate al Colegiului şi a informaţiilor 
cifrative despre activitatea catedrelor. 

Vornicu M., 
Olievschi D., 

 

Informaţie verbală şi 
tabelară 

Iunie 2020 

 

4.8 
Efectuarea evaluării semestriale ale activităţii cercurilor, 
cabinetelor, laboratoarelor, catedrelor. 

Consiliul de Administraţie  
Conform planului 

de lucru al 
cabinetului 

 

4.9 
Evaluarea activității șefilor de catedre, a profesorilor de la 
catedrele respective. 

Echipa managerială  
decembrie 

iunie 

 

4.10 

Organizarea concursurilor interne la disciplinele generale și 
desemnarea câștigătorilor pentru participarea la 
concursurile zonale. 

Șefii de catedre, 
Profesorii disciplinelor de 

cultură generală  
 decembrie 

 

4.11 
Pregătirea elevilor pentru participarea la concursurile 
zonale. 

Profesorii disciplinelor de 
cultură generală  

 februarie 
  

4.12 

Însuşirea aspectelor instruirii practice pe baza 
competenţilor profesionale la disciplinele fundamentale şi 
de specialitate. 

Profesorii de discipline 
tehnice și tehnologice, 

economice 

Prezentări în cadrul 
ședințelor Consiliului 

metodico-științific 

Pe parcursul 
anului 

 

V. Asigurarea cu formulare editate 

5.1 
Asigurarea cu modele de proiecte la zi în corespundere cu 
tipul activităților didactice. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

În variantă electronică, 
pe suport de hârtie 

septembrie 
 

5.2 
Elaborarea şi distribuirea modelor:  
- planurilor de activitate a cabinetelor şi laboratoarelor;  

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Formulare Septembrie 
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Nr. 
d/o 

Denumirea activităţii Executor Forma realizării Termenele Remarcă 

- registrelor catedrelor; 
- proiectelor didactice de lungă durată; 
- planurilor individuale ale profesorilor; 
- centralizatoarelor pentru catedre; dărilor de seamă. 

 

5.3 Asigurarea cu documentaţia necesară pentru atestarea 
cadrelor didactice:  
- Fişe integrate de atestare, completarea lor; 
- Completarea Registrelor de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice solicitante de grade didactice. 

Vornicu M., 
Gherasim I. 

Formulare Octombrie 

 

5.4 Elaborarea şi distribuirea formularelor unificate de proiecte 
didactice, foi de titlu: programe, materiale de examinare. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

formulare pe parcursul anului 
 

5.5 Elaborarea şi distribuirea şefilor de catedre a tabelelor 
unificate în setul  „Activitatea metodică” 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

tabele septembrie 
 

5.6 Elaborarea şi distribuirea şefilor de catedre a criteriilor de 
evaluare anuală a cadrelor didactice, tabelelor privind 
rezultatele activităţii catedrei în anul de studii, 
caracteristicilor calitative a profesorilor. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

tabele iunie-septembrie 

 

5.7 Alcătuirea raportului activității metodice a lucrului petrecut 
la catedre, de formare continuă, evaluarea anuală a 
activității cadrelor didactice. 

Vornicu M., 
Olievschi D. 

Șefii de catedre 

tabele iunie-2021 
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PLANUL OPERAȚIONAL AL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

pentru anul de studii 2020 - 2021 

Activități extracurriculare 
 

Obiectivele specifice  
OS1. Monitorizarea procesului educativ în scopul realizării planurilor de activitate a diriginților, a pedagogului social, a conducătorilor de cercuri și a 
Consiliului  Elevilor. 
OS2. Îmbunătățirea abilităților practice ale diriginților, pedagogul social, conducătorilor de cercuri și Consiliului Elevilor.  
OS3. Menținerea unui feed-back permanent cu responsabilii de subdiviziuni.  
OS4. Optimizarea calității procesului educativ în instituție. 

Nr. 
d/o 

Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță  

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1. OS1  
OS4 

Adunare cu părinţi elevilor anului I Grupele academice vor beneficia de 
informația prezentată.  

17-21. 
08.2020 

Babii Natalia 
Borş Diana 

2. OS1  
OS4  

Elaborarea și aprobarea programului de 
activitate:  
- a diriginților;  
- a pedagogului social;  
- a consiliului elevilor 

Programele de activitate elaborate 
conform noilor cerințe.  

13.09. 2020 Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

3. OS3  
OS4  

Pregătirea și desfășurarea ședințelor cu diriginţii 
şi pedagogul social.  

Desfășurarea pe parcurs a ședințelor: 
instructive, informative.  

Lunar  Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

4. OS3  
OS4  

Pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului 
de elevi, proiectarea planului de lucru.  

Desfășurarea ședințelor de lucru pe 
departamente.  

20.09.2020 Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie  

6. OS1  
OS2  

Controlul și dirijarea activității cercurilor sportive 
şi cercului dramatic model Doina  

Asistarea la câte cel puțin 2 repetiții 
online. Evaluarea ansamblurilor la câte 
cel puțin 2 activități festive semestrial.  

Pe parcursul 
anului  

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie, conducătorii 
de cercuri 

7. OS1  
OS2  

Dirijarea activității Consiliului elevilor Asistarea la toate ședințe.  Lunar   Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

9.  OS4  Organizarea, planificarea și dirijarea activităților 
educative generale în colegiu 

Scenariile activităților în corespundere 
cu planul de lucru 

Conform 
planului  

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie 

10.  OS2  Cazarea elevilor în cămin  Bonurile de repartizare a spațiului 
locativ.  

Până la 
15.09.2020 

Şoşu Aurelia – şef secţie  
educaţie Pedagogul 
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Contractele încheiate cu locatarii  social, comisia de cazare  

11.  OS3  Organizarea vizitelor în cămin de către membrii 
administrației și a diriginților  

Înregistrările în caietele de vizită. 
Rapoartele prezentate la adunările cu 
diriginţii şi pedagogii sociali  

Conform 
graficului 
stabilit  

 Şoşu Aurelia – şef 
secţie  educaţie, 
Pedagogul social, 
diriginţii, echipa de 
serviciu 

12.  OS3  Monitorizarea activității educative în cămine.  Graficul de lucru și de serviciu  Pe parcursul 
anului  

Şoşu Aurelia – şef secţie 
educaţie, diriginţii, 
pedagogul social 

Educația civică, națională 
Obiective specifice:  
OS1 Educarea la tineri a sentimentelor de mândrie națională;  
OS2 Formarea spiritului liber și autonom care să le permită să formuleze independent concepții și judecăți, să fie responsabili de acțiunile lor; educarea 
spiritului civic, bazat pe conștiința responsabilității pentru viitorul societății în care urmează să trăiască;  
OS3 Educarea în spiritul demnității naționale, a dragostei pentru țară, plai natal;  
OS4 Formarea convingerilor de respectare a atribuţiei statutului (imn, stemă, drapel).   

Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță  

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS4 Felicitarea elevilor și profesorilor, prin intermediul rețelelor de 
socializare, cu începutul noului an de învățământ 2020-2021. 

Scenariul activității  
 

01.09.2020 Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie 

2.  OS2 Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie Săptămâna 
Europeană a Democraţiei Locale – concursuri de eseuri în cadrul 
orelor de dirigenție. 

Organizarea expoziţiei, 
elaborări de eseuri 

12-16.10.2020 Profesorii de educaţie 
civică 

3.  OS1  
OS3 

Realizarea şi lansarea ciclurilor literare tematice despre viaţa şi 
activitatea cuplului Doina şi Ion Aldea-Teodorovici în cadrul 
orelor de limba şi literatura română. 

Elaborări de eseuri, cicluri 
literare 

30.10.2020 Olievschi Diana – 
profesoară de limba 
romană, diriginta grupei 
C-31 

4.  OS2 Organizarea medalionului muzical pe marginea creaţiei 
interpreţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. 

Mape tematice cu imagini, 
articole din ziare, reviste. 

30.10.2020 
 

Catelli Maria, 
Cernicenco Tatiana – 
profesoare de limba şi 
literatura romană. 

5.  OS1  
OS4 

Editarea unei ediţii speciale a gazetei „Trandafir” Doina şi Ion 
Aldea-Teodorovici. 

gazete de perete.  
 

Octombrie  
2020 

Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

6.  OS1 OS4 27 Ianuarie Ziua mondială a comemorării victimelor holocaustului Editarea unei ediţii speciale 27.01.2021 Colectivul redacţional 
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– ediţie specială a ziarului Trandafir. a gazetei „Trandafir” 

7.  OS2 Marcarea Zilei comemorării victimelor Holocaustului, prin 
desfăşurarea orei educative în cadrul orelor de dirigenţie în 
grupele academice cu genericul ”Dreptul la memorie” prin 
anunțarea unui moment de reculegere în memoria victimelor 
Holocaustului. 

Elaborarea planului 
discuţiei şi a proiectului 
tematic.  
 

28.01.2021 Diriginţii  

8.  OS2 Difuzarea  în sala de lectură şi sala de meditaţie din cămin a 
filmelor artistice consacrate tragediei Holocaustului 

Elaborarea planului 
discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

25 - 29. 01.2021 Cucu Anatol – 
bibliotecar. 
Osipov Leonid – 
pedagog social 

9.  OS2 Organizarea şi desfăşurarea expoziţiei de lucrări ale elevilor în 
cămin cu genericul „Sufletele strigătoare ale Holocaustul” 

Elaborarea proiectului orei 
publice.  

30.01.2021 Osipov Leonid– pedagog 
social. 

10.  OS1 Inaugurarea expoziţie de carte în sala de lectură, având la bază 
genericul „Izvoare de sânge” 

Publicaţii în ziarul colegiului 
„Trandafir” 

25 - 29. 01.2021 Cucu Anatol - 
bibliotecar 

11.  OS2 OS3 Organizarea şi desfăşurarea unei companii de informare 
consacrată tragediei Holocaustului prin publicarea reportajelor 
pe rețelele de socializare a Consiliului de Elevi, având drept scop 
de a pune în evidenţă factorii sociali, istorici şi psihologici a 
comportamentul uman. 

Elaborarea planului 
discuţiei şi a proiectului 
tematic.  
 

27-30. 01.2021 Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

12.  OS1  
OS3 

Discuţii dirijate în domeniul schimbului de opinii pentru a 
direcţiona corect concepţiile elevilor ceea ce ţine de valoarea 
unui vot corect. Oră educativă în grupe cu tematica unică „Am 
aflat, am ales şi am câștigat”. 

Elaborarea planului 
discuţiei şi a proiectului 
tematic.  
 

1-5.02.2021 Diriginţii 

13.  OS1  
OS3 

Analiza concepţiilor elevilor referitoare la respectarea dreptului 
de a alege. Publicarea în ziarul colegiului „Trandafir” scrisele 
elevilor referitoare la viziunea proprie asupra importanţei 
alegerilor pentru soarta fiecăruia 

Publicaţii în ziarul colegiului 
„Trandafir” 

Ediţia februarie 
2021 

Colectivul redacţional 

14.  OS1 Până azi, pe acelaşi plai...” – concurs de poezii şi creaţii proprii 
dedicate marelui poet Grigore Vieru. 

Regulamentul concursului, 
diplome de participare 
 

Februarie 2021 Tomuz Svetlana, Catelli 
Maria, Olievschi Diana – 
profesoare de limba 
romană, colectivul 
redacţional 

15.  OS1  
OS3 

15 Februarie Ziua internaţională a demonstraţiilor pentru pace – 
notă informativă. 

Elaborare pliantelor 
informative 

14.02.2021 Consiliul elevilor 
departamentul cultură 
şi voluntariat 
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16.  OS1 21 Februarie Ziua mondială a limbii materne Internaţionale – 
discuţie dirijată online, organizată în cadrul Teatrului model 
Doina, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică şi 
multilingvismul. 

Elaborarea planului 
discuţiei şi a proiectului 
tematic.  

22.02.2021 Telepeț Vasile – 
conducătorul teatrului 
model Doina 

17.  OS2 Expoziţiile de carte în sala de lectură cu genericul „Acelaşi neam 
înstrăinat”. 

Elaborarea planului 
proiectului.  

1–5.03. 2021 Cucu Anatol - 
bibliotecar 

18.  OS2 Oră educativă cu o tematică unică dedicată zilei de 2 martie - 
comemorarea eroilor căzuţi în conflictul de pe Nistru 

Scenariile activității.  
 

1–5.03. 2021 Diriginţii  

19.  OS1  
OS4 

Publicarea în ziarul colegiului „Trandafir” rubrica  „Istoria 
conflictului Transnistrean”. 

Scenariile activității.  Martie 2021 Colectivul redacţional 

20.  OS1  
OS4 

Ore educative cu tematici unice - 
Ziua  Internaţională  pentru  eliminarea discriminării rasiale - 21 
martie, 
Ziua Mondială a apelor - 22 martie, 
Ziua Internaţională de combatere a tuberculozei - 24 martie, 
Zilei Internaţionale a Poeziei - 21 martie 

Elaborarea planului 
activităţii. 

Martie 2021 Diriginţii  

21.  OS1  
OS4 

Publicarea filmului pe rețelele de socializare dedicat Zilei 
Drapelului de Stat al Republicii Moldova - ,,Arborarea   Drapelului  
de  Stat  - eveniment  şi  sărbătoare naţională”. 

Elaborarea planului 
activităţii. 

27 aprilie 2021 Şoşu Igor – profesor de 
istorie 

22.  OS1  
OS4 

Expoziţie pliantă de carte în sala de lectură cu genericul „ 
Drapelul Republicii Moldova”. 

Expoziția de cărţi. 
27 – 30 aprilie 
2021 

Cucu Anatol – 
bibliotecar 

23.  OS1 
Audierea cântecelor dedicate Tricolorului în timpul pauzelor 

Selectarea materialului 
audio.  

27 aprilie 2021 Şarban Inga – inginer 
tehnic. 

24.  OS1 OS3 Desfăşurarea activităţii în cămin „Să învăţăm din filme” cu 
vizionarea unui film istoric. 

Elaborarea planului 
activităţii. 

27 aprilie 2021 Osipov Leonid – 
pedagog social 

25.  OS2 Organizarea orelor de clasă, în toate grupele academice, cu o 
tematică unică având la bază tematica istoriei Drapelului de Stat 
al R. Moldova.    

Elaborarea planului orei de 
dirigenție 

27 – 30 aprilie 
2021 

Diriginţii de grupe 

26.  OS1 9 mai - Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor Căzuţi pentru 
Independenţa Patriei – publicarea informației online. 

Elaborarea planului 
activităţii. 

07 mai 2021 Buinovschi Raisa – 
diriginta grupei TP-21 

27.  OS3 OS4   Oră educativă cu dezbateri privind rolul integrării europene 
pentru dezvoltarea Moldovei având la bază tema „Călătorind prin 
Europa…”. 

Elaborarea planului 
activităţii. 

Mai  2021 Diriginţii 

28.  OS1 Masă rotundă online cu elevii locatari ai căminului, cu dezbateri 
privind rolul integrării europene pentru dezvoltarea Moldovei. 

Elaborarea planului 
activităţii. 

11 mai 2021 Osipov Leonid – 
pedagog social 
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29.  OS1  
OS4 

Expoziţiile de carte în sala de lectură - 9 mai - Ziua Victoriei şi a 
Comemorării Eroilor Căzuţi pentru Independenţa Patriei şi 
sărbătorii zilei de 9 Mai - Ziua Europei. 

Expoziția de cărţi. Mai 2021 Cucu Anatol – 
bibliotecar 

Educația juridică 
Obiective specifice:  
OS1 Formarea spiritului liber și autonom care să le permită să formuleze independent concepții și judecăți, să fie responsabili de acțiunile lor;  
OS2 Cultivarea respectului pentru drepturile și libertățile omului, educarea spiritului democratic ca un principiu al existenței civice;  
OS3Formarea culturii juridice. 
OS4 Educarea spiritului respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

 Obiective 
specifice 

Activități preconizate 
Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS2  
OS4 

Analiza în cadrul orei de dirigenţie  a: 
1.Regulamentului de activitate şi funcţionare a căminului. 
2.Regulamentul de activitate a unităţii de învăţământ, 
3. Analiza normelor de securitate. 

Mapa dirigintelui cu 
anexele respective 

01-05. 
09.2020 

Diriginţii 

2.  OS1 Analiza în cadrul orei de dirigenţie  a programelor referitoare la 
strategiile naţionale pentru anul de studii 2020-2021: 
1. Strategia naţională anti-corupţie 2017-2020 
2. Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10 decembrie 2014 Strategia 
naţională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020. 

Mapa dirigintelui cu 
strategiile naţionale 

12.09.2020 Diriginţii  

3.  OS1  
OS2 

21 Septembrie Ziua internaţională a Păcii, 28 Septembrie Ziua 
Internaţională a Dreptului de a Şti – discuţii dirijate în cadrul orelor 
de dirigenţie. 

Mape tematice cu 
imagini, articole din ziare, 
reviste.  

21-25.09.2020 Diriginţii  

4.  OS1  
OS2 

Analiza rolului sărbătorilor de 24 Octombrie Ziua Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, 25 Octombrie Ziua europeană a Justiţiei Civile, 27 
Octombrie Ziua mondială a audiovizualului pentru societate civilă, în 
cadrul orelor de dirigenție 

Mape tematice cu 
imagini, articole din ziare, 
reviste.  
 

26-28.10.2020 Diriginţii  

5.  OS1  
OS3 

„Drepturile trebuie cunoscute” – sondaj de opinie dedicat zilei  
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  - 10 decembrie. 

Organizarea şi analiza 
sondajelor de opinii. 

08.12.2020 
 

Șoșu Aurelia Șef secție 
educație 

6.  OS2  
OS4 

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„.  

Elaborarea planului 
lecţiei.  
 

22-26.02. 
2021 

Profesorii de educația 
civică 

7.  OS2  
OS4 

Sondaj de opinii: „Tineretul Republicii Moldova şi rădăcinile migraţiei 
forţei de muncă în  străinătate”. Discuţie dirijată în cămin: „Peste o 

Elaborarea scenariului 
activității.  

7 mai 2020 Osipov Leonid – 
pedagog social 
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personalitate crivăţul nu trece”.  

8.  OS1 
 OS4 

Publicarea în ziarul „Trandafir” opiniile elevilor referitoare la 
respectarea drepturilor omului în societatea actuală. 

Publicaţii în ziarul 
colegiului „Trandafir” 

Pe parcursul 
semestrului 

Consiliul elevilor 

Educația moral – spirituală și psihologică 
Obiective specifice:  
OS1 Educația moral-spirituală și psihologică a elevilor, formarea culturii relațiilor interpersonale, dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare;  
OS2 Formarea conceptelor și a noțiunilor fundamentale morale ale vieții, sensul moral al relațiilor: om-om, om-societate;  
OS3 Cultivarea valorilor general – umane ca: omenia, bunătatea, onoarea, cinstea, credința, toleranța, politețea etc.  
OS4 Cultivarea normelor de conduită, în viața de toate zilele (în familie, locuri publice, natură, colegiu, etc.). 

 
Obiective 
specifice 

Activități preconizate 
Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS2  Organizarea unui dialog permanent cu elevii pentru 
identificarea problemelor cu care se confruntă.  

Cel puțin 1 oră pe 
săptămână  

Pe parcursul 
anului  

Diriginții, Consiliul  
Elevilor  

2.  OS1 
 OS4 

Evaluarea nivelului de adaptare a elevilor înmatriculați la 
exigențele colegiului. Gradul de coeziune a grupului.  

Cel puțin o evaluare în 
fiecare grupă an. I  

01 - 30  
octombrie  

Diriginţii anului întâi, 
Russu Violeta – şef 
secţie educaţie  

3.  OS2  
OS3 

Convorbiri individuale cu elevii care prezintă forme accentuate 
de manifestare agresivă.  

Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate.  

Pe parcursul 
anului  

Diriginții, Aurelia Şoşu 
– şef secţie educaţie 

4.  OS1  
OS4 

Aprecierea stării psihoemoționale a elevilor în perioada 
premergătoare examenelor (an. III, IV)  

Analiza rezultatelor.  Februarie  
Martie  

Aurelia Şoşu – şef 
secţie educaţie,        
Şefii de secţie 

5.  OS2 Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului 10 septembrie. 
Repartizarea broșurilor speciale a gazetei Trandafir 

Mapa dirigintelui cu 
anexele respective. Ediţie 
specială a gazetei Trandafir 

10.09.2020 Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

6.  OS3 23 Septembrie Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale 
şi Traficului Femeilor şi Copiilor – colaj informativ. 

Gazeta colegiului. 23.09.2020 Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

7.  OS1 
OS3 

Editarea informaţiei referitoare la data de 29 Septembrie - Ziua 
internaţională a inimii. 

Mape cu dosare, 
chestionare, teme de 
cercetare.  

28.09.2020 Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

8.  OS1 
OS3 

05 – 09 octombrie 2020 se va desfășura Săptămâna Națională a 
Voluntariatului (SNV) 2019 “Hai în gaşca voluntarilor!”. 

Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

05 – 09.10 2019 Consiliul elevilor 
departamentul cultură 
şi voluntariat. 

9.  OS2 „Tinere talente”- pagină specială lunară a gazetei locale Mapa cu creaţiile elevilor. Ediţie lunară Profesorii de limba şi 
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Trandafir. literatura romană şi 
rusă. 

10.  OS1 
OS3 

18 octombrie - Zi Europeană de luptă împotriva traficului de 
fiinţe umane. Publicarea comunicatului de presă privind 
Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva TFU” prin 
asigurarea distribuirii materialelor informative în grupele 
academice şi  realizarea grafică a unui raft informativ cu 
includerea contactelor a celor mai indispensabile servicii în 
vederea acordării suportului atât informativ cât şi juridic sau 
social etc. 

Organizarea şi analiza 
sondajelor de opinii. 
Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

19.10.2020 Aurelia Şoşu  - şef 
secţie educaţie, 
Consiliul Elevilor, 
departamentul 
redacţie, Diriginții. 

11.  OS1 
OS3 

Lansarea Campaniei de informare  ”Invizibili printre noi” prin  
organizarea unei mese rotunde în cămin cu genericul  „TFU 
văzut de noi”. 

Mape cu dosare, 
chestionare, teme de 
cercetare.  

19.10.2020 Osipov Leonid – 
pedagog social 

12.  OS3 
OS4 

1. Vizionare  de film în cadrul orelor de educaţie pentru 
societate – „Mărturiile cutremurătoare ale unor victime ale 
traficului de fiinţe umane”.  
2. Dezbateri referitor la acesta, discuţii.  
3. Îndeplinirea fişelor de lucru (identificarea modurilor de 
racolare ale victimelor, identificarea caracteristicilor 
recrutorilor, victimelor, succesiunea evenimentelor în astfel de 
cazuri, etc). 
4. Elaborarea posterelor cu mesaje sugestive, care să atragă 
atenţia asupra acestui fenomen, urmată de prezentarea 

Organizarea şi analiza 
sondajelor de opinii. 
Discuții cu elevii în baza 
datelor prezentate. 

Octombrie 2020 Profesorii  de educaţia 
pentru societate. 

13.  OS3 
OS4 

Desfăşurarea orelor de clasă cu genericul: Capcanele 
adolescenței - Traficul de persoane, având la bază următoarele  
obiective educaţionale:  
• identificarea situațiilor de risc și formele de agresivitate 
pentru evitarea și sancționarea lor; 
• distingerea persoanelor sincere și binevoitoare şi celor 
motivate de câștig rapid și facil; 
• conștientizarea consecințelor traficului de persoane. 

Mape cu dosare, 
chestionare, teme de 
cercetare, filme. 

19.10.2020 Diriginţii  

14.  OS3 
OS4 

Analiza rolului sărbătorilor de 24 Octombrie Ziua Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, 25 Octombrie Ziua europeană a Justiţiei Civile, 
27 Octombrie Ziua mondială a audiovizualului pentru societate 
civilă, 29 octombrie  - Ziua Internetului, în cadrul orelor de 
dirigenție 

Mape tematice cu imagini, 
articole din ziare, reviste  

26-30.10.2020 Diriginţii  
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15.  OS3 
OS4 

A treia duminica Noiembrie Ziua mondială a comemorării 
victimelor accidentelor rutiere – repartizarea informaţiei 
referitoare la datele statistice ce ţin de numărul de victime 
accidentate pe întreg glob pământesc şi regiuni aparte. 

Mape cu dosare, 
chestionare, teme de 
cercetare.  
 

17 noiembrie 
2020 

Consiliul de elevi 

16.  OS3 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dezabilități, 3 decembrie 
(Instituită de ONU în 1992, prin Rezoluţia 47/3, pentru 
conştientizarea şi îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu 
handicap, pentru a le oferi acestora şanse egale şi posibilităţi de 
integrare în societate. Oră educativă cu tematica unică – 
şedinţă cu diriginţii. 

Publicaţii în ziarul colegiului 
„Trandafir”. Elaborarea 
planului activităţii.  

Decembrie 2020 Aurelia Şoşu – şef 
secţie educaţie, 
Diriginţii  

17.  OS2 Discuţii dirijate în cadrul orelor de dirigenție cu tematici unice 
având la bază sărbătorirea zilelor de -18 Decembrie Ziua 
Internaţională a emigranţilor, 20 Decembrie Ziua Internaţională 
a solidarităţii umane 

Elaborarea scenariului 
activității.  
 

14-18.12.2020 Diriginții  

18.  OS2 
OS4 

30 Ianuarie Ziua Internaţională pentru non-violenţă în şcoala. 
Organizarea campaniilor de informare,  a elevilor despre 
semnificaţia acestei zile în cadrul orelor de dirigenţie  cu 
tematici unice. 

Mape tematice cu imagini, 
articole din ziare, reviste 

29.01.2021 Diriginţii  

19.  OS3 
OS4 

22 Februarie Ziua Internaţională de susţinere a victimelor 
crimelor - calaj informativ având la bază date statistice globale. 

Mape tematice cu imagini, 
articole din ziare, reviste 

22.02.2021 Colectivul redacţional 

20.  OS2 Ziua Internațională a Fericirii - organizarea târgului clipelor 
fericite având ca scop organizarea actelor de caritate pentru 
persoanele social vulnerabile. 

Elaborarea scenariului 
activității.  
 

19.03.2021 Administraţia 
colegiului 

21.  OS3 
OS4 

Activitate tematică dedicată sărbătorilor pascale. Elaborarea scenariului 
activității.  

29.04.2020 Babii Valentina – 
diriginta grupei TPCM 
- 21 

Educația estetică 
Obiective specifice:  
OS1 Formarea și dezvoltarea idealurilor și nevoilor estetice;  
OS2 Asimilarea cunoștințelor artistice;  
OS3 Dezvoltarea personalității tinerilor, a capacităților și aptitudinilor spirituale la nivelul potențialului lor maxim;  
OS4 Educarea normelor de comportare în societate;  
OS5 Formarea capacităților de receptare a valorilor estetice;  
OS6 Educarea în spiritul respectării tradițiilor, datinilor, obiceiurilor propriului popor și ale etniilor conlocuitoare. 

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

Activități preconizate Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS2 Recital de poezie și cântece online dedicat zilei de 05 Octombrie 
Ziua mondială a profesorilor 

Scenariul activităţii 04.10.2019 Consiliul Elevilor 

2.  OS1 
OS3 
OS6 

Lunarul Bibliotecilor Şcolare (Se organizează la iniţiativa Asociaţiei 
Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (IASL). Include activităţi 
desfăşurate pe parcursul unei zile, săptămâni sau întregii luni, 
dedicate bibliotecilor şcolare şi rolului lor în instruirea şi educaţia 
copiilor), lansări de cărţi şi expoziţii. 

Fotografii, planul activităţii Pe parcursul 
lunii octombrie 

Cucu Anatol - 
bibliotecar 

3.  OS2 
OS3 

Balul bobocilor – lansarea prezentărilor grupelor anului întâi. Scenariul activităţii 30.10.2020 Diriginţii anului întâi 

4.  OS1 
OS3 
OS6 

Organizarea şi desfăşurarea activităților dedicate Zilei 
Internaţionale a studentului 17 noiembrie. 

Scenariul activităţii 17 noiembrie 
2020            

Trestianu Natalia – 
diriginta grupei C-21 

5.  OS2 
OS3 

Activitate tematică  organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
Revelion 2020 

Scenariul activităţii 24.12. 2020 Romanciuc Anatolie  – 
dirigintele grupei MAIA-
31 

6.  OS1 
OS5 
OS6 

Activitate tematică  dedicată zilei de 24 februarie -  Ziua dragostei 
şi a bunăvoinţei – Dragobete. 

Planul activităţilor 
preconizate, scenarii, 
invitaţii, expoziţii 

24.02.2021 Buinovschi Raisa – 
diriginta grupei TP-21  

7.  OS1 
OS3 

Activitate tematică  dedicată  Zilei Internaţionale a Femeii – 8 
Martie. 

Scenariul activităţii, 
diplome de participare 

6  martie 2021 Cernicenco Inna – 
diriginta grupei E-21 

8.  OS1 
OS3 
OS6 

Activitate tematică  prezentată de teatrul model Doina, dedicată  
Zilei Internaţionale a Teatrului pentru Copii şi Tineret - 20 martie 
şi Zilei Mondiale a Teatrului – sărbătoreşte anual ca semn de 
apreciere a uneia dintre cele mai vechi arte, arta scenică - 27 
martie 

Elaborarea scenariului 
activității.  
 

25.03.2021 Telepeţ Vasile – 
conducătorul cercului 
dramatic  

 
Educația profesională 

Obiective specifice:  
OS1 Pregătirea tinerilor specialiști care să poată contribui la dezvoltarea economiei de piață, să facă față provocărilor societății în perpetuă schimbare și 
globalizare;  
OS2 Însușirea experienței de activitate a omenirii, dezvoltării capacităților individuale de activitate în sferele materiale, intelectuale, spirituale;  
OS3 Dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională;  
OS4 Auto conștientizarea valorii propriei personalități ca viitor specialist;  
OS5 Însușirea unui sistem de cunoștințe științifice în domeniul profesionist și căile de soluționare;  
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OS6 Utilizarea cunoștințelor din domeniul studiat la rezolvarea unor probleme cotidiene practice. 

 
Obiective 
specifice 

Activități preconizate 
Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS6 
 

Editarea şi repartizarea gazetei Trandafir având la bază tematica - 
09 Octombrie Ziua mondială a poştei 

Pliante  şi broşuri informative. 09.10.2020 Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

2.  OS3 
OS4 

16 octombrie – Ziua Internaţională a alimentaţiei 
Ziua Internațională a Pâinii (La inițiativa Asociației pentru 
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO – Food and 
Agriculture Organization of the United Nations), 16 octombrie, a 
fost declarată Ziua Mondială a Pâinii – oră de clasă publică. 

Proiectul orei de clasă demonstrative 16.10.2020 Moscaliuc Elena – 
diriginta grupei E-
11. 

3.  OS3 
OS4 

Sondaj de opinii: „Tineretul Republicii Moldova şi rădăcinile 
migraţiei forţei de muncă în  străinătate”.  

Elaborarea şi analiza sondajelor  Mai 2021 Osipov Leonid – 
pedagog social 

4.  OS2  
OS5  

Organizarea excursiilor la întreprinderi, expoziții, mediu de 
afaceri.  

Ratingul diriginților.  
Câte 1 excursie lunar.  

Pe parcursul 
anului  

Profesorii de 
specialitate  

5.  OS3  
OS6  

Organizarea și participarea elevilor în diferite cercuri pe obiecte.  Registrele de evidență.  Pe parcursul 
anului  

Șefii catedrelor, 
Conducătorii 
cercurilor  

6.  OS6  
OS1  

Întâlnirea cu absolvenții Colegiului.  Elaborarea programei activității.    Diriginţii grupelor 
absolvente  

7.  OS4  
OS6  

Organizarea concursurilor pe obiecte, participarea la olimpiadele 
zonale, republicane  

Elaborarea subiectelor.  
Diplome de participare.  

Conform 
graficelor 
catedrelor  

Șefii catedrelor  

8.  OS6 
 

Consiliere psihologică, profesională şi educaţională în cadrul 
orelor de dezvoltare profesională:   
1. Consiliere în carieră;  
2. Tehnici de căutare a unui loc de muncă-însușirea unor 
elemente de marketing personal;  
3. Consiliere psihologică individuală;  
4. Consiliere psihologică de grup - workshop-uri, training-uri;  
5. Consiliere on line;  
6. Consiliere educațională.  

Planurile lecțiilor, materiale 
metodologice, teste de 
personalitate, teste de aptitudini, 
teste de cunoștințe, chestionare de 
interese, tehnici proiective  

Conform 
oralului 

Diriginții de grupe 

9.  OS3 
OS4 

Implicare activă în organizarea și derularea Forumului Carierei 
2021- a doua ediție;  

Elaborarea programei activității. Martie – 
aprilie 2021 

Șefii de catedre a 
disciplinelor de 
specialitate 
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10.  OS3 
OS4 

Proiectul ”MARATON PENTRU CAIR”- Măsuri integrate de 
creştere a echităţii sociale în rândul elevilor din regiunea r. 
Rîşcani în vederea incluziunii sociale și accesului la mediul 
instituţional al I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani.  

Traseul excursiilor, materiale 
promoționale 

Martie – mai 
2021 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

11.  OS2  
OS5  

Proiectul „Ziua Uşilor Deschise”- ediția a II-a, însoțită de un șir de 
activități conform planificării.  
Redactarea invitaţiei publicitare de orientare profesională şi 
postarea acesteia  pe reţelele de socializare. 
 

 Formularul de înscriere al 
persoanelor care vor participa;  
 Registrul de evidență al grupului 
țintă;  
Listele de prezență; 
Planul activităților  

Aprilie  2021 Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

12.  OS3  
OS6  

Monitorizarea inserţiei socio – profesionale a absolvenților 
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani 

Reconstruirea sistematica a paginii 
WEB pentru a cuprinde informații 
actualizate, destinate elevilor, 
abiturienţiolor şi absolvenţilor,. 

Sistematic  Administrația 
instituției, Șarban 
Inga – inginer 
tehnic 

13.  OS6  
OS1  

Informarea și promovarea ofertelor și oportunităților de angajare 
primite de la parteneri din mediul de afaceri, instituțiile 
colaboratoare, dar şi mediu de afaceri care au ca activitate 
specifică legătura cu mediul socio-economic şi cultural în 
rândurile elevilor şi absolvenţilor.  

Acorduri de colaborare Sistematic  Administrația 
instituției 

14.  OS4  
OS6  

Menţinerea şi consolidarea relaţiei directe cu asociațiile de 
tineret, cosiliul elevilor și identificarea de noi proiecte comune: în 
cadrul derulării campaniilor de promovare ale instituţiei. 

Elaborarea proiectelor, acorduri de 
colaborare 

Pe parcursul 
anului 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

15.  OS6 
 

Producţia de materiale publicitare/  
Colaborare cu Departamentul de redacţie al Consiliului de Elevi în 
cadrul procesului de elaborare, redactare a materialelor 
publicitate pentru evenimentele organizate în raport cu specificul 
acestora.  
Culegerea de informații, centralizarea, respectiv direcționarea 
acestora către Departamentul de Imagine.  

Redactarea unui ghid de carieră 
pentru elevi;  
Redactarea și actualizarea broşurii 
ADMITEREA 2020; 
 CATALOG FOCAR-2020; 
 Ghidul Candidatului. 

Noiembrie – 
decembrie 
2020 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație, 
Șarban Inga – 
inginer tehnic, 
Consiliul Elevilor 

16.  OS3 
OS4 

Participarea la cel puţin 3 evenimente de carieră organizate de 
alte instituţii/ Aderarea la asociații naționale și internaționale din 
domeniul de ghidare în carieră.  

Elaborarea proiectelor, acorduri de 
colaborare 

Pe parcursul 
anului  

Diriginții, 
Profesorii de 
specialitate  

17.  OS3 
OS4 

Organizarea unui /unor evenimente caritabile cu implicarea 
elevilor și a mediului de afaceri  

Acorduri de colaborare, activități de 
voluntariat 

Pe parcursul 
anului  

Diriginții, 
profesorii, 
administrația  
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18.  OS2  
OS5  

Utilizarea platformei CAS  și elaborarea unor rapoarte de 
evaluare psihologică individuală a elevilor, prin folosirea bateriei 
de teste psihologice CAS, cu referire la: profilul psihologic, 
compatibilitatea dintre postul vizat si profilul psihologic al 
candidatului, ierarhizarea candidaţilor la ocuparea unui post pe 
baza adecvării acestora la cerinţele postului;  

Teste de personalitate, teste de 
aptitudini, teste de cunoștințe, 
chestionare de interese, tehnici 
proiective 

Ianuarie - 
martie 2021 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație 

19.  OS3  
OS6  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate prin intermediul vizetelor  în teritoriu (fizic sau 
online). Elaborarea graficului de deplasări în teritoriu al 
profesorilor şi elevilor pentru promovarea specialităţilor 
Colegiului Agroindustrial Rîşcani. Vizitele vor cuprinde: 
- lecţii de consiliere şi orientare susţinute de către diriginţii 
claselor în colaborare cu reprezentanţii colegiului; 
- şedinţe cu părinţii la nivel de şcoală, la nivelul fiecărei clase 
absolvente; 
- proiecte educaţionale; 
- orientare şcolară şi profesională, la solicitarea beneficiarilor: 
elevi, părinţi, profesori; 
- ghidul ”Admiterea 2021”,  care constituie un suport informativ 
referitor la promovarea programelor de formare profesională.; 

Tematica orientativă a activităţilor:  
1. Autocunoașterea - Cine sunt eu? 
(consiliere de grup)  
2. Cunoașterea aptitudinilor - Ce pot 
să fac ? (consiliere de grup)  
3. Interese școlar-profesionale – Ce 
îmi doresc eu? (consiliere de grup)  
4. Portofoliul personal și planul 
pentru carieră după finalizarea 
studiilor liceale (consiliere de grup)  
5. Elemente de marketing personal 
(workshop)  
6. Opțiunile școlar/profesionale ale 
elevilor claselor terminale (studiu 
psiho-sociologic)  
7. Zilele Porților Deschise, Bursa 
Ofertelor Școlare  
8. Cum ne susținem copilul în decizia 
școlar-profesională (lectorat cu 
părinţii)  

Ianuarie - 
martie 2021 

Aurelia Șoșu - șef 
secție educație, 
diriginţii  

20.  OS6  
OS1  

Organizarea de workshop-uri/training-uri de consiliere de grup, 
destinate creșterii capacității de adaptare a elevilor (în special a 
celor din anul I) la exigențele mediului academic prin abordarea 
unor teme de creștere a eficienței în învățare, a motivației și 
performanței studenților, consolidarea nivelului de 
autocunoaștere și de maturitate emoțională și relațională ale 
tinerilor; 

Formularele de evaluare a training-
urilor ( pentru sesiunile desfășurate 
la nivel de grup);   

Octombrie  - 
decembrie 
2019 

Diriginții de grupe 

21.  OS4  
OS6  

Ședințele de consilierea și orientarea în carieră a 
elevilor/absolvenților, prin: discuții individuale cu elevii; testări 
psihologice ( teste de personalitate), activități de grup 

Ședințele de training desfășurate cu 
elevi/studenți/absolvenți, la cererea 
acestora, după o programare 

Pe parcursul 
anului  

Diriginții, 
Profesorii de 
specialitate 
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(workshop-uri), unde sunt prezentate diferite cariere; discuții 
introductive cu studenții de anul I, pe specialități; 

anterioară și cu o tematică 
prestabilită; 

Educația familială, cultura sexelor 
Obiective specifice:  
OS1 Înțelegerea necesității de protejare și menajare a membrilor vulnerabili ai familiei, de atitudine respectuoasă față de părinți, rude, frați, surori;  
OS2 Formarea deprinderilor și nevoilor de a respecta normele de conviețuire în familie, precum și dreptul fiecăruia la autonomie;  
OS3 Fortificarea responsabilității pentru unitatea familiei, pentru bunăstarea ei, cât și pentru educarea copiilor;  
OS4 Formarea unor concepții sănătoase despre menirea bărbatului și femeii, despre demnitate masculină și feminină, despre sensul etic al adolescenței, 

maturității, bătrâneții, despre frumusețea reală și aparentă a omului. 

 
Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS1 
OS4 

20 Noiembrie Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – 
efectuarea sondajului de opinii cu tematica “Ce drepturi ai”. 

Panou informativ, pliante şi 
broşuri informative. 

20.11.2020 Şoşu Aurelia – şef secţie 
educaţie. 

2.  OS2 
OS4 

Expoziţie de carte în bibliotecă cu genericul „Dreptul la libertate” Planul activităţii 20.11.2020 Cucu Anatol – 
bibliotecar  

3.  OS1 
OS4 

25 Noiembrie Ziua mondială pentru eliminarea violenţei asupra 
femeii – prezentarea datelor statistice despre numărul victimelor 
printre rândurile femeilor. 

Elaborarea şi analiza 
sondajelor, portofoliul 
activităţii 

25.11.2020 Bacriv Irina  – dirigintele 
grupei TPCM -11 

4.  OS1 
OS2 

Lecţie online desfășurată în cadrul orelor de dirigenție  organizată 
de către lucrătorii comisariatului de poliţie şi Procuratura or. 
Rîşcani cu tema „Anihilarea  violenţei domestice şi în bază de gen, 
precum şi a traficului de fiinţe umane, în particular cu femei şi 
fete”. 

Planul activităţii, 
portofoliul.  

Noiembrie 2020 Şoşu Aurelia – şef secţie 
educaţie, diriginții 

5.  OS1 
OS2 
 

Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea materialelor cu caracter 
informaţional în prevenirea HIV şi ITS pentru elevi. 

Elaborarea subiectelor.  
 

20 noiembrie -
01 decembrie 
2020 

Catelli Maria – diriginta 
grupei TP-11 

6.  OS2 
OS3 

10 Decembrie Ziua mondială Drepturilor Omului - organizarea 
campaniilor de informare şi conştientizare privind drepturile 
egale ale femeilor şi bărbaţilor. 

Elaborarea programului 
activității.  

10.12.2020 Carabulea Tatiana – 
diriginta grupei TR-11  

7.  OS1 
OS2 

Eliminarea barierelor structurale de diferenţe de gen  prin 
participarea echilibrată şi egală a fetelor şi băieţilor la 
campionatului pe colegiu la volei, baschet, tenis de masă 
organizat cu scopul de a promova imaginea pozitivă pentru sport 
printre rândurile tinerilor. 

Planul tematic al orei de 
dirigenţie 

Ianuarie – 
februarie 2021 

Beşleaga Octavian, 
Cărăruş Vasile – 
profesori de educaţia 
fizică. 
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8.  OS1 
OS2 
 

Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare privind 
drepturile egale ale femeilor şi bărbaţilor în cadrul orelor de clasă 
cu tematici unice. 

Planul activităţii Februarie  2020 Diriginţii  

9.  OS1  
OS2  

Informarea părinților referitor la încălcările de disciplină, 
succese sau insuccese 

Scrisori informative.  
Sunete de telefoane.  

După necesitate  Directorul adjunct, 
Diriginții, Șefii de secție  

10.  OS2  
OS3  

Vizitarea elevilor în cămine și la domiciliu  Înregistrările în caietul de 
vizită. Ratingul diriginților.  

De două ori  
pe lună  

Diriginții  

Cultura modului sănătos de viață 
Obiective specifice:  
OS1 Dezvoltarea capacităților de a percepe și a înțelege interconexiunea reciprocă a triadelor: Viață – sănătate – mediu; viață – sănătate – securitate; viață 
– sănătate – univers;  
OS2 Asigurarea unei pregătiri fizice; formarea simțului necesității de practicare a culturii fizice și sportului pe parcursul întregii vieți;  
OS3 Educarea atitudinii conștiente față de propria sănătate fizică și psihică;  
OS4 Educarea aplicării inteligente a regulilor de igienă fizică și acțiunea corectă privind problemele de sănătate. 

 
Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS1 
OS2 

Analiza în cadrul orei de dirigenţie: 
1. a instrucțiunilor privind normelor de securitate și 

protecție a elevilor; 
2. Reglementărilor privind organizarea procesului 

educațional în învățământul profesional tehnic 2020-
2021. 

Procese verbale, norme de 
securitate. 

01-04. 
09.2020 

Diriginţii 
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2.  OS1 
OS3 
OS4 
 

Respectarea de către diriginți a prevederilor punctului 12 
din Reglementul privind organizarea procesului educațional în 
învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021:  

1) monitorizează zilnic, starea de bine a elevilor din grupă 
cu înscrierea rezultatelor într-un registru special;  

2) mențin o colaborare permanentă și respectoasă cu 
familia elevului, inclusiv poartă un dialog deschis privind modul 
de viață sănătos al elevului;  

3) consolidează parteneriatul eficient cu familia, în 
vederea dezvoltării competențelor parentale, și contribuie la 
construirea unor relații pozitive între părinți și elevi, părinți și 
cadre didactice;  

4) examinează toate cazurile suspecte de violență față de 
elev, inclusiv de bullying, cyberbullying (tachinare, intimidare) și 
le raportează coordonatorului pentru protecția elevului față de 
violența din instituție, conform procedurii în vigoare. 

Registru de evidență a 
sănătății, registru de 
convorbiri individuale cu 
elevii și părinții, declarație 
pe propria răspundere 

Sistematic pe 
parcursul anului 

Diriginții, Aurelia Șoșu 
șef secție educație 

3.  OS1 
OS3 
OS4 

Respectarea de către profesori a prevederilor punctului 
124 din Reglementul privind organizarea procesului educațional 
în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021:  

1) comunică dirigintelui despre orice caz de îngrijorare 
legat de starea de sănătate a sa precum și a colegilor săi;  

2) respectă distanța fizică de minimum 1,5 m în timpul 
orelor, dar și în timpul pauzelor;  

3) respectă măsurile de protecție conform cerințelor în 
vigoare;  

4) frecventează regulat orele de contact direct/online 
conform orarului stabilit;  

5) se pregătesc sistematic/conștiincios de lecții;  
6) participă la acțiunile de curățenie și dezinfecție a 

spațiilor de instruire; 
7) se implică activ în activitățile didactice, inclusiv în cazul 

când acestea sunt desfășurate online.  

Declarație pe propria 
răspundere 

Sistematic pe 
parcursul anului 

Profesorii, Aurelia Șoșu 
șef secție educație 

4.  OS1 
OS3 
OS4 
 

Desfășurarea cursului Formarea modelului de comportament al 
elevilor in condiții de pandemie cu virusul SARS-CoV-2 in II, 
domiciliu, comunitate cu următoarele subiecte: 

1.  Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19). 

Procese verbale, norme de 
securitate. 

01-04. 
09.2020 

Diriginţii, elevii 
formatori din cadrul 
programului de formare 
a elevilor și personalului 
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2.  Formarea modelului de comportament a elevilor în 
condiții de pandemie cu COVID-19 

3.  Abilități specifice a elevilor vizând organizarea 
procesului educațional în condiții de pandemie cu 
virusul SARS-CoV-2. 

4.  Comunicarea comportamentală in condiții de 
pandemie cu virusul SARS-CoV-2. 

5.  Strategii adaptive în situații de stres/pandemie. 

6.  Evaluarea cursului. 
 

din IÎPT în contextual 
situației epidemiologice 
de COVID-19 Gherasim 
Irina și Alexeev Tatiana  

5.  OS1 
OS3 
OS4 
 

Desfășurarea programului de instruire a profesorilor conform 
cursului: Formarea abilităților specifice la cadrele didactice de 
realizare a procesului educațional în condiții de pandemie cu 
virusul SARS-CoV-2 cu următoarele subiecte: 

1.  Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19). 

2.  Modelul sigur de comportament a cadrelor didactice 
în condiții de pandemie cu virusul SARS-CoV-2 

3.  Măsuri antiepidemice specifice pandemiei SARS-CoV-
2 

4.  Managementul conflictului în condiții de pandemie 
SARS-CoV-2 

5.  Valorificarea potențialului propriu și autoorganizarea 

6.  Evaluarea cursului. 
 

Procese verbale, norme de 
securitate. 

28.08 – 09.09. 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatorii din cadrul 
programului de formare 
a elevilor, profesorilor și 
personalului din IÎPT în 
contextual situației 
epidemiologice de 
COVID-19 Șoșu Aurelia 
și Babii Natalia 
 

6.  OS1 
OS3 
OS4 
 

Desfășurarea programului de instruire a profesorilor conform 
cursului: Formarea abilităților specifice de realizare a procesului 
de lucru în condiții de pandemie cu virusul SARS-CoV-2 a 
personalului. 

Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19). 

Modelul sigur de comportament a personalului în condiții de 
pandemie cu virusul SARS-CoV-2 

Măsuri antiepidemice specifice pandemiei SARS-CoV-2 

Managementul conflictului în condiții de pandemie SARS-CoV-
2 

Valorificarea potențialului propriu și autoorganizarea 

Evaluarea cursului. 
 

Procese verbale, norme de 
securitate. 

28.08 – 09.09. 
2020 
 

Formatorii din cadrul 
programului de formare 
a elevilor, profesorilor și 
personalului din IÎPT în 
contextual situației 
epidemiologice de 
COVID-19 Gamureac 
Ludmila, Șoșu Aurelia și 
Babii Natalia 
 



70 
 

7.  OS1 
OS3 
OS4 

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. 

28.08 – 09.09. 
2020 
 

Diriginții, Aurelia Șoșu 
șef secție educație 

8.  OS1 
OS3 
OS4 

Analiza ghidului - CUM POȚI SUSȚINE COPILUL TĂU ÎN 
CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19?  în cadrul ședințelor online cu 
părinții. 
Semnarea declarațiilor, pentru părinți, pe propria răspundere 
privind controlul infecției COVID-19. 

Ghidul părintelui, declarații 
semnate 

10.09.2020 Diriginții, Aurelia Șoșu 
șef secție educație 

9.  OS1 
OS3 
OS4 

Analiza ghidului în cadrul orelor de dirigenție -  Învăț în siguranță, 
comportamente și reguli  . 
Semnarea declarațiilor, pentru elevi, pe propria răspundere 
privind controlul infecției COVID-19. 
 

Ghidul elevului, declarații 
semnate 

10.09.2020 Diriginții, Aurelia Șoșu 
șef secție educație 

10.  OS1 
OS2 

15 octombrie Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini – lecţie publică 
pentru elevii anului întâi susţinută de către lucrătorul medical. 
 
 

Planul activităţii, pliante şi 
broşuri informative. 

15.10.2020 Gamureac Ludmila – 
lucrător medical, 
Aurelia Șoșu – 
profesoară de decizii 
pentru un mod sănătos 
de viaţă, diriginții. 

11.  OS1 
OS3 
OS4 

Amenajarea instituției și a blocurilor adiacente conform 
Reglementărilor privind organizarea procesului educațional în 
învățământul profesional tehnic 2020-2021, restricțiilor stabilite 
de COVID-19 și a modelului de studii ales. 

Reglementările privind 
organizarea procesului 
educațional în 
învățământul profesional 
tehnic 2020-2021. 

28.08.-
01.09.2020 

Administrația instituției 

12.  OS3 15 Octombrie Ziua mondială a mersului pe jos – organizarea 
mersului sportiv, în cadrul orelor de educația fizică, prin parcul 
din preajma instituției. 

Portofoliul activităţii 15.10.2020 Profesorii de educaţia 
fizică 

13.  OS1 
OS3 

Analiza rolului mass-media în profilaxia dependenţei de droguri, 
prevenirea şi reprimarea criminalităţii în cadrul ediţiei special a 
gazetei Trandafir din cadrul colegiului. 

Ediţie specială a gazetei 
Trandafir 

Ediţia noiembrie 
20120 

Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

14.  OS1 
OS3 

14 noiembrie - Ziua Mondială de profilaxie a diabetului - 
organizarea orelor de clasă cu tematici unice cu scopul de a 
menţiona importanţa sănătăţii pentru dezvoltarea socială. 

Elaborarea programului 
activității.  

09-13 noiembrie 
2020 

Diriginţii  

15.  OS3 Notă informativă repartizată prin grupele colegiului având la bază 
marcarea Zilei Internaţionale de renunţare la fumat. 

Elaborarea subiectelor, 
date statistice locale şi 

09-13 noiembrie 
2019 

 Șoșu Aurelia  – 
profesoară de decizii 
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Organizarea orelor de clasă cu tematici unice în acest context mondiale.  
  

pentru un mod sănătos 
de viaţă, diriginţii  

16.  OS1 
OS3 

Elaborarea si implementarea unui cadru strategic de comunicare 
pentru schimbare comportamentala în HIV/SIDA şi ITS, prin 
intermediul revistei colegiale “Trandafir” 

 Ediţie specială a gazetei 
Trandafir 

01 decembrie 
2020 

Consiliul elevilor, 
departamentul 
redacţional 

17.  OS1 
OS3 
OS4 

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. 

Elaborarea subiectelor, 
date statistice locale şi 
mondiale.  
 

01-04 
decembrie 2020 

Aurelia Şoşu – şef secţie 
educaţie, diriginţii, 
centrul medicilor de 
familie  

18.  OS1 Oră educativă cu tematica unică: „Care este preţul unei vieţi”  cu 
scopul de a preîntâmpina consumul de droguri. 

Planul activităţii Decembrie 2020 Diriginţii  

19.  OS4 Organizarea şi desfăşurarea unei companii publicitare în colegiu 
prin intermediul ziarului „Trandafir” cu privire la riscurile utilizării 
internetului având la bază genericul: „Plasa internetului”. 

Ediţie specială a gazetei 
Trandafir 

08-12.02.2021 Colectivul redacțional 

20.  OS3 
 

Informarea publicului larg şi îndeosebi a tinerilor despre riscurile 
potenţiale asociate consumului tuturor tipurilor de droguri în 
cadrul discuţiilor cu medicii de la Centrul Medicilor de Familie. 
Informarea elevilor despre serviciile de prevenire primară, 
tratament şi      reabilitare, reducerea daunelor şi acordarea 
ajutorului necesar şi în timp util. 

Panou informativ, pliante şi 
broşuri informative. 

Decembrie 2020 Aurelia Şoşu – șef secție 
educaţie, Lucrătorul 
medical 

21.  OS1 Oră educativă publică cu genericul Ziua Europeană a Siguranţei 
pe Internet, a doua zi de marţi a lunii februarie (Iniţiată în 2004 
de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe 
din Internet pentru toţi utilizatorii, în special pentru copii şi 
tineret) 

Panou informativ, pliante şi 
broşuri informative. 

13.02.2021 Lupu Nicoleta – 
dirigintele grupei C-11. 

22.  OS3 
OS4 

Expoziţie pliantă de carte în bibliotecă cu genericul „Internetul 
drumul spre viitor sau pericolul societăţii”. 

Cărţi, pliante şi broşuri 
informative. 

08-12.02.2021 Cucu Anatol - 
bibliotecar 

23.  OS3 Organizarea şi desfăşurarea unor discuţii individuale cu elevii 
locatari ai căminului cu tema: „Pericolele care-i pândesc pe copii 
pe Internet”. 

Panou informativ, pliante şi 
broşuri informative. 

11.02.2021 Osipov Leonid – 
pedagog social 

24.  OS3 „Sănătatea e în mâinile noastre” – întâlnire online în grupele 
academice cu medicii specialişti în domeniu. 

Panou informativ, pliante şi 
broşuri informative. 

Februarie 2021 Lucrătorul medical 

25.  OS3 
OS4 

Marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii (Se sărbătoreşte din 1950, la 
iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru promovarea 
cunoştinţelor despre sănătate şi atragerea atenţiei asupra unor 

Cărţi, pliante şi broşuri 
informative. 

06 aprilie 2021 Gamureac Ludmila – 
lucrător medical 

http://www.ziare.com/life-style/copii/pericolele-care-i-pandesc-pe-copii-pe-internet-1254450
http://www.ziare.com/life-style/copii/pericolele-care-i-pandesc-pe-copii-pe-internet-1254450
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probleme globale în domeniul sănătăţii), notă informativă. 

26.  OS2  Participarea la competiţiile sportive organizate la nivel zonal şi 
republican. 

Diplome de participare, 
trofee.  

Pe parcursul 
anului de studiu  

Cărăruş Vasile, Beşleaga 
octavian  

27.  OS3 
OS4 

Notă informativă în grupele academice având la bază marcarea 
Zilei Mondiale fără tutun. 

Cărţi, pliante şi broşuri 
informative. 

31 mai 2021 Diriginţii  

 
Educația ecologică 

Obiective specifice:  
OS1 Formarea culturii ecologice;  
OS2 Educarea simțului responsabilității față de mediul ambiant, formarea conștiinței ecologice;  
OS3 Însușirea unui bagaj de cunoștințe necesar înțelegerii problematicii ecologice, a raportului om-mediu;  
OS4 Conștientizarea necesității echilibrului relațiilor „om-progres tehnologic – natură”;  
OS5 Educarea valorilor orientate spre ameliorarea stării mediului. 

 
Obiective 
specifice 

Activități preconizate 
Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS1 
OS3 
OS4 

publicarea datelor informaţionale prin grupele academice având la bază 
tematica - 16 Septembrie Ziua internaţională a păstrării stratului de ozon. 

Panou informativ, 
pliante şi broşuri 
informative. 

16 septembrie 2019 Consiliul 
elevilor, 
departamentul 
ecologie. 

2.  OS1 
OS2 
OS5 

23 septembrie: Ziua Mondială a Curăţeniei – organizarea curăţeniei 
generale în parcul din preajma colegiului. 

Panou informativ, 
pliante şi broşuri 
informative. 

23 septembrie 
2020 

Administraţia 
colegiului. 

3.  OS1 
OS3 

A doua miercuri din octombrie - Ziua mondială a luptei împotriva 
dezastrelor naturale – colaj informativ public. 

Planul activităţii 14.10.2020 Consiliul 
elevilor, 
departamentul 
ecologie. 

4.  OS1 
OS2 
OS5 

Ziua Naţională „Un Arbore pentru Ultima Dăinuirea Noastră” (Instituită 
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din nr. 27 din 13.02.1995. 
Începând cu anul 2011, octombrie se marchează în ultima sâmbătă a lunii 
octombrie. Decretul Preşedintelui RM nr. 644 din 24.11.2010) – 
organizarea curăţeniei generale pe teritoriu, plantarea arborilor în preajma 
parcului colegiului. 

Planul activităţii, 
imagini, materiale de 
lucru 

31.10 2020 Administraţia 
colegiului, 
Consiliul 
elevilor, 
departamentul 
ecologie. 

5.  OS1 
OS2 

Organizarea Zilei Naţionale “Un arbore pentru dăinuirea noastră” - aprilie, 
prima sâmbătă a lunii 

Planul activităţii 
03 aprilie 2020 

Administraţia 
colegiului 

6.  OS1 “Cum să salvăm Pământul?” – oră educativă cu o tematică unică dedicată Planul orei de Aprilie 2021 Diriginţii  
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OS3 Zilei Mondiale a Pământului - 22 aprilie dirigenţie   

7.  OS1 
OS2 
OS5 

Îngrijirea şi amenajarea monumentelor din preajma colegiului cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Internaţională a Culturii (Se sărbătoreşte din 1998 la 
propunerea Ligii Internaţionale pentru Protecţia Culturii. Marchează 
semnarea pe 15 aprilie 1935 a Tratatului Internaţional privind protejarea 
instituţiilor de cultură şi ştiinţă şi a monumentelor istorice, cunoscut ca 
Pactul Păcii sau Pactul Roerich) – 15 aprilie şi Zilei Internaţionale a 
Monumentelor şi Locurilor Istorice (Instituită de UNESCO în 1983 pentru a 
conştientiza diversitatea patrimoniului istoric mondial şi, în acelaşi timp, 
vulnerabilitatea acestuia şi necesitatea eforturilor pentru protecţia şi 
conservarea lui) -18 aprilie 

Elaborarea 
programului 
activității.  

13-17 aprilie 2021 Aurelia Şoşu – 
şef secţie 
educaţie 

8.  OS1 
OS2 
OS4 

Organizarea curăţeniei generale din prejma parcului colegiului având ca 
scop unirea tuturor oamenilor în vederea protejării mediului înconjurător 
şi menţionarea Zilei Internaţionale a Planetei Pământ 

Elaborarea 
programului 
activității. 

22 aprilie 2021 
Administraţia 
colegiului 

Lucrul cu părinţii 

Obiective specifice:  
OS1aprecierea corectă a menirii părintelui în viaţa copilului; 
OS2conştientizarea poziţiei părintelui raportată la cea a copilului; 
OS3conştientizarea însemnătății de către elevi a corectitudinii relaţiilor părinte – copil; 
OS4formarea relaţiilor de colaborare profesor – copil - părinte;  

Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță  

 

Termenul de realizare Responsabil 

1.  OS1 
OS2 

Încheierea acordurilor informative a părinților: 
- pentru utilizarea imaginii copilului; 
- pentru înțelegerea și respectarea Politicii de Protecție a 
Copilului. 

Acorduri încheiate cu 
părinții 

Septembrie 2020 Diriginţii 

2.  OS1 
OS2 

Discuţie dirijată în cadrul adunării de părinţi cu tema „Rolurile 
cheie ale părinţilor în educaţie”. 

Procese verbale ale 
adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

Noiembrie 2020 Diriginţii 

3.  OS1 
OS2 

Organizarea adunărilor de părinţi pe parcursul anului de studii, cu 
tematici diverse de discuţie. 

Procese verbale ale 
adunărilor cu părinţii,  

Pe parcursul anului de 
studii 

Şefii de secţie, 
diriginţii 

4.  OS2 Familiarizarea părinţilor cu rezultatele reuşitei elevilor. Scrisori recomandate. Lunar Diriginţii 

5.  OS1 
OS2 

Lucrul individual cu părinţii elevilor problematici în procesul de 
studiu. 

Scrisori recomandate, 
registru convorbirilor 
individuale cu părinţii 

Permanent Colectivul 
didactic 
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6.  OS2 
OS3 

Familiarizarea părinţilor cu comportamentul elevilor locatari ai 
căminului 

Scrisori recomandate. 
Procese verbale ale 
adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

Pe parcursul anului de 
studii 

Pedagogii sociali 

7.  OS4 Discuţie dirijată în cadrul adunării de părinţi cu tema „protecția 
copilului în societate, norme și restricții”. 

 Procese verbale ale 
adunărilor cu părinţii, 
proiectul discuţiilor. 

Martie  2021 Diriginţii, şefii 
de secţie 

8.  OS2 „Un viitor fără corupţie, sau urmările negative ale acesteia pentru 
dezvoltarea armonioasă a viitoarei generaţii.” – analiza 
propunerilor diriginţilor şi a părinţilor pentru a îmbunătăţi 
situaţia disciplinară şi educaţională a elevilor în cadrul procesului 
de învățământ. 

Chestionare, formulare, 
prelucrarea datelor 
obţinute. 

Martie 2021 Şefii de secţii, 
diriginţii 

Lucru cu elevii orfani şi cerinţe speciale 

Obiective specifice:  
OS1creşterea implicării elevilor în viaţa comunităţii, în spiritul civismului participativ. 
OS2formarea imaginei şi a convingerii despre grupă ca o familie în colegiu;  
OS3conștientizarea necesitaţii adoptării sociale şi psihice în societate (grupă, colegiu); 
OS4conştienţzarea importanţei identităţii umane, etnice, sociale, personale;   

Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță 

 

Termenul de 
realizare 

Responsabil 

1.  OS1 
OS4 

"Şanse egale pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale" – discuţii 
individuale în cămin. 

Material 
metodologic 

 

Septembrie 
2020 

 Osipov Leonid – 
pedagog social 

2.  OS1 
OS3 

“Sporirea gradului de responsabilitate a profesorilor privitor la situaţia persoanelor 
cu  cerinţe educaţionale speciale” abordarea temei în cadrul adunării cu diriginţii şi 
pedagogul social. 

Material 
metodologic 

03.09.2020 Aurelia Şoşu – 
şef secţie 
educaţie 

3. 1
. 
OS1 
OS4 

 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dezabilități, 3 decembrie (Instituită de ONU 
în 1992, prin Rezoluţia 47/3, pentru conştientizarea şi îmbunătăţirea situaţiei 
persoanelor cu handicap, pentru a le oferi acestora şanse egale şi posibilităţi de 
integrare în societate – şedinţă cu diriginţii. 

Planul orei de 
dirigenţie 

Decembrie 2020 Aurelia Şoşu – 
şef secţie 
educaţie, 
Diriginţii  

4. 1
5
.
  

OS2 
OS3 

Crearea unui climat psihologic şi material favorabil pentru elevii orfani. Mapa activităţii 
lunare 

Sistematic  Colectivul 
didactic şi 
administraţia 
colegiului 

5.  OS2 
OS3 

Lucrul individual cu elevii orfani din cămin. Mapa activităţii 
lunare 

Sistematic Osipov Leonid – 
pedagog social 
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6.  OS1 
OS4 

„Educaţie pentru toleranţă”- organizarea unor acte benevole, din partea tuturor 
elevilor pentru susţinerea celor nevoiaşi. 

Planul activităţii Decembrie 2020 Aurelia Şoşu – 
şef secţie 
educaţie 

7.  OS1 
OS3 

Lucrul individual cu elevii orfani în cămin şi colegiu, întocmirea fişelor 
psihopedagogie, a chestionarelor şi dosarelor personale. 

Mapa activităţii 
lunare, registru 
de convorbiri 
individuale cu 
elevii 

Sistematic Colectivul 
didactic, 
diriginţii şi 
administraţia 
colegiului. 

8.          Elevii înmatriculați din grupurile dezavantajate şi a persoanelor cu cerințe 
speciale se bucură de aceleași drepturi și îndatoriri ca şi ceilalţi elevi. Accesul la 
studii este liber. Atât instituţia cât şi cadrele didactice tind spre adaptarea stilului 
de predare la stilurile de învățare ale elevi lor pentru satisfacerea necesităților 
reale ale elevilor cu CES în procesul de învățare. Dificultățile copiilor sunt privite 
ca oportunități de dezvoltare și îmbunătățire continuă a procesului educațional. 
Soluțiile identificate pentru unii elevi pot duce la crearea unor condiții mai bune 
de învățare pentru toți elevii. 

−  Elevii cu C.E.S. beneficiază de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a 
familiei. 

− Stilul de predare cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 
mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. 

− Ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor. 

− Elevii cu tulburări vizuale, cu dezabilități fizice, beneficiază de programe şi 
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative. 

− Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea 
pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres. 

− Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi 
relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi 
sportive, de echipă). 

− Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătățirea 
calităţii iluminării, adecvarea materialelor didactice. 

− Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, astfel 
încât să nu le distragă atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea 
elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. 

Participarea în Proiectul IVET „Incluziunea educaţională a tinerilor cu 
CES/dezabilități în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din Moldova”. 

Material 
metodologic 

Sistematic Colectivul 
didactic, 
diriginţii şi 
administraţia 
colegiului. 
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PLANUL OPERAȚIONAL DE ACTIVITATE AL CERCULUI „GHIDAREA ŞI CONSILIEREA ÎN CARIERĂ” 

pentru anul de studii 2020 - 2021 

DEPARTAMENTUL DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ A COI.P. COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN  RÎŞCANI 
În scopul identificării oportunităţilor educaţionale şi profesionale ale elevilor şi absolvenţilor şi oferirii consilierii/suportului în dezvoltarea lor 

precum şi fondării unui parteneriat reciproc avantajos şi ajustării procesului de formare profesională a elevilor la necesităţile pieţei muncii a fost creat 
departamentul de Ghidare şi Consiliere  în Carieră. Menţionăm că activitatea departamentului este actuală şi face parte din Strategia Educaţiei-2020 care 
îşi propune ca obiectiv dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi. 
  
Misiunea: 

Departamentul  de ghidare şi consiliere în carieră a I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani rezidă în realizarea educaţiei pentru carieră prin 
susţinerea beneficiarilor serviciilor educaţionale prestate de către instituţia de învăţământ  în procesul de orientare şi  proiectare a carierei. 
  
Obiectivele: 

Departamentul de ghidare şi consiliere în carieră la I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani  asigură: 
• O1 ghidarea în carieră a elevilor din gimnaziu; 
• O2 susţinerea elevilor în proiectarea carierei profesionale; 
• O3 ghidarea în carieră a elevilor cu nevoi speciale; 
• O4 colaborarea cu entităţile economice, ONG, asociaţii etc., în scopul valorificării posibilităţilor formative ale activităţii de voluntariat. 
• O5 dezvoltarea capacităților de autodeterminare conștientă și de autoapreciere obiectivă de pregătire profesională;  
• O6 auto conștientizarea valorii propriei personalități ca viitor specialist;  

 
Departamentul de ghidare şi consiliere în carieră la I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîșcani prestează servicii: 

a) ghidarea şi consilierea în carieră a elevilor din gimnazii; 
b) ghidarea şi consilierea elevilor din instituţie; 
c) oferire de consultanţă unui public larg; 
d) organizarea meselor rotunde şi întâlnirilor cu absolvenţii şi conducătorii unităţilor economice, etc. 
  

Departamentul de ghidare şi consiliere în carieră la I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani  are şi un plan de activităţi care se desfăşoară la cererea 
beneficiarului dar şi prin activităţi în masă. 
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Programul activităţilor 

 Obiective 
specifice 

Activități preconizate Indicatori de 
performanță  

 

Termenul de 
realizare 

Numărul de 
ore 

1.  OS2 Consilie psihologică, profesională şi educaţională în cadrul orelor 
de dezvoltare profesională:   
1. Consiliere în carieră  
2. Tehnici de căutare a unui loc de muncă-însușirea unor 
elemente de marketing personal  
3. Consiliere psihologică individuală  
4. Consiliere psihologică de grup - workshop-uri, training-uri  
5. Consiliere on line  
6. Consiliere educațională  

Planurile lecțiilor, materiale 
metodologice, teste de 
personalitate, teste de aptitudini, 
teste de cunoștințe, chestionare de 
interese, tehnici proiective  

Conform 
oralului 

6 

2.  OS1 
OS4 

Implicare activă în organizarea și derularea Forumului Carierei 
2021- prima ediție;  

Elaborarea programei activității. Martie – aprilie 
2021 

4 

3.  OS2 
OS4 

Proiectul ”MARATON PENTRU CAIR”- Măsuri integrate de 
creştere a echităţii sociale în rândul elevilor din regiunea r.Rîşcani 
în vederea incluziunii sociale și accesului la mediul instituţional al 
I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani.  

Traseul vizitelor online, materiale 
promoționale 

Martie – mai 
2021 

6 

4.  OS1 
OS4 

Proiectul „Ziua Uşilor Deschise”- ediția a III-a, însoțită de un șir de 
activități conform planificării.  
Redactarea invitaţiei publicitare de orientare profesională şi 
postarea acesteia  pe reţelele de socializare. 
 

 Formularul de înscriere al 
persoanelor care vor participa;  
 Registrul de evidență al grupului 
țintă;  
Listele de prezență; Planul 
activităților. 

Aprilie  2021 4 

5.  OS5 
OS6 

Monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenților 
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani 

Reconstruirea sistematica a paginii 
WEB pentru a cuprinde informații 
actualizate, destinate elevilor, 
abiturienţilor şi absolvenţilor. 

Sistematic  4 

6.  OS1 
OS2 
 

Informarea și promovarea ofertelor și oportunităților de angajare 
primite de la parteneri din mediul de afaceri, instituțiile 
colaboratoare, dar şi mediu de afaceri care au ca activitate 
specifică legătura cu mediul socio-economic şi cultural în 
rândurile elevilor şi absolvenţilor.  

Acorduri de colaborare Sistematic  4 

7.  OS2 
OS3 

Menţinerea şi consolidarea relaţiei directe cu asociațiile de 
tineret, cosiliul elevilor și identificarea de noi proiecte comune: în 

Elaborarea proiectelor, acorduri de 
colaborare 

Pe parcursul 
anului 

4 
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cadrul derulării campaniilor de promovare ale instituţiei. 

8.  OS1 
OS3 
OS6 

Producţia de materiale publicitare/  
Colaborare cu Departamentul de redacţie al Consiliului de Elevi în 
cadrul procesului de elaborare, redactare a materialelor 
publicitare pentru evenimentele organizate în raport cu specificul 
acestora.  
Culegerea de informații, centralizarea, respectiv direcționarea 
acestora către Departamentul de Imagine.  

Redactarea unui ghid de carieră 
pentru elevi;  
Redactarea și actualizarea broşurii 
ADMITEREA 2021; CATALOG FOCAR-
2021; Ghidul Candidatului. 

Noiembrie – 
decembrie 2020 

4 

9.  OS1 
OS2 

Participarea la cel puţin 3 evenimente de carieră organizate de 
alte instituţii/ Aderarea la asociații naționale și internaționale din 
domeniul de ghidare în carieră.  

Elaborarea proiectelor, acorduri de 
colaborare 

Pe parcursul 
anului  

4 

10.  OS1 
OS2 

Organizarea unui /unor evenimente caritabile cu implicarea 
elevilor și a mediului de afaceri  

Acorduri de colaborare, activități de 
voluntariat 

Pe parcursul 
anului  

4 

11.  OS2  
OS5 

Utilizarea platformei CAS  și elaborarea unor rapoarte de 
evaluare psihologică individuală a elevilor, prin folosirea bateriei 
de teste psihologice CAS, cu referire la: profilul psihologic, 
compatibilitatea dintre postul vizat si profilul psihologic al 
candidatului, ierarhizarea candidaţilor la ocuparea unui post pe 
baza adecvării acestora la cerinţele postului;  

Teste de personalitate, teste de 
aptitudini, teste de cunoștințe, 
chestionare de interese, tehnici 
proiective 

Ianuarie - 
martie 2021 

4 

12.  OS5  
OS6 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate prin intermediul vizetelor  în teritoriu. Elaborarea 
graficului de vizite online în teritoriu al profesorilor şi elevilor 
pentru promovarea specialităţilor Colegiului Agroindustrial 
Rîşcani. Vizitele vor cuprinde: 
- lecţii de consiliere şi orientare susţinute de către diriginţii 
claselor în colaborare cu reprezentanţii colegiului; 
- şedinţe cu părinţii la nivel de şcoală, la nivelul fiecărei clase 
absolvente; 
- proiecte educaţionale; 
- orientare şcolară şi profesională, la solicitarea beneficiarilor: 
elevi, părinţi, profesori; 
- ghidul ”Admiterea 2021”,  care constituie un suport informativ 
referitor la promovarea programelor de formare profesională.; 

Tematica orientativă a activităţilor:  
1. Autocunoașterea - Cine sunt eu? 
(consiliere de grup)  
2. Cunoașterea aptitudinilor - Ce pot 
să fac ? (consiliere de grup)  
3. Interese școlar/profesionale – Ce 
îmi doresc eu? (consiliere de grup)  
4. Portofoliul personal și planul 
pentru carieră după finalizarea 
studiilor liceale (consiliere de grup)  
5. Elemente de marketing personal 
(workshop)  
6. Opțiunile școlar/profesionale ale 
elevilor claselor terminale (studiu 
psiho-sociologic)  
7. Zilele Porților Deschise, Bursa 
Ofertelor Școlare  

Ianuarie - 
martie 2021 

4 
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8. Cum ne susținem copilul în decizia 
școlar-profesională (lectorat cu 
părinţii)  

13.  OS2  
OS3  

Organizarea de workshop-uri/training-uri de consiliere de grup, 
destinate creșterii capacității de adaptare a elevilor (în special a 
celor din anul I) la exigențele mediului academic prin abordarea 
unor teme de creștere a eficienței în învățare, a motivației și 
performanței studenților, consolidarea nivelului de 
autocunoaștere și de maturitate emoțională și relațională ale 
tinerilor; 

Formularele de evaluare a training-
urilor ( pentru sesiunile desfășurate 
la nivel de grup);   

Octombrie  - 
decembrie 2020 

4 

14.  OS4 
OS5 

Ședințele de consilierea și orientarea în carieră a 
elevilor/absolvenților, prin: discuții individuale cu elevii; testări 
psihologice ( teste de personalitate), activități de grup 
(workshop-uri), unde sunt prezentate diferite cariere; discuții 
introductive cu studenții de anul I, pe specialități; 

Ședințele de training desfășurate cu 
elevi/studenți/absolvenți, la cererea 
acestora, după o programare 
anterioară și cu o tematică 
prestabilită; 

Pe parcursul 
anului  

2 

15.   Colaborarea cu instituţiile de învățământul universitar în vederea 
evaluării programului de formare profesională  și continuitatea 
acestuia în ciclul superior de studii.  

Elaborarea proiectelor, acorduri de 
colaborare. 
Graficul vizitelor reprezentanților din 
domeniul universitar 

Aprilie – mai 
2021 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


