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Darea de seamă privind realizarea direcțiilor de activitate anuală pentru anul de studii 2021-2022 

 

Nr. 

d/o 
Direcţia Responsabili 

Termenul de 

realizare 

Indicatori de 

performanţă 

Informații despre 

realizare 

2. Organizarea și desfășurarea programelor de formare profesională continuă (minim 1 program).  

2.1 
Organizarea procesului de formare profesională continuă (curricula, 

planuri,   acte normative, monitorizare grupe). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Identificarea Programelor de formare profesională continuă în 

cadrul ședințelor catedrelor de profil. Recomandarea spre 

implementare a PFC „Crescători de animale” și „Vânzător”. 

Serebreanschi 

Iu. 

Lupacescu Gh. 

Stici R. 

Octombrie 

Programe de formare 

profesională continuă 

identificate 

Procese-verbale 

Realizat  

2.2.2. Crearea grupului de lucru pentru elaborarea planurilor de  

învățământ  și  a curricula la Programele de formare profesională 

continuă „Crescători de animale”, „Vânzător”. 

Dolișcinschi S. 

Frecăuțanu Gh. 
Octombrie 

Ordin privind crearea 

grupului de lucru pentru 

elaborarea planurilor de  

învățământ  și  curricula 

la Programe de formare 

profesională continuă 

Realizat  

2.2.3. Elaborarea  planurilor de  învățământ  și  curricula la 

Programele de formare profesională continuă „Crescători de 

animale”, „Vânzător”. 

Crîjanovschi O. 

Lupacescu M. 

Serebreanschi 

Iu. 

Octombrie-

Decembrie 

Planurile de învăţământ 

Curricula 

I semestru anului 

de studii 2022-

2023 

2.2.4. Aprobarea  planurilor de  învățământ la Programele de formare 

profesională continuă „Crescători de animale”, „Vânzător”  în cadrul 

ședințelor catedrelor de specialitae, a Consiliul metodico-științific și a 

CP. 

Dolișcinschi S. 

Frecăuțanu Gh. 

Serebreanschi 

Iu. 

Decembrie 

Planurile de învăţământ 

Curricula 

Procese-verbale 

I semestru anului 

de studii 2022-

2023 

2.2.5. Înaintarea Programelor de formare profesională continuă 

„Crescători de animale” și „Vânzător” spre aprobare către MAIA și 

MEC al Republicii Moldova. 

Dolișcinschi S. 

Frecăuțanu Gh. 

Serebreanschi 

Iu. 

Ianuarie 

Programul de formare 

profesională continuă 

înaintat 

I semestru anului 

de studii 2022-

2023 

2.2 
Creșterea potențialului profesional al cadrelor didactice prin 

participarea la cursuri de formator/evaluator. 
   

 



 

2.4.1. Identificarea cursurilor de  formator / evaluator în cardul UTM 

și România. 
Crîjanovschi O. Septembrie Certificate de participate 

Realizat  

2.4.2. Înscrierea  cadrelor didactice la cursurile de  formator / 

evaluator în cardul UTM și România. 

Crîjanovschi O. 

Șefii catedrelor 
Octombrie Cadre didactice formate 

Realizat  

3. 
Organizarea instruirii prin aplicarea mobilității academice a elevilor și a cadrelor didactice 

 

 

3.1 

Diseminarea bunelor practici și utilizarea bazei tehnico-materiale 

moderne din cadrul instituțiilor pentru formarea abilităților practice a 

elevilor din același domeniu de formare profesională. 

   

 

 

3.1.1. Identificarea  instituțiilor de  învățământ din același domeniu de 

formare profesională în scopul organizării instruirii practice prin 

diseminarea bunelor practici și utilizarea bazei tehnico-materiale 

moderne. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Septembrie - 

Octombrie 

Instituții de învățământ 

identificate 

Universitatea 

Agrară de Stat a 

RM 

3.1.2. Stabilirea parteneriatelor de colaborare cu instituțiile din același 

domeniu de FP prin diseminarea bunelor practici și utilizarea bazei 

tehnico-materiale moderne a acestora. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Octombrie - 

Noiembrie 

Contracte de colaborare 

 

Contracte de 

colaborare: 

-2020-2021 - 6 

Contracte  

-2021 -2022 - 2 

Contracte 

3.1.3. Realizarea activităților comune conform acordurilor de 

colaborare în scopul formării abilităților practice la elevi. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Conform 

graficului 

Activităţi practice ale 

elevilor 

103 contracte de 

colaborare cu 

agenții economici 

3.2 

Aplicarea transferului tehnologic prin antrenarea în procesul de 

instruire la specialitate a cadrelor didactice din cadrul UTM, UASM, 

alte instituții de învățământ. 
   

 

 

3.2.1. Identificarea  specialităților din cadrul Colegiului unde vor fi 

antrenate în  procesul de instruire cadrele  didactice  ale  UASM, 

CEHTA, CAIR . 

Frecăuțanu Gh. Septembrie Specialități identificate 
Realizat  

 3.2.2. Elaborarea programului  și  orarului  pentru  realizarea  instruirii 

de către cadrele  didactice  ale  UASM, CEHTA, CAIR. 

Serebreanschi 

Iu. 
Semestrial 

Programul și orarul 

lecţiilor 

Realizat  



 3.2.3. Desfășurarea orelor în cadrul Colegiului de către cadrele  

didactice  ale UASM, CEHTA, CAIR  conform  orarului. 

Lupacescu M. 

Serebreanschi 

Iu. 

Conform 

graficului 

Lecţii desfăşurate 

Elevii formaţi 

Realizat 

 Mobilitatea cadrelor didactice Mobilitatea elevilor 

 

 

3.3 

Implicarea agenților economici în realizarea instruirii practice la 

specialitate (pentru disciplinele din anul IV și după caz la instruirea 

teoretică). 
   

 

 

3.3.1. Identificarea  PFP  și  a orelor  practice  unde pot  fi  implicați  

agenții  economici. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Septembrie - 

Octombrie 
Orele practice identificate 

Realizat  

3.3.2. Întocmirea  listei  agenților  economici, care vor fi  implicați  în  

realizarea  instruirii  practice. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Septembrie - 

Octombrie 
Lista agenților economici 

Realizat  

3.3.4. Elaborarea  planului  și  a graficului de  desfășurare a orelor  

practice realizate de agenții  economici. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 
Octombrie 

Planul și graficul de  

desfășurare a orelor  

practice realizate de 

agenții  economici 

Realizat  

3.3.5. Desfășurarea instruirii practice la specialitate în cadrul 

Colegiului de către agenții economici. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Conform 

graficului 

Lecţii desfăşurate 

Elevii formaţi 

Realizat  

3.3.6. Elaborarea  și  prezentarea  raportului privind realizarea 

instruirii practice la specialitate de către agenții economici. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 
Iunie 

Raportul privind 

realizarea instruirii 

practice 

Realizat  



4. 
Actualizarea planurilor de învățământ și a curricula din perspectiva dezvoltării inovaționale a domeniului. 

 

 

4.1 

Actualizarea Planurilor de învățământ și curricula în conformitate cu 

Cadrul Național al Calificărilor la programe de formare profesională, 

la care au fost elaborate Standarde Ocupaționale și Standarde de 

calificare. 

   

Realizat  

 

4.1.1. Analiza în cadrul catedrei de discipline zooveterinare a planului 

de învățământ și a curricula și  racordarea acestora la Standardul de 

calificare. 

Lupacescu M. 

Lupacescu Gh. 
Septembrie Proces-verbal al catedrei 

Realizat  

4.1.2. Elaborarea Planului de învățământ și a curricula la PFP 84110 

”Medicina veterinară”, ediția 2022. 

Membrii 

grupului de 

lucru 

Până la 31 

noiembrie 

Planul de învăţământ şi 

curricula reactualizate 

Realizat  

4.1.3. Aprobarea Planului de învățământ și a curricula la PFP 84110 

”Medicina veterinară”, ediția 2022, în cadrul ședinței catedrei, 

Consiliului metodico-științific și CP. 

Dolișcinschi S. 

Frecăuțanu Gh. 

Decembrie-

Ianuarie 

Planul de învăţământ şi 

curricula reactualizate 

Proces-verbal al 

Consiliului metodico-

științific și CP 

Realizat  

 4.1.4. Înaintarea spre aprobare a Planului de învățământ și a curricula, 

ediția 2022, către MAIA și MEC al Republicii  Moldova. 
Frecăuțanu Gh. Ianuarie 

Planul de învăţământ şi 

curricula aprobate 

Realizat  

4.2 

Includerea unităților de curs și a curricula Agricultură ecologică, 

Standarde de calitate în domeniul agroalimentar  în programe de 

studii conform domeniului de formare profesională. 

   

Realizat  

 

4.2.1. Includerea curriculumului  „Agricultura ecologică” în cadrul  

PFP 84110 „Medicină  veterinară” și „Standarde de calitate în 

domeniul agroalimentar” în PFP 41610 „Achiziții  publice”. 

Frecăuțanu Gh. Septembrie 

Planurile de învăţământ 

84110 „Medicină  

veterinară 

41610 „Achiziții  

publice” 

Realizat  

 

4.2.2. Asigurarea  metodică și tehnico-materială a curricula  

„Agricultura ecologică” și „Standarde de calitate în domeniul 

agroalimentar”. 

Negara N. 

Crîjanovschi O. 

Septembrie - 

Octombrie 

Seturi didactico-

metodice/ Ghidurile 

disciplinei „Agricultura 

ecologică” şi 

„Standarde de calitate în 

domeniul agroalimentar” 

Realizat  



 

Realizarea Planului operațional CEIAC 2021-2022 
 

Asigurarea calităţii activităţilor didactice și extracurriculare și eficientizarea proceselor interne, contribuind la elaborarea PSD 

Obiective 

specifice 
Acţiuni 

Instrumente

/ 

resurse 

Responsab

il 
Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Informații 

despre realizare 

1.1. Elaborarea 

planului operaţional 

în baza Strategiei 

Interne de  

Evaluare a Calității 

1. Elaborarea planului 

operaţional în baza 

Strategiei Interne de 

Evaluare a Calității. 

2. Diseminarea  planului 

operațional  prin 

afișarea acestuia pe site-

ul Colegiului. 

3. Analizarea și 

implementarea Planului 

de acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

indicatorilor de 

performanță la toate 

subdiviziunile 

responsabile. 

Plan 

operațional 

Strategia de  

evaluare și  

asigurare a 

calității 

 

Comisia 

CEIAC 

Borovicova 

E. 

Octombrie 

2021 

Plan 

operaţional 

 

Familiarizarea  

membrilor   

colectivului 

profesoral al 

Colegiului cu 

planul  

operaţional CEIAC 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Parțial realizat 

1.2. Stabilirea 

activităților 

de evaluare internă 

1. Stabilirea graficului 

ședințelor de lucru. 

2. Stabilirea 

responsabilităților 

individuale și a 

termenilor de realizare. 

Plan  

operațional 

Regulamentu

l  

CEIAC 

Comisia 

CEIAC 

 

Octombrie 

2021 

Procese –

verbale 

 

Grafice 

Îndeplinirea  

sarcinilor  

individuale 

1. Realizat 

2. Realizat 

 

 
4.2.3. Identificarea agenților economici, care au ca activitate de bază 

agricultura ecologică. 

Prisacari L. 

Prisacari E. 

Septembrie - 

Octombrie 
Lista agenților economici 

S.R.L. 

„PROGRAIN 

ORGANiC” 

Director  

Chilat Spartac 



1.3. Îmbunătăţirea 

procesului de 

autoevaluare internă 

prin aplicarea 

analizei SWOT și 

realizarea 

diagnosticului 

instituțional 

1. Aplicarea  procedurilor 

de analiză SWOT în 

evaluarea activității 

compartimentelor 

(catedre, secții, sală de 

lectură, bibliotecă). 

2. Identificarea modului de 

dezvoltare a punctelor 

tari. 

3. Stabilirea modului de 

rezolvare a punctelor 

slabe. 

4. Implementarea 

îmbunătăţirilor. 

5. Informarea factorilor de 

decizie. 

Metodica  

analizei 

SWOT 

 

Director 

Director –

adjunct 

Comisia 

CEIAC 

Catedrele  

de 

specialitate 

Metodist 

Șefii 

secțiilor 

 

Octombrie 

– 

Decembrie, 

2021 

Fișe cu analize 

SWOT  

efectuate 

 

Realizarea 

analizei SWOT  

Raport de analiza 

Propuneri 

Diagnostic  

instituțional 

 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

 

1.4. Stabilirea 

programului de 

aplicare a 

instrumentelor de 

evaluare internă  

 

 

1. Promovarea activității 

metodice a personalului 

didactic. 

2. Familiarizarea corpului 

didactic cu noua 

Metodologie de evaluare 

a cadrelor didactice din 

învățământul 

profesional tehnic. 

3. Aplicarea chestionarelor 

conform 

centralizatorului. 

4. Stabilirea graficului de 

aplicare. 

5. Prezentarea rezultatelor 

către Consiliul de 

administrație și 

Consiliul profesoral. 

Chestionarel

e din 

portofoliul 

CEIAC 

Ședințe de 

analiză la 

nivelul 

subdiviziunil

or 

Resurse 

umane  

(diriginții,  

CEIAC, 

profesorii, 

elevii) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

În funcție 

de 

procedură: 

- profesorii 

- diriginții 

- comisia  

CEIAC 

 

Octombrie 

2021 - 

Ianuarie 

2022 

Existența 

procedurelor 

de aplicare 

Existența  

chestionarelor  

aplicate și   

analizarea 

acestora 

Rapoarte de  

analiză 

 

Aplicarea  

tuturor  

chestionarelor  

conform  

programului  

Planuri de  

îmbunătățire  

realizate pe baza  

analizei  

rezultatelor  

chestionarelor  

 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

6. Realizat 

7. Realizat 

 



6. Întroducerea în planul 

de activitate al 

catedrelor și 

subdiviziunilor a unui 

capitol privind calitatea. 

7. Realizarea rapoartelor 

de evaluare internă a 

calității la nivelul 

subdiviziunilor 

structurale. 

calculator) 

 

1.5. Creşterea 

gradului de 

informare cu privire 

la documentele 

şcolare şi 

procedurele  interne 

 

1. Elaborarea 

documentelor ce țin de 

activitatea CEIAC (plan 

de activitate, 

chestionare, etc) 

2. Activitate de diseminare 

prin afişarea avizelor şi 

plasarea documentelor 

pe site-ul  Colegiului. 

3. Difuzarea materialelor 

video pe  

site-ul Colegiului. 

4. Automatizarea 

monitorizării 

dispoziţiilor şi 

recomandărilor 

ministerelor de resort, a 

circulaţiei documentelor 

şi executării deciziilor. 

Site-ul 

Colegiului 

Aviziere 

 

 

 

 

CEIAC, 

secretarul 

Colegiului 

Coordonato

r 

CEIAC 

 

 

 

 

Administraţ

ia 

Colegiului, 

Coordonato

r CEIAC, 

secretarul 

Colegiului 

Pe parcursul 

anului 

Informația 

afișată 

 

Informarea 

continuă a  

cadrelor 

didactice 

Publicarea 

rezultatelor 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

 



1.6. Revizuirea, 

actualizarea și 

completarea setului 

de documente 

specifice SMC  

 

1. Întruniri ale membrilor 

CEIAC. 

2. Revizuirea 

documentelor, inclusiv a 

planurilor de învățământ 

și a curricula 

specialităților. 

3. Revizuirea sau 

elaborarea procedurilor 

pentru fiecare structură 

organizatorică după 

necesitate. 

4. Revizuirea și racordarea 

Strategiei CEIAC cu PDS 

a CMVEAB 2022-2026. 

Analizarea la 

fața locului a 

unor 

activități. 

Resurse 

umane  

(diriginții, 

CEIAC, 

profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Director 

adj. 

Șefii 

secțiilor 

Șefii 

instruire 

practică 

Comisia 

CEIAC 

Șefii   

catedrelor 

Metodist 

Profesorii 

Pe parcursul 

anului 

Documente 

revizuite 

Proceduri   

 

 

Strategia 

CEIAC 

Realizarea noilor 

proceduri 

 

 

Strategia CEIAC 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

 

1.7. Elaborarea 

Planului 

de dezvoltare 

strategică a 

Colegiului 2022-2026 

1. Întruniri ale membrilor 

CEIAC. 

2. Revizuirea Planului 

de dezvoltare strategică a 

Colegiului 2017-2021 și a 

documentației coerente. 

3. Studierea și analiza 

Strategiei ”Moldova 2030”. 

4. Elaborarea Planului 

de dezvoltare strategică a 

instituției 2022-2026. 

Resurse 

umane 

(CEIAC, 

membrii 

administrație

i) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Director 

adj. 

Șefii 

secțiilor 

Șefii 

instruire 

practică 

Comisia 

CEIAC 

Șefii 

catedrelor 

Metodist 

Septembrie-

Decembrie 

2021 

Planul 

de Dezvoltare 

Strategică a 

instituției 

2022-2026 

Elaborarea Planului 

de Dezvoltare 

Strategică a 

Colegiului 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

 

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

profesionale 

 

2.1.  Analiza 

Rapoartelor 

referitoare la 

evaluarea iniţială, 

formativă și 

sumativă în vederea 

1. Monitorizarea aplicării 

testelor de evaluare 

inițială, formativă și 

sumativă.  

2. Evaluarea biletelor și 

testelor de examinare. 

Seturi de 

teste  

Resurse 

umane  

(membrii 

CEIAC, 

Comisia 

CEIAC 

Șefii 

catedrelor 

Șefii 

secțiilor 

Septembrie, 

Octombrie 

2021 

Testele 

aplicate 

elevilor 

Plan de măsuri 

Portofolii la 

catedră 

Aplicarea  

testelor 

la toate grupele 

și la toate  

disciplinele Existența  

analizelor  

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

 



realizării unei 

diagnoze 

predictive 

 

3. Analizarea rezultatelor. 

4. Stabilirea măsurilor și 

elaborarea planurilor de 

îmbunătăţire. 

 

profesorii, 

elevii) 

Resurse  

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

 

 Analize şi 

propuneri 

 

testelor pe grupe 

și discipline 

Existența unor  

planuri  

remediale 

2.2.  Evaluarea, 

ameliorarea şi 

optimizarea 

aspectelor 

motivaţionale ale 

managementului 

învăţării 

 

 

1. Aplicarea  

chestionarului pentru 

investigarea factorilor şi 

strategiilor 

motivaţionale de 

învăţare. 

2. Analiza impactului 

procedurii operaționale 

în vederea pregătirii 

examenului de BAC 

național și profesional. 

3. Analiza comparativă a 

rezultatelor susținerii 

examenului de BAC 

național și profesional. 

4. Stabilirea măsurilor și 

elaborarea planurilor de 

îmbunătăţire. 

Chestionare 

Resurse 

umane  

(membrii 

catedrelor, 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

Comisia 

CEIAC 

Catedra 

diriginților 

 

Noiembrie-

decembrie 

2021 

 

Ianuarie-

februarie 

2022 

Chestionarele  

aplicate 

 

Analiza  

chestionarelor 

Elaborarea  

procedurii 

operaționale   

de pregătire  

suplimentară la  

disciplinele de  

bacalaureat, pe  

grupe de performanţă 

 

1. Nerealizat 

2. Nerealizat 

3. Nerealizat 

4. Nerealizat 

 

2.3.  Desfăşurarea 

întregii activităţi de 

predare – învăţare pe 

baza cunoaşterii 

stilurilor de învățare 

şi comunicare ale 

elevilor 

 

 

1. Identificarea stilurilor 

de învățare la elevi. 

2. Analizarea rezultatelor 

testelor. 

3. Stabilirea măsurilor și 

elaborarea planurilor de 

îmbunătăţire. 

 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse 

umane  

(membrii 

CEIAC, 

profesorii, 

elevii). 

Comisia 

CEIAC 

Diriginții 

Cadre 

didactice 

 

Pe parcursul 

anului 

Chestionarele  

aplicate 

 

Folosirea  

datelor în  

proiectarea  

lecțiilor și 

activităților cu elevii 

Rezultate 

obținute 

1. Nerealizat 

2. Nerealizat 

3. Nerealizat 

 



Tabele cu 

stiluri de  

învățare 

2.4. Monitorizarea 

mobilitații academice 

1. Monitorizarea 

colaborării  în domeniul 

mobilității academice cu 

Colegiul Agroindustrial 

din Rîșcani și instituții 

similare. 

2. Identificarea instituțiilor 

de învățământ similare 

de peste hotare. 

3. Școlarizarea permanentă 

a elevilor  în domeniul 

mobilității academice. 

4. Implementarea 

mobilității academice 

interne. 

5. Evaluarea prezenței 

acordurilor de 

colaborare cu instituții 

similare din țară și de 

peste hotare/ 

 

 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse 

umane  

(membrii 

CEIAC, 

profesorii, 

elevii). 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Comisia 

CEIAC 

Șefii 

secțiilor 

Diriginții 

 

Pe parcursul 

anului 

Chestionarele  

Aplicate 

Acorduri de 

colaborare cu 

instituții 

similare 

 

Mobilitatea 

academică reușită 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

 

III. Creşterea competitivităţii procesului didactic și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin 

încurajarea implicării elevilor în propria lor formare. 

IV.  

3.1. Îmbunătăţirea 

proiectării 

activităţilor de 

predare - învăţare 

- evaluare 

1. Actualizarea Planului 

de învățământ și 

curricula a PFP 84110 

”Medicina veterinară” 

în conformitate cu 

Curricula pe 

discipline, 

planuri de 

învățământ. 

Comisia 

CEIAC 

Șefii 

secțiilor 

Pe parcursul 

anului 

 

Portofolii ale  

cadrelor  

didactice 

Proiecte de 

lungă durată 

Îmbunătățirea  

rezultatelor 

școlare 

Creșterea  

numărului  

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  



 Standardul Ocupațional 

și Standardul de 

calificare.  

2. Valorificarea metodelor 

activ - participative de 

predare/evaluare. 

3. Evaluarea proiectării 

unităților de învățare la 

toate disciplinele şi la 

toți anii de studiu. 

4. Evaluarea portofoliilor 

cadrelor didactice. 

5. Asistarea la ore. 

Resurse 

umane  

(membrii 

catedrelor, 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii) 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

Resursa timp 

Șefii 

catedrelor 

Cadre 

didactice 

 

Proiecte de 

lecție 

Fișe de 

monitorizare 

 

de  

elevi participanți  

la activități 

competiționale 

 

 

3.2.  Diversificarea şi 

modernizarea  

strategiilor de 

predare-învăţare -  

evaluare centrate pe 

elevi 

 

1. Monitorizarea gradului 

de folosire a metodelor 

moderne de predare și 

evaluare. 

2. Consilierea tinerilor 

specialiști. 

3. Monitorizarea  

activităților 

extradidactice. 

4. Implicarea elevilor în 

realizarea lecțiilor în 

format on-line. 

5. Monitorizarea activității 

educative în perioada 

instuirii on-line. 

Seturi de  

chestionare. 

Resurse 

umane  

(membrii  

comisiei 

CEIAC, 

profesorii,  

elevii). 

Resurse 

materiale  

 

Director 

adjunct 

Comisia 

CEIAC 

Șefii 

secțiilor 

Șefii 

catedrelor 

 

Permanent Chestionarele  

aplicate. 

Fișe de  

interasistență 

Fișe de 

evaluare  

a lecțiilor 

 

Existența lecțiilor în 

format electronic PPT 

Număr de lecții  

derulate 

Utilizarea 

instrumentelor WEB 

 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

 

3.3. Măsurarea 

gradului de 

satisfacţie al elevilor, 

cu privire la procesul 

educativ, condiții de 

trai în cămin, 

1. Aplicarea chestionarelor 

privind admiterea 

(pentru elevii anului I). 

2. Aplicarea chestionarelor 

de satisfacție privind 

procesul instructiv-

educativ. 

Chestionare. 

Resurse 

umane:  

(membrii 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii). 

Comisia 

CEIAC. 

Diriginții 

Șef  secție 

educație 

 

Aprilie, 

2022 

Chestionarele  

aplicate 

Fișe de analiză 

 

Aplicarea a cel  

puțin 75% dintre  

chestionarele  

din programul  

anual 

Interpretări de  

chestionare 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

6. Realizat 

7. Realizat 



activitatea cantinei, 

etc. 

 

3. Aplicarea chestionarelor 

pentru evaluarea calității 

condițiilor de trai în 

cămin. 

4. Aplicarea chestionarelor 

pentru evaluarea calității 

activității cantinei. 

5. Analiza rezultatelor 

chestionarelor. 

6. Stabilirea măsurilor 

remediale sau a planului 

de intervenţie. 

7. Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

 

Plan de  

îmbunătăţire 

3.4. Optimizarea 

procedurilor de 

învățare 

1. Identificarea elevilor 

capabili de performanță 

școlară și pregătirea pentru 

concursuri și olimpiade. 

2. Monitorizarea 

rezultatelor olimpiadelor. 

3. Monitorizarea studiului 

individual ghidat de 

profesor. 

4. Stabilirea măsurilor 

remediale sau a planului de 

intervenţie. 

5.Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

Fișe, sondaje 

de opinie, 

pregătire 

suplimentară

, formarea de 

echipe de 

lucru, 

sprijinirea 

studiului 

individual 

Resurse 

umane: 

(membrii 

CEIAC,  

profesorii, 

elevii). 

Comisia 

CEIAC 

Diriginții 

Șefii  

secțiilor 

 

Permanent  Fișe de analiză 

Chestionarele 

aplicate 

Portofoliile 

elevilor 

Rapoarte, rezultate la 

concursuri și 

olimpiade, 

planuri de activități, 

fișe de evalure 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

 

3.5. Evaluarea și 

consilierea 

profesorilor și 

elevilor 

1. Asistențe la ore  de către 

membrii CEIAC. 

2. Consilierea tinerilor 

specialiști. 

Chestionare, 

sondaje de 

opinie, 

asistențe la 

Comisia 

CEIAC 

Metodist 

Șefii 

catedrelor 

Pe parcursul 

anului 

Grafice de 

asistență 

Fișe de 

asistență 

Aplicarea 

chestionarelor 

Verificarea asigurării 

didactico – metodice 

Plan de îmbunătățire 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  



3. Elaborarea chestionarului 

pentru stabilirea 

obiectivității evaluării 

elevilor. 

4. Elaborarea chestionarelor 

pentru identificarea 

satisfacției elevilor de 

calitatea actului didactic, 

implicarea elevilor în 

voluntariate, proiecte 

educaţionale, istruiri şi 

stagii în diferite domenii. 

5. Aplicarea chestionarelor 

elevilor privind corupția. 

6. Stabilirea măsurilor 

remediale sau a planului de 

intervenţie. 

7.Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

ore, ședințe, 

interasistențe 

Resurse 

umane:  

membrii 

administrație

i, membrii 

CEIAC, 

profesori, 

elevi 

Șefii 

secțiilor 

Cadre 

didactice 

 

Rapoarte 

Chestionare 

6. Realizat 

7. Realizat 

3.6. Monitorizarea 

instruirii practice 

1.Evaluarea asigurării 

metodice a lecțiilor 

practice. 

2.Evaluarea calității 

desfășurării lecțiilor 

practice. 

3.Monitorizarea implicării 

agenților economici în 

realizarea instruirii 

practice la specialitate 

prin aplicarea de 

chestionare elevilor. 

4.Evaluarea satisfacției 

agenților economici 

privind calitatea pregătirii 

Chestionare, 

sondaje de 

opinie, 

asistențe la 

ore, ședințe, 

interasistențe 

Resurse 

umane:  

membrii 

administrație

i, membrii 

CEIAC, 

profesori, 

elevi 

Comisia 

CEIAC 

Metodist 

Șefii 

catedrelor 

Șefii 

secțiilor 

Cadre 

didactice 

 

Pe parcursul 

anului 

Grafice de 

asistență 

Fișe de 

asistență 

Rapoarte 

Chestionare 

Aplicarea 

chestionarelor 

Verificarea asigurării 

didactico – metodice  

Plan de îmbunătățire 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

6. Realizat 

 



practice ale elevilor prin 

aplicarea chestionarelor. 

5. Stabilirea măsurilor 

remediale sau a planului de 

intervenţie. 

6.Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

V. Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin realizarea standardelor și implementarea Planului de acțiuni pentru 

îmbunătățirea indicatorilor de performanță, elaborat in urma evaluării externe de către ANACEC. 

VI.  

4.1. Monitorizarea 

activităţii secțiilor, 

comisiilor, 

catedrelor, consiliilor 

 

1.Observarea directă a 

activității comisiilor, 

catedrelor, consiliilor. 

2. Monitorizarea respectării 

cerințelor securității 

sănătății în perioada 

pandemiei COVID – 19. 

3. Monitorizarea 

activităților pentru 

majorarea ratei angajării 

absolvenților specialității 

PFP 84110 „Medicină 

veterinară”, 41630 

„Merceologie”, 41610 

„Achiziții publice” și 41310 

„Planificarea și 

administrarea afacerilor” în 

câmpul muncii conform 

calificării obținute. 

4. Realizarea analizelor și 

propunerilor de remediere a 

deficiențelor. 

Ședințele 

catedrelor 

Consiliilor 

metodice 

Ședințele 

Consiliul  

profesoral 

Ședința 

Consiliului 

elevilor 

Chestionare 

Certificate 

de vaccinare, 

teste anti 

COVID-19 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii 

secțiilor, 

catedrelor 

și Comisii 

Sora 

medicală 

 

Pe parcursul 

anului 

Luarea 

deciziilor  

la catedre și 

comisii 

Regulamente 

privind 

COVID-19 

Certificate de 

vaccinare, 

teste anti 

COVID-19 

 

 

Grad ridicat de  

satisfacție 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  

şefilor de catedră, 

secții şi comisii. 

Diminuarea riscului 

infectării cu COVID 

– 19 

Majorarea ratei 

angajării 

absolvenților 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Parțial 

realizat/În 

realizare 

4. Realizat 

 



4.2. Monitorizarea 

completării 

documentelor şcolare 

(instituționale) şi 

ritmicităţii notării 

1. Consultarea  

documentelor școlare 

(cataloagelor, 

proiectelor, fișelor) 

2. Completarea fișelor de 

observare și 

monitorizare. 

3. Realizarea analizelor și 

propunerilor de 

remediere a 

deficiențelor. 

Cataloage 

Proiecte, 

Fișe 

Resurse 

umane  

(CEIAC) 

Resurse 

materiale  

 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct  

Șefii 

secțiilor 

Șefii 

catedrelor 

Lunar 

 

 

 

 

Cataloage 

Fișe de 

monitorizare  

completate 

 

 

 

Completarea în 

termeni a fișelor 

Adoptarea  

propunerilor de  

remediere 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

 

4.3. Monitorizarea 

completării fondului 

de literatură de 

specialitate cu 

manualele 

actualizate și a 

promovării lecturii 

1. Evaluarea fondului 

bibliotecii. 

2.  Conlucrarea cu 

profesorii de la catedrele 

UASM, ASEM, UCCM în 

vederea publicării literaturii 

de specialitate. 

3. Monitorizarea 

achiziționării literaturii de 

specialitate (manuale, 

reviste). 

4. Evaluarea activităților de 

promovare a lecturii. 

Resurse 

umane  

(CEIAC) 

Resurse 

financiare 

Resursa timp 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Bibliotecari

i 

Contabilitat

ea 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de cărti 

reactualizat 

Expoziții 

Activități de 

promovare a 

lecturii 

Literatura de 

specialitate 

actualizată  

Lectura promovată 

1. Realizat 

2. În realizare  

3. Realizat 

4. Realizat 

 

4.4. Monitorizarea 

absenţelor motivate 

şi nemotivate a 

elevilor înregistrate 

în anul de 

învățământ 2021-

2022 

1.Consultarea 

documentelor școlare. 

2.Completarea fișelor de 

observare și monitorizare. 

3.Identificarea elevilor cu 

risc de abandon școlar 

prin aplicarea 

chestionarelor. 

4.Analiza rezultatelor 

chestionarelor aplicate. 

Cataloage 

Certificatele 

medicale 

Cererile  

părinților și a 

elevilor 

Documentele  

dirigintelui 

Rapoartele 

lunare 

referitoare la 

Diriginţi 

Șefii 

secțiilor 

 

Zilnic / 

săptămânal,  

lunar, 

semestrial,  

anual 

 

Fișe de  

monitorizare  

completate 

Rapoarte 

lunare 

Rapoarte 

semestriale 

Chestionare  

 

Completarea în 

termen a fișelor 

Întocmirea 

rapoartelor lunare și 

semestriale 

Adoptarea  

propunerilor de  

remediere 

Diminuarea 

abandonului  

școlar 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

5. Realizat  

6. Realizat 

 



5.Stabilirea măsurilor 

remediale sau a planului 

de intervenţie. 

6.Stabilirea planului de 

îmbunătăţire. 

însușită și 

frecvență 

 

4.5. Monitorizarea 

modului de aplicare 

şi respectare a 

procedurilor 

 

1. Observarea directă a 

activității 

compartimentelor: (secții, 

catedre, sala de lectură, 

biblioteca). 

2. Revizuirea sau 

elaborarea procedurilor 

pentru fiecare structură 

organizatorică după 

necesitate. 

3. Analiza rapoartelor 

compartimentelor. 

4. Înaintarea propunerilor 

de remediere a 

deficiențelor. 

Rapoartele  

compartimen

telor 

Întâlniri cu 

personalul 

administrativ 

-  auxiliar; 

 

Comisia 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii de  

comisii şi 

compartime

nte 

 

Pe parcursul 

anului 

Rapoarte și  

analize 

Luarea  

deciziilor în  

compartimente 

 

Planuri de  

îmbunătăţire 

Grad ridicat de  

satisfacție 

Formarea  

deprinderilor  

manageriale ale  

şefilor de  

compartimente 

 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. Realizat 

 

4.6. Formarea și 

perfecționarea 

profesorilor în scopul 

implementării 

Sistemului de 

Management al 

Calității 

1. Participarea 

directorului, a 

responsabilului de 

Managementul Calității 

și membrilor CEIAC la 

ateliere de lucru, cursuri 

de formare și 

perfecționare. 

2. Diseminarea Sistemului 

de Management al 

Calității în rândul 

personalului angajat și 

elevilor. 

Cursuri  

 

 

 

 

 

Workshop-

uri  

 

 

 

Workshop 

Director 

CEIAC 

Personal 

angajat 

Elevii 

 

 

CEIAC 

Metodist 

Şefii 

catedrelor 

Pe parcursul 

anului 

Diplome, 

certificate de 

participare 

Procese-

verbale 

 

 

 

 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

personalului 

didactic 

Informarea continuă a 

personalului și 

elevilor, planuri de 

îmbunătățire a 

activităților 

 

Dezvoltarea 

deprinderilor  

manageriale ale  

echipei manageriale 

Dezvoltarea 

personalului didactic 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

4. În realizare 

 



3. Evaluarea Strategiei de 

dezvoltare a 

personalului didactic. 

4. Aplicarea transferul 

tehnologic prin 

antrenarea în procesul 

de instruire la 

specialitate a cadrelor 

didactice din cadrul 

UTM, UASM, alte 

instituții de învățământ. 

4.7. Participarea în 

proiecte 

1.Antrenarea suportului 

financiar pentru instituția 

de învățământ din partea 

sponsorilor și a agenților 

economici prin participarea 

în proiecte. 

Resurse 

umane  

(CEIAC) 

Resurse 

materiale  

Director 

Director-

adjunct 

CEIAC 

Rotaru M. 

SlobodeanI. 

Pe parcursul 

anului 

Proiecte 

realizate 

Dezvoltarea 

instituției 

1. Realizat 

4.8. Constituirea și 

actualizarea bazei de 

date 

1. Realizarea unei baze de 

date pentru Sistemul de 

Management al Calității. 

2. Realizarea unui 

portofoliu electronic a 

CEIAC. 

Resurse 

umane  

(CEIAC) 

Resursa timp 

Membrii 

CEIAC 

Pe parcursul 

anului 

Baza de date 

Portofoliu 

Ridicarea nivelului de 

transparență 

1. Realizat 

2. Realizat 

 

4.9.  Derularea 

programului de 

evaluare internă și 

aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare 

1. Elaborarea programului 

de evaluare internă. 

2. Efectuarea evaluării 

interne pe baza 

standardelor. 

3. Analizarea fișelor de 

autoevaluare. 

Programul  

activităților 

de  

evaluare 

internă 

 

Membrii 

CEIAC 

Director- 

adjunct 

Șefii 

catedrelor 

Șefii 

secțiilor 

Pe parcursul 

anului 2021 

-2022 

Sfârșitul 

semestrului 

II 

Fișe de  

monitorizare și  

evaluare 

completate 

 

Elaborarea 

Raportului de  

autoevaluare 

 

1. Realizat 

2. Realizat 

3. Realizat. 

 



4.10. Monitorizarea 

perfecţionării bazei 

tehnico-materile ca 

garanţie pentru 

îmbunătăţirea 

calităţii procesului 

instructiv-educativ 

1.Evaluarea sălilor de studii 

modernizate cu utilaj tehnic 

pentru PFP 72110 

„Siguranţa produselor 

agroalimentare”. 

2. Monitorizarea dotării 

laboratorului de 

merceologie cu tehnica 

performantă de înaltă 

precizie. 

3. Evaluarea echipării unei 

cămeri din cămin pentru 

elevii cu necesităţi speciale 

de studii. 

Evaluarea de 

CEIAC 

Resurse 

materiale  

(copiator, 

hârtie,  

calculator) 

 

Director 

Director-

adjunct 

Contabil-

şef 

CEIAC 

Şef  secție 

educaţie 

2021-2024 Săli amenajate 

conform 

cerinţelor 

Laborator 

dotat cu 

tehnică 

performantă 

Camera 

echipată 

Actul didactic 

calitativ 

Realizare nevoilor de 

instruire a elevilor cu 

cerinţe speciale în 

cămin 

1. Parțial 

realizat/În 

realizare 

2. Realizat 

3. Nerealizat 

 

4.11. Pregătirea 

instituţiei de 

învăţământ pentru 

evaluarea externă şi 

acreditarea 

programelor de 

studii 

1. Realizarea Planului de 

acţiuni pentru 

îmbunătăţirea indicatorilor 

de performanţă a 

standardelor de evaluare 

externă, propus de către 

membrii Comisiei 

ANACEC. 

Ședințele 

membrilor 

CEIAC 

Toate 

structurile 

implicate 

 Resursa 

timp 

Membrii 

CEIAC 

Director 

Director-

adjunct 

Șefii 

catedrelor 

Șefii 

secțiilor 

 

2021-2025 Rapoarte de 

activitate 

CEIAC 

Elaborarea 

Raportului de 

autoevaluare internă 

 

Realizarea cerinţelor 

planului pentru 

îmbunătăţire 

1. Parțial 

realizat/În 

realizare 

 

Realizarea Planului de activitate Secție instruire practică 2021-2022 
 

Nr. 

d/o 

 

Activităţi  

 

Termeni 

 

Responsabili 

 

Indicatori 

 

 

Notă 

1 Elaborarea şi aprobarea graficului procesului de 

instruire practică 

 

Septembrie  

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Maia 

Serebreanschi Iurie 

Graficul procesului de 

instruire practică 

Realizat 



2 Analiza şi evaluarea proiectelor didactice de lungă 

durată a stagiilor de practică 

      Septembrie 

Ianuarie 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Crîjanovschi Oxana 

 

Proiectele didactice de lungă 

durată elaborate conform 

noilor cerinţe de instruire 

bazate pe competenţe 

Realizat 

3 Completarea Nomenclatorului  Secţiei pentru 

instruirea practică cu documentația de organizare și 

desfășurare a instruirii practice 

Octombrie 

Noiembrie 

Martie 

Aprilie 

Prisacari Liudmila  

Prisacari Ecaterina 

Crîjanovschi Oxana 

Nomenclatorul dosarelor  

Secţiei pentru instruirea 

practică 

Realizat 

4 Elaborarea ghidurilor pentru elevi privind 

desfăşurarea stagiilor de practică 

Conform 

graficului 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

Profesorii de specialitate 

Ghidurile pentru elevi 

privind desfăşurarea 

stagiilor de practică 

Realizat 

5 Diseminarea bunelor practici și utilizarea bazei 

tehnico-materiale moderne din cadrul instituțiilor 

pentru formarea abilităților practice a elevilor pentru 

specialitațile: 

-  Medicina veterinară; 

- Merceologie; 

- Planificarea și administrarea afacerilor. 

Conform 

graficului 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

Profesori de specialitate 

Realizarea lecţiilor practice 

şi de laborator la discipline 

Realizat 

6 Implicarea agenților economici în realizarea 

instruirii practice la specialitate (pentru disciplinele 

din anul IV și după caz la instruirea teoretică) 

Octombrie 

Martie 

Aprilie 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

Profesori de specialitate 

Colaborări cu agenți 

economici 

Realizat 

7 Semnarea contractelor cu agenţii economici şi 

implicarea durabilă a acestora în procesul de formare 

a tinerilor specialişti 

Conform 

graficului 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

Lista întreprinderilor Realizat 

8 Implicarea agenţilor economici în viaţa colegiului 

prin: 

─ participarea în comisiile de susținere a practicii; 

─ asigurarea instituţiei cu materiale şi echipamente 

pentru pregătirea practică a elevilor; 

─ participarea la bursa locurilor de muncă; 

 

Pe parcursul 

anului 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

 

Colaborări cu APL-urile   

Numărul activităţilor cu 

implicarea agenţilor 

economici 

Realizat 



─ implicarea agenţilor economici în calitate de 

Preşedinţi a Comisiilor de Calificare 

Numărul agenţilor 

economici implicaţi în 

Examenele de Calificare 

9 Verificarea modului de organizare şi desfăşurare a 

lecţiilor practice şi de laborator la disciplinele de 

specialitate: 

- Medicina veterinară; 

- Merceologie; 

- Planificarea și administrarea afacerilor; 

- Achiziții publice; 

- Siguranța produselor alimentare. 

Noiembrie 

Aprilie 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Crîjanovschi Oxana 

Borovicova Elena 

Organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor practice şi de 

laborator la discipline ce se 

realizează conform 

planurilor şi exigenţelor în 

vigoare 

 

Realizat 

10 Organizarea procesului de susţinere a: 

- „Practicii de specialitate II” la specialitatea 

„Achiziţii publice”; 

-„Practicii ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Achiziţii publice”; 

-„Practicii ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Medicina veterinară”; 

-„Practicii de specialitate” la specialitatea 

„Panificarea și administrarea afacerilor” 

-„Practicii ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Panificarea și administrarea 

afacerilor” 

-„Practicii tehnologică I”, „Practicii tehnologică II”, 

„Practicii ce anticipează examenele de absolvire” la 

specialitatea „Merceologie”. 

 

Noiembrie 

Aprilie 

Mai 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Stici Raisa 

Întocmirea Procesului verbal 

pentru susţinerea practicii 

Realizat 

11 Participarea în activități de orientare profesională şi 

ghidare în carieră 

Ianuarie - Aprilie Director adjunct  

Şefii de secţii 

Excursii la entităţi 

economice Participarea la 

Târgurile şi Forurile 

Locurilor de Muncă 

Realizat 

12 Implementarea examenului de calificare la 

specialităţile „Medicină Veterinară”, „Merceologie”, 

„Achiziţii publice”, „Planificarea şi Administrarea 

afacerilor”. 

 

Iunie 

Frecăuţanu Ghenadie 

Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

 

Testele de calificare. 

Subiectele practice „pas cu 

pas” 

Realizat 



13 Discuţii cu managerii întreprinderilor în privinţa 

acceptării elevilor la practica ce anticipează probele 

de absolvire 

Pe parcursul 

anului 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Lupacescu Maia 

 

Acordurile de parteneriat 

Realizat 

14 Încheierea contractelor cu agenții economici privind 

desfăşurarea practicii ce anticipează examenele de 

absolvire şi angajarea ulterioară a absolvenţilor  

 

Pe parcursul 

anului 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Lupacescu Maia 

 

Contractul individual cu 

agenţii economici 

Realizat 

15 Organizarea și desfășurarea instruiri înainte de 

desfășurarea practicii cu semnarea registrului 

instructajului înaite de delegarea la practică 

 

Pe parcursul 

anului 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Lupacescu Maia 

 

Întruniri, consultaţii, 

adunări, convorbiri 

Realizat 

16 Elaborarea graficului consultaţiilor practicii ce 

anticipează probele de absolvire şi monitorizarea 

desfăşurării acesteia: 

- „Practica de specialitate II” la specialitatea 

„Achiziţii publice”; 

-„Practica ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Achiziţii publice”; 

-„Practica ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Medicina veterinară”; 

-„Practica de specialitate” la specialitatea 

„Panificarea și administrarea afacerilor” 

-„Practica ce anticipează probele de absolvire” la 

specialitatea „Panificarea și administrarea 

afacerilor” 

-„Practica tehnologică I”, „Practica tehnologică II”, 

„Practica ce anticipează examenele de absolvire” la 

specialitatea „Merceologie”. 

 

Aprilie - iunie 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Lupacescu Maia 

 

Graficul consultaţiilor 

Realizat 

17 Monitorizarea şi raportarea gradului de pregătire şi 

desfăşurare a stagiilor de practică  

Conform 

graficului 

Prisacari Liudmila  

Serebreanschi Iurie 

Lupacescu Maia 

Conducătorii de practică 

Raportul Realizat 

18 Implicarea antreprenorilor la realizarea instruirii 

elevilor în cadrul orelor practice 

 

Pe parcursul 

anului 

Prisacari Liudmila  

Stici Raisa  

Lupacescu Ghenadie 

Conducătorii de practică 

Sugestiile antreprenorilor în 

crearea condiţiilor pentru 

pregătirea abilităţilor 

practice a elevilor 

Realizat 



19 Adaptarea documentaţiei stagiilor de practică 

pentru planuri de învăţământ: contractul, agenda 

formării profesionale, ghidul pentru stagiile de 

practică: 

- Specialitatea „Planificarea și administrarea 

afacerilor”, ediția 2018 

- Specialitatea „Siguranța produselor alimentare”, 

ediția 2021 

 

Martie 

Aprilie 

Prisacari Liudmila  

Stici Raisa  

Lupacescu Ghenadie 

Conducătorii de practică 

 

 

 

 

Agenda formării 

profesionale 

Contractele de practică 

Realizat 

20 Monitorizarea desfăşurării practicii de iniţiere în 

specialitate (anul I) şi de specialitate anul II-III în 

scopul evaluării calităţii desfăşurării acesteia 

Noiembrie 

Martie 

Aprilie 

Prisacari Liudmila  

Stici Raisa  

Lupacescu Ghenadie 

Conducătorii de practică 

 

Graficul monitorizării 

desfăşurării stagiilor de 

practică 

Realizat 

21 Organizarea și monitorizarea susţinerii rapoartelor 

de practică de iniţiere în specialitate, de specialitate 

şi a practicii ce anticipează probele de absolvire în 

CMVEAB 

 

Conform 

ordinului 

Prisacari Liudmila  

Stici Raisa  

Lupacescu Ghenadie 

Conducătorii de practică 

 

Raportul/Portofoliul 

stagiilor de practică 

Realizat 

22 Organizarea întâlnirilor cu antreprenori/absolvenţi ai 

colegiului, organizarea vizitelor la afacerile de 

succes ale antreprenorilor  

Martie - Mai Prisacari Liudmila 

Prisacari Ecaterina 

Lupacescu Ghenadie 

Stici Raisa 

Excursiile şi întâlnirile cu 

antreprenorii de succes 

Realizat 

23 Participarea la seminare şi în conferința științifico-

practică a elevilor din IP Colegiului de Medicină 

Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni la 

etapa I și  II 

Februarie 

Martie 

Prisacari Liudmila 

Stici Raisa 

Musiuc Oxana 

Lucrarea ştiinţifică Realizat 

24 Analiza opiniei partenerilor de practică referitor la 

calitatea pregătirii elevilor absolvenţi  

 

Noiembrie 

Aprilie 

Mai 

Prisacari Liudmila  

Stici Raisa  

Lupacescu Ghenadie 

Conducătorii de practică 

 

Scrisorile de gratitudine 

Realizat 

25 Revizuirea documentelor, inclusiv a planurilor de 

învățământ și a curricula PFP ”Medicina veterinară”, 

”Achiziții publice”, ”Planificarea și administrarea 

afacerilor”. 

 

Pe parcursul 

anului 

Director adj. 

Șefii de secții 

Șef pentru inst. practică 

Comisia CEIAC 

Șefii de  

Catedre  

Metodist, Profesorii 

Planurile de învățământ Realizat 



Toate activitățile pentru activitatea secției instruire practică planificate pentru anul de studii 2021-2022 au fost realizate. 

În anul de învățământ 2021-2022 au fost realizate următoarele activități neplanificate: 

1. Pregătirea și delegarea elevilor pentru participarea în Concursului Național Târgul Firmelor de exercițiu on-line; 

2. Elaborarea planului activității antreprenoriale în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în cadrul proiectului 

CREATIVO CEDA. 

3. Susținerea în cadrul ședinței Comisiei de aprobare a granturilor pentru activități antreprenoriale, planul de afaceri privind prestarea serviciilor 

veterinare prin deschiderea unei clinici ,,PrimVetFarm” în incinta instituției. Acesta a fost selectat pentru finanțare în cadrul proiectului 

,,CREATIVO” implimentat de ,,CEDA”. 

4. Organizarea și desfășurarea concursului „Cel mai bun în profesie” pentru următoarele specialități: 

„ Planificarea și administrarea afacerilor”; 

„ Achiziții publice”; 

„ Medicină veterinară”; 

„ Merceologie”. 

5. Pregătirea elevilor către concursul „Cel mai bun plan de afacere”. 

6. Organizarea și delegarea elevilor CMVEA Brătușeni la Tîrgul locurilor de muncă cu ocazia „zilei ușilor deschise” în incinta Universității Agrare de 

Stat din Moldova. 

7. Delegarea elevilor la concursul „Cel mai bun plan de afacere” pe nivel regional 

8. Participarea în grup de lucru la elaborarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru educație antreprenorială în cadrul instituției de 

învățământ profesional tehnic. 
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Realizarea planului de activitate secţiei  de zi  specialitatea  84110 „Medicină veterinară” , 

41310 ,,Planificarea  şi administrarea afacerilor”, 72110 ,,Siguranţa produselor agroalimentare 

 pentru anul de studii 2021-2022 
 

Activităţi comune cu CEIAC, 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Indicatori de 

performanță  

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

1 Studierea și analiza Strategiei ,,Moldova 

2030”. 

Informație Studiat  

2 Studierea și aplicarea Metodologiei de evaluare 

a cadrelor didactice din învățământul 

profesional tehnic. 

Informație Realizat  

3 
Promovarea activității metodice a personalului 

didactic  realizat prin: 

- Aplicarea performanței.  

 

Raport Realizat  

4 Monitorizarea activității educative în perioada 

instuirii la distanță. 

Informație Realizat  

5 Elaborarea și revizuirea procedurilor pentru 

fiecare structură organizatorică.  

Proceduri 

operaționale 

Realizat  

6 Completarea fondului de literatură de 

specialitate cu manuale actualizate. 

Conlucrarea cu profesorii de la catedrele 

UASM, UTM în vederea publicării literaturii 

de specialitate ,,Medicină veterinară”, 

,,Siguranța produselor agroalimentare”, 

,,Planificarea și administrarea afacerilor”. 

Informație Nerealizat Lipsa 

surselor 

financiare 

7 Revizuirea documentelor, inclusiv a planurilor 

de învățământ și a curricula PFP ,,Medicina 

veterinară”, ,,Siguranța produselor 

agroalimentare”, ,,Planificarea și administrarea 

afacerilor”. 

Plan de 

învățământ, 

curricula 

Realizat  

8 Analiza chestionarelor elevilor cu scopul 

diminuării riscului de abandon școlar și a 

diminuării absenteismului. 

Chestionare Realizat  

9 Diseminarea informației prin afişarea avizelor, 

informațiilor, a documentelor relevante 

activitații subdiviziunii pe site-ul  colegiului. 

Documente 

relevante 

Realizat  

10 Revizuirea și reînnoirea 

bibliografiei/Webografiei  curricula  pentru 

PFP ,,Medicină veterinară”, ,,Siguranța 

produselor agroalimentare”, ,,Planificarea și 

administrarea afacerilor”. 

Raport  Realizat  

11 Participarea la elaborarea Strategiei de 

dezvoltare a personalului didactic. 

Informație Realizat  

12 Aplicarea activităților pentru majorarea ratei 

angajării absolvenților specialității PFP 

,,Medicină veterinară”, ,,Planificarea și 

administrarea afacerilor”. 

Raport Realizat 

parțial 

 

13 Identificarea instituțiilor de învățământ similare 

de peste hotare. 

Contracte de 

colaborare 

Realizat  
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Implementarea mobilității academice interne. Realizat 

parțial 

14 
Școlarizarea permanentă a elevilor anului I în 

domeniul mobilității academice. 

Informație   

15 
Aplicarea transferului tehnologic prin 

antrenarea în procesul de instruire la 

specialitate a cadrelor didactice din cadrul 

UTM, UASM și alte instituții de învățământ. 

Informație Realizat 

parțial 

 

16 
Evaluarea calității desfășurării lecțiilor practice 

și satisfacția agenților economici privind 

calitatea pregătirii elevilor către stagiile de  

practică la specialitate. 

Informație Realizat  

17 
Modernizarea sălilor de studiu cu utilaj tehnic 

pentru specialitatea 72110 ,,Siguranţa 

produselor agroalimentare”. 

Informație Nerealizat Lipsa 

surselor 

financiare 

 

I. Activităţi  organizatorice 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori  

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

1.1 Completarea bazei de date  SIME  şi a traseului 

profesional al absolvenţilor de la specialitatea 

84110 „Medicină veterinară”, 41310 

,,Planificarea şi administrarea afacerilor”, 72110 

,,Siguranţa produselor agroalimentare”, anul I, II, 

III, IV. 

Baza de date, 

traseul 

absolvenţilor 

Realizat  

1.2 Examinarea cabinetelor şi a laboratoarelor în 

scopul elaborării unui  Plan de dotare pentru 

specialitățile colegiului, în anul de studii 2021-

2022. 

Lista 

cabinetelor, 

laboratoarelor 

Realizat  

1.3 Întocmirea şi emiterea ordinelor cu privire la: 

-  exmatriculări şi transferul elevilor; 

- acordarea bursei de studiu și bursei sociale; 

- numirea şefilor de grupă; 

- stimulări, sancțiuni. 

Ordine 

 

 

 

Realizat  

1.4 Întocmirea documentaţiei: 

- cataloagelor în conformitate cu Planurile de 

învățământ; 

 - dosarelor reactualizate în conformitate cu 

Nomenclatorul;  

- listelor elevilor grupelor academice; 

- contractelor de studiu instituţional pentru  

a. anul I (anexa 4 la Ghid); 

b. anul II, III, IV;  

- listelor disciplinelor opționale și la libera alegere 

pentru semestrul I şi II, anul de studii 2021-2022. 

Ordine 

 

 

 

Realizat  

1.5 Familiarizarea elevilor anului I cu 

,,Regulamentul de organizare a studiilor în 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Proces -

verbal 

Realizat  



27 
 

Credite de Studii Transferabile” şi alte acte 

normative. 

1.6 Familiarizarea elevilor anului III cu 

,,Regulamentul 

de organizare și desfășurare a examenului de 

bacalaureat professional”. şi ,,Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a examenului de 

bacalaureat national”. 

Proces -

verbal 

Realizat  

1.7 Pregătirea registrelor grupelor academice. Registrele Realizat  

1.8 Participarea la elaborarea modificărilor  în orarul 

lecţiilor. 

Întocmirea graficului de susţinere a tezelor,  

examenelor.  

Modificări la 

orar 

Graficul 

tezelor şi 

examenelor 

  

1.9 Asigurarea calităţii reuşitei şi frecvenţei:  

- controlul registrelor; 

- şedinţa cu monitorii grupelor; 

- asistarea lecţiilor; 

- evidenţa orelor citite. 

Registre 

Dări de seamă 

Analiza 

lecţiilor 

Evidenţa  

orelor 

Realizat  

1.10 Controlul desfăşurării lecţiilor şi modalităţile de 

evaluare a cunoştinţelor elevilor la unităţile de 

curs de specialitate. 

Analiza 

lecţiilor 

Realizat  

1.11 Pregătirea rapoartelor lunare, semestriale şi 

anuale cu privire la desfăşurarea procesului de 

instruire. 

Rapoarte Realizat  

 

II. Perfecţionarea procesului  instructiv-educativ 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

2.1. Implementarea acţiunilor eficiente privind 

îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la lecţii, 

sporirea reuşitei la studii.   

Plan de 

acţiuni 

Realizat  

2.2. Suport metodologic profesorilor începători şi a 

diriginţilor cu sau fără experienţă în activităţi de 

management al grupei. 

Documentaţie Realizat 

parțial 

 

2.3. Verificarea  pregătirii  şi desfăşurării lecţiilor  

teoretice, practice, de laborator, a stagiilor de 

practică, a activităţilor extracurs ale 

profesorilor. 

Complexe 

metodice 

Realizat  

2.4 Monitorizarea îndeplinirii  studiului individual, 

susţinerii tezelor şi a examenelor semestriale. 

Graficul  Realizat  

2.5 Participarea în cadrul comisiei de evaluare 

anuală a activităţii cadrelor didactice. 

Fişa de 

evaluare 

Realizat  

2.6 Organizarea şi controlul lucrului cu elevii dotaţi, 

pregătirea şi participarea la concursuri şi 

olimpiade. 

Concursuri, 

olimpiade 

Realizat  

2.7 Controlul şi analiza  îndeplinirii planurilor de 

învăţământ. 

Raport Realizat  
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III. Perfecţionarea pregătirii profesionale a elevilor 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

3.1 Organizarea controlului predării disciplinelor 

de cultură generală la elevii anului I - III. 

Informaţii Realizat  

3.2 Organizarea evaluărilor iniţiale pentru elevii 

anului I. 

Evaluări Realizat  

3.3 Organizarea controlului predării unităţilor de 

curs de specialitate la elevii anului I şi IV. 

Analize Realizat  

3.4 Participarea la completarea  listei 

întreprinderilor cu noi agenţi economici 

utilizată ca bază pentru desfăşurarea  stagiilor 

de practică. 

Liste Realizat   

3.5 Monitorizarea participării la concursurile 

interne la unităţile de curs de specialitate. 

Proiecte Realizat  

3.6 Convorbiri individuale cu elevii care încalcă 

regulamentele colegiului.  

Ordine Realizat  

3.7 Organizarea conferinţei interne, cu  lucrări de 

experiment şi de cercetare ştiinţifică cu  elevii şi 

profesorii. 

Proiecte Realizat  

3.8 Evaluarea rapoartelor din cadrul practicii ce 

anticipează probele de absolvire.   

Proces -

verbal 

Realizat  

3.9 Examinarea recomandărilor comisiilor de 

calificare a examenelor de absolvire în caz de 

pandemie. 

Darea de 

seamă 

Realizat  

3.10 Elaborarea activităţilor pentru ridicarea 

nivelului de pregătire a elevilor către examenele 

de promovare, bacalaureat profesional şi  

absolvire. 

Graficul 

consultaţiilor 

Realizat  

3.11 Participarea la adunările convocate de către 

director. 

Informaţii Realizat  

3.12 Pregătirea listelor elevilor pentru acordarea 

burselor. 

Lista elevilor 

bursieri 

Realizat  

3.13 Monitorizarea programului de acţiuni privind 

organizarea, adaptarea şi păstrarea 

contingentului de elevi. 

Program de 

acţiuni 

Realizat  

 

IV. Organizarea admiterii, monitorizarea activităților noului contingent  

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

4.1 Organizarea campaniilor de orientare 

profesională pentru promovarea specialităţilor 

din domeniul medicinei veterinare, planificarea 

și administrarea afacerilor și siguranța produselor 

agroalimentare prin intermediul  elevilor, 

părinţilor, absolvenţilor şi surselor mass-media. 

Companii Realizat  

4.2 Organizarea zilelor uşilor deschise.  Activităţi Realizat  
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4.3 Organizarea şi efectuarea lucrului de orientare 

profesională cu scopul de a asigura formarea  

unui contingent calitativ de abiturienţi.  

Activităţi Realizat  

4.4 Lucrul cu grupele anului I  pentru îmbunătăţirea 

reuşitei şi frecvenţei, păstrarea contingentului. 

Activităţi Realizat  

4.5 Organizarea controlului medical al noului 

contingent de elevi şi a elevilor reveniți în 

instituţie privind măsurile de prevenire   a  

pandemiei COVID 19. 

Certificatele 

medicale 

Realizat  

4.6 Monitorizarea stării de sănătate a elevilor, 

discuții cu elevii despre măsurile de prevenire a 

pandemiei  COVID 19. 

Registru de 

evidenţă 

Realizat  

4.7 Orientarea elevilor în lucrul cercurilor de 

specialitate. 

Registrele 

secţiilor 

Realizat  

 

V. Monitorizarea activității  cu părinţii pe parcursul anului 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

5.1 Organizarea adunărilor cu părinţii pentru 

familiarizarea cu regulamentele sesiunilor de 

examinare şi BAC. 

Adunări de 

părinţi 

Realizat  

5.2 Informarea regulată a părinţilor cu rezultatele  

reușitei și frecvenței. 

Raport Realizat  

5.3 Convorbiri cu părinţii, elevilor ce au  încălcări de 

disciplină şi reuşită slabă. 

Mesage Realizat  

5.4 Discuții cu părinții despre starea sănătăţii elevilor şi  

măsurile de prevenire a pandemiei COVID 19. 

Mesage Realizat  

5.5 Expedierea prin poştă  a felicitărilor, scrisorilor de 

mulţumire din partea colegiului cu ocazia 

sărbătorilor. 

Mesage, 

scrisori, 

invitaţii 

Nerealizat  Lipsa de 

surse 

financiare 

 

VI. Monitorizarea activităților absolvenților 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Indicatori 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

6.1 Completarea bazei de date  privind SIME  şi a 

traseului profesional al absolvenţilor de la 

specialitatea 84110 „Medicină veterinară” şi 41310 

,,Planificarea şi administrarea afacerilor”. 

Traseul 

profesional 

Realizat  

6.2 Organizarea întâlnirilor, a meselor rotunde cu grupele 

absolvente. 

Mese 

rotunde 

Realizat  

6.3 Efectuarea sondajului despre angajarea absolvenţilor 

în câmpul muncii.  

Analiza pieței muncii. 

Raport Realizat 

parțial 

 

6.4. Efectuarea anchetării absolvenţilor cu scopul 

îmbunătăţirii procesului de instruire şi educaţie. 

Anchete Realizat nu 

la toate 

grupele 

absolvente 

 

6.5. Colaborarea cu absolvenţii care şi-au iniţiat propriile 

afaceri. 

Întâlniri Realizat   
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DAREA DE SEAMĂ AL PLANULUI DE ACTIVITATE  

AL SECȚIEI DE ZI 

”Merceologie” și ”Achiziții publice” 

 pe anul de studii 2021-2022 

Nr. 

d/o 

      Denumirea activității Realizat Nu s-a 

realizat 

1 2 3 4 

1.1 Pregătirea cabinetelor și laboratoarelor către noul an de 

studii. 

Realizat  

1.2 Completarea bazei de date SIME și traseul profersional al 

absolvenților de la specialitate:41630 ”Merceologie” și 

41610 ”Achiziții publice” anul I,II,III,IV. 

Realizat  

1.3 Pregătirea materialelor necesare pentru: 

a. Promovarea elevilor; 

b. Repartizarea sarcinii didactice; 

c. Numirea șefilor de grupe. 

d .Întocmirea contractelor de studii. 

Realizat  

1.4 Oformarea registelor grupelor. Realizat  

1.5 Participarea la întocmirea orarului lecțiilor, graficului de 

susținere a tezelor, examenelor. 

Realizat  

1.6 Organizarea careurilor săptămânale cu elevii având la 

ordinea de zi analiza frecvenței, reușitei și sarcinile ce 

vizează desfășurarea optimă a procesului educațional. 

Realizat  

1.7 Controlul desfășurării lecțiilor și modalitățile de evaluare 

a cunoștințelor elevilor la disciplinele de specialitate. 

Realizat  

1.8 Pregătirea rapoartelor lunare, semestriale și anuale cu 

provire la desfășurarea procesului de unstruire. 

Realizat  

1.9 Controlul evidenței orelor citite. Realizat  

 

II. PERFECȚIONAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Nr. 

d/o 

      Denumirea activității Realizat Nu s-a 

realizat 

1 2 3 4 

2.1 Controlul și analiza îndeplinirii planurilor de învîțământ și a 

curriculilor 

Realizat  

2.2 Împlementarea tehnologilor eduicaționale bazate pe 

competențe și credite transferabile la disciplinele 

fundamentale și de specialitate. 

Realizat  

2.3 Controlul complexului didactico-metodic la disciplinele 

fundamentale și de specialitate. 

Realizat  

 

 

 

 

 

2.4 

Controlul calității pregătirii de lecții a profesorilor: 

- Asiatarea lecțiilor-orelor educative și activităților 

extradidactice; 

- Controlul calității desfășurării  lucrărilor practice și de 

laborator, practicilor de instruire; 

- Asigurarea și analiza lecțiilor demonstrative în scopul 

propagării metodelor avansate în instruire și educație; 

- Controlul desfășurărilor orelor disciplinelor de 

specialitate. 

Realizat  
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2.5 Monitorizarea îndeplinirii graficului susținerii tezelor și 

examenelor semestriale. 

Realizat  

2.6 Participarea în cadrul comisiei de evaluare anuală a activității 

cadrelor didactice. 

Realizat  

2.7 Organizarea și controlul cu elevii dotați, pregătirea și 

participarea la concursuri și olimpiade. 

Realizat  

2.8 Organizarea ședințelor cu diriginții grupei în vederea 

soluționării problemelor organizatorice. 

Realizat  

2.9 Organizarea ședințelor cu monitorii grupelor. Realizat  

2.10 Controlul condițiilor de trai și odihnă în cămin. Realizat  

2.11 Partciparea la activități extradidactice organizate în cămin  Nu s-a 

realizat 

 

III.PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE A ELEVILOR 

Nr. 

d/o 

              Denumirea activității  Realizat Nu s-a realizat 

1 2 3 4 

3.1 Organizarea controlului predării disciplinelor de 

specialitate online. 

Realizat  

3.2 Controlul frecvenței elevilor la cercurile pe obiecte Realizat  

3.3 Organizarea și participarea la concursurile interne, 

zonale la disciplinele de cultură generală. 

Realizat  

3.4 Monitorizarea participării elevilor la concursurile 

interne la disciplinele de specialitate. 

Realizat  

3.5 Convorbiri individuale cu elevii care încalcă disciplina 

de muncă. 

Realizat  

3.6 Participarea la desfășurarea săptîmânilor catedrelor, cu 

scopul schimbului de experiență în perfecționarea 

procesului instructiv-educativ. 

Realizat  

3.7 Organizarea conferinței interne experimental și 

teoretico-științifică a elevilor și profesorilor. 

Realizat  

3.8 Organizarea susținerii publice a rapoartelopr 

ptacticilor ce precede proba de absolvire. 

Realizat  

3.9 Analiza activității laboratoarelor, cabinetelor, 

cercurilor pe obiecte referitor la organizarea lucrului 

experimental și de cercetare, pregătirea  către 

olimpiade, concursuri și conferința științifică. 

 

 

Realizat 

 

3.10 Elaborarea măsurilor pentru îmbunătățirea 

neajunsurilor reflectate în  dările de seamă a 

președinților comisiilor de stat de calificare. 

Realizat  

3.11 Elaborarea măsurilor pentru ridicarea nivelului de  

pregătire a elevilor către examenele de calificare. 

Realizat  

3.12 Prganizarea serviciului intern a grupelor academice. Realizat  

3.13 Elaborăm listelor elevilor pentru acordarea burselor. Realizat  

3.14 Acordarea ajutorului practic profesorilor începători. Realizat  

3.15 Examinarea și rezolvarea recomandărilor comisiilor de 

calificare a examenelor de calificare. 

Realizat  
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IV.ORGANIZAREA ADMITERII, LUCRUL CU CONTINGENTUL NOU 

Nr. 

d/o 

      Denumirea activității Realizat Nu s-a realizat 

1 2 3 4 

4.1 Organizarea și efectuarea lucrului de orientare 

profesională prin intermediul radioului și 

televiziunii, presei. 

Realizat  

4.2 Organizarea zilelor ușilor deschise și pregătirea 

cabinetelor/laboratoarelor de specialitate. 

   Realizat  

4.3 Organizarea lucrului cu grupele anului I pentru 

îmbunîtîțirea reușitei frecvenței. Controlul 

desfășurării orelor de meditație anului I. 

Realizat  

4.4 Organizarea  amenajării grupelor de anul I în cămin 

și familiarizarea cu regulamentul. 

Realizat  

4.5 Familiarizarea elevilor anului I cu Statutul 

Colegiului, oraqlul lecțiilor, biblioteca, sala de 

lectură și cercurile pe secție. 

Realizat  

4.6 Organizarea controlului medical al noului contingent 

de elevi și măsurile de profilaxie a Covid-19. 

Realizat  

4.7 Orientarea în lucrul secțiilor sportive. Realizat  

 

4.8 

Monitorizarea stării de sănătate a elevilor, discuții cu 

elevii despre măsurile de prevenire a Covid - 19 

 

Realizat 
 

 

 

V. Lucrul cu părinții 

Nr. 

d/o 

      Denumirea activității Realizat Nu s-a realizat 

1 2 3 4 

5.1 Organizarea adunărilor cu părinții în ajunul sesiunii 

examenelor de promovare și BAC național și 

profesional. 

Realizat  

5.2 

 

Informarea regulată a părinților cu rezultatele 

obținute la învățătură și purtare. 

Realizat  

5.3 Convorbiri cu părinții invitați, privind încălcările de 

disciplină a elevilor și reușitei slabe. 

Realizat  

5.4 Discuții cu părinții despre starea sănătății elevilor și 

măsurile de prevenire a 

 COVID-19. 

Realizat  

VI. Lucrul cu absolvenții 

Nr. 

d/o 

      Denumirea activității Realizat Nu s-a realizat 

1 2 3 4 

6.1 Organizarea întâlnirilor cu grupele absolvente.  Nu s-a realizat 

6.2 Efectuarea sondajului despre angajarea 

absolvenților în câmpul muncii. 

Realizat  

6.3 Efectuarea competenților profesionale ale 

absolvenților. 

Realizat  

6.4 Completarea traseului absolvenților. Realizat  
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Darea de seamă a Catedrei de discipline Zooveterinare 2021-2022 

Activități comune cu CEIAC, 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Indicatori de 

performanță  

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

1 Participarea în grupul de lucru pentru elaborarea 

Planului de dezvoltare strategică a instituției 

2022-2026. 

Informație Realizat  

2 Studierea și analiza Strategiei ,,Moldova 2030”. Informație Studiat  

3 
Monitorizarea activității metodice a personalului 

didactic prin: 

- Evaluarea proiectelor unităților de învățare la 

toate disciplinele şi la toți anii de studii; 

- Asistarea la ore. 

Raport,  

Analiza 

lecțiilor 

Realizat  

4 Studierea și aplicarea Metodologiei de evaluare a 

cadrelor didactice din învățământul profesional 

tehnic. 

Informație Realizat  

5 Introducerea unui capitol în planul de Activitate 

al catedrei,  privind calitatea ,,Managementul 

calității”. 

Plan de 

acțiuni 

Realizat  

6 Promovarea activității metodice a personalului 

didactic  realizat prin: 

- Aplicarea performanței; 

- Stabilirea sarcinei didactice; 

- Promovarea în carieră; 

- Dotarea cabinetului, laboratorului.  

 

Raport Realizat  

7 Completarea fondului de literatură de specialitate 

cu manuale actualizate: 

- Conlucrarea cu profesorii de la catedrele 

UASM, UTM, ASEM în vederea publicării 

literaturii de specialitate ,,Medicină veterinară”. 

- Procurarea/achiziționarea literaturii de 

specialitate ,,Medicină veterinară”,  (manuale, 

reviste). 

Informație Nerealizat Lipsa 

surselor 

financiare 

8 Revizuirea documentelor, inclusiv a planurilor de 

învățământ și a curricula PFP ,,Medicina 

veterinară”. 

Plan de 

învățământ, 

curricula 

Realizat  

9 Actualizarea Planului de învățământ și curricula 

în conformitate cu Standardul Ocupațional și 

Standardul de calificare. 

Informație Realizat  

10 Diseminarea informației prin afişarea avizelor, 

informațiilor, documentelor relevante activitații 

subdiviziunii pe site-ul  colegiului 

Documente 

relevante 

Realizat  

11 Revizuirea și reînnoirea bibliografiei / 

Webografiei  curriculei  pentru PFP ,,Medicină 

veterinară”. 

Raport  Realizat  

12 Participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare 

a personalului didactic. 

Informație Realizat  
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13 Aplicarea activităților pentru majorarea ratei 

angajării absolvenților specialității PFP 

,,Medicină veterinară”. 

Raport Realizat 

parțial 

 

14 
Aplicarea transferului tehnologic prin antrenarea 

în procesul de instruire la specialitate a cadrelor 

didactice din cadrul UTM, UASM și alte 

instituții de învățământ. 

Informație Realizat  

15 
Evaluarea asigurării metodice a lecțiilor practice 

și implicării agenților economici în realizarea 

stagiilor de  practică la specialitate. 

Informație Realizat  

16 
Modernizarea sălilor de studii cu utilaj tehnic 

pentru specialitatea 72110 ,,Siguranţa produselor 

agroalimentare”. 

Informație Nerealizat Lipsa 

surselor 

financiare 

 

Date generale despre catedră și obiectivele realizate 

     Catedra de discipline Zooveterinare enumeră 12 profesori, asigură 10 cabinete/laboratoare. 

Catedra şi-a trasat mai multe activităţi: 10 şedinţe ale catedrei, activităţi didactico-metodice, lecţii 

publice, lecţii excursii, activități extracurriculare, concursuri intelectual-distractive, lucrări de 

cercetare pedagogică, conferinţe ştiinţifice. 

    În anul de studii 2021-2022, catedra va realiza următoarele obiective, conform  direcţiilor 

principale: 

Nr. 

crt. 

Acţiuni întreprinse Participanți 

1 Participarea catedrei în Proiectarea strategică a instituției de 

învățământ pentru anii 2022-2026. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh.,   

Slobodean I. 

2 Completarea bazei de date SIME şi Traseul absolvenţilor, 

septembrie-octombrie, mai-iunie. 

Lupacescu M. 

3 Stabilirea parteneriatelor de colaborare cu agenţii economici: 

contracte de colaborare, de parteneriat, cu instituții.  
Prisacari L. 

Membrii catedrei 

4 Organizarea campaniilor de orientare profesională pentru 

promovarea specialităţii din domeniul agroindustrial, on-line şi 

prezenţa fizică. 

Membrii catedrei 

5 Desfăşurareai activiţăţii ,,Clinicii veterinare” privind proiectul 

,,Generarea veniturilor”. 

Prisacari L., Lupacescu Gh. 

6 Comunicare, training,  masă rotundă: ,,28 septembrie Ziua 

Mondială de combatere a Rabiei”. Direcţia Teritorială pentru 

Siguranţa Alimentelor Edineţ (cu aria de acoperire şi a raionului 

Briceni),  septembrie 2021. 

Lupacescu M., 

LupacescuGh. 

7 Participarea la cursuri de Formare continua la specialitatea 

Management educational, în cadrul Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo” din Bălți, perioada 04.10.21-23.10.21 

Lupacescu M., Frecăuțanu 

Gh. 

8 Participarea la atelierul de lucru ,,Profesiile agriculturii 

viitorului”, organizat de SCÎCA și CMÎ al MAIA și Colegiul 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., 
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Agroindustrial din Ungheni, 08.10.2021, Ordinul nr.04-01/48 

din 07.10.2021. 

9 Participarea în grupul de lucru pentru implementarea 

proiectului CREATIVO, Componenta B. Dezvoltarea și 

inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere 

,,Clinica veterinară ZooBrat” (Austria, CEDA, LED),  Ordinul 

nr. 01-12/141 din 29.10.2021 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh., 

Prisacari L.,  Slobodean I. 

10 Participarea la atelierul Republican Proiectarea Direcțiilor 

Strategice ale Instituției 2022-2026, organizat de MAIA al 

RM, or. Țaul (Republica Moldova), octombrie 2021. 

Frecăuțanu Gh.. Slobodean 

I. 

11 Participarea la Cursuri de perfecționare, Evaluator competențe 

profesionale, CS TRANING TECHNING CENTER, București, 

Ministerul Muncii si Protecției Sociale și Ministerul Educatiei al 

României, perioada octombrie –noiembrie 20221. 

Frecăuțanu Gh. 

12 Comunicare cu tema: ,,Profesiile agriculturii viitorului”, în 

cadrul atelierului de activitate a catedrelor ,,Discipline 

Zooveterinare” și ,,Merceologie și discipline economice”, IP 

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni în parteneriat cu Serviciul Cercetare, Învățământ și 

Consultanță în Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare de comun cu Centrul Metodic pentru 

Învățământ, Proces-verbal nr. 3 din 10.11.2021. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh.,  

Membrii catedrelor 

13 Participarea la Ședință primului Congres al Colegiului 

Medicilor Veterinari din Republica Moldova, 18 noiembrie 

2021 la ora 9:30, on-line. 

Membrii catedrei 

14 Participarea la ,,SELFIE 2021-2022, session 1” exercițiu de 

autoreflecție prin intermediul SELFIE,  21.11.2021. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh. 

15 Desfăşurării stagiilor de practică cu susținerea Agendei și 

Raportului  practicii ce anticipează probele de absolvire, 

ianuarie-martie, 2022. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh., 

Prisacari L.,  Slobodean I., 

Usturoi D., Verenciuc V. 

16 Participarea la elaborarea programului de instruire pentru 

cadrele didactice din instituțiile ÎPT la tema: Elaborarea 

planului activității antreprenoriale în Colegiul de Medicină 

Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni,  11-13 

februarie 2022. Participanți: Grupul de lucru al CMV 

Brătușeni în cadrul Proiectului CREATIVO.     Obiective:   

-Elaborarea compartimentului financiar al activității 

antreprenoriale. 
-Elaborarea compartimentului narativ al activității 

antreprenoriale. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh., 

Prisacari L.,  Slobodean I. 

17 Participarea la trainingul ,,Creșterea vizibilității cercetătorilor 

din instituțiile de cercetări științifice agricole, cadrelor didactice  

din instituțiile de învățământ cu ORCID şi Google Scholar”, 17 

februarie 2022, ora 10.00,  în regim online, pe platforma Google 

Meet.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a 

Republicii Moldova în colaborare cu Biblioteca Republicană 

Ştiinţifică Agricolă a UASM  

Lupacescu Gh., Lupacescu 

M.  
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Scopul trainingului constă în sensibilizarea şi încurajarea 

cercetătorilor și cadrelor didactice în vederea înregistrării şi 

utilizării ID-urilor ORCID şi creării unui profil  Google 

Scholar. 

19 Participarea la forumul de dezvoltare a Forței de Muncă din 

Agricultura, 24-25 februarie, 2022 on-line 

Membrii catedrei 

20 Cursului de formare profesională continuă 

„Evaluarea finalităților de studii în învățământul profesional 

tehnic”, perioada 11-18 martie, 2022. 

Lupacescu Gh., 

Lupacescu M., Slobodean 

Ig. 

21 Participarea la Conferinţa ştiinţifico-practică între colegiile 

agricole, martie-aprilie 2022. 

Prisacari L. 

22 Participarea la vizita de lucru, în scopul integrării mediului de 

afaceri în actualizarea programelor de studii, tematicii 

cercetărilor, precum și identificarea oportunității de satisfacere 

a intereselor comune, MAIA, 01.04.2022 UASM. 

Lupacescu M. 

23 Participarea la programul de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice modulul ,,Didactica disciplinei de 

specialitate, perioada 01-20 aprilie 2022. 

Prisacari L. 

24 Participarea  la MASA ROTUNDĂ, cu genericul 

Valorificarea competențelor profesionale a cadrelor didactice 

din IPT  organizată de Centrul de Excelență în Informatică și 

Tehnologii Informaționale din 07.04.2022. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh. 

25 Participarea la mobilitatea cadrelor didatice între instituțile de 

învățământ UASM, facultatea de Medicină veterinară, 

departamentul Siguranței Alimentelor și Sănătate Publică, 

Științe Fundamentale  și Clinice data de 07.04.2022, 

11.04.2022. 

Frecăuțanu Gh., Lupacescu 

Gh., Lupacescu M. 

26 Сursul de formare continuă MODULUL PSIHOPEDAGOGIC        

Women Digital Center Comrat Programului de formare 

profesională continuă a cadrelor didactice programul Modulul 

Psihopedagogic, perioada 18.09.2021-14.05.2022 

Verenciuc V. 

27 Subiecte planificate pentru ședința de lucru cu 

administrația din instituțiile de învățământ profesional 

tehnic din subordinea MAIA, realizări și probleme în 

desfășurarea procesului educațional, 15 aprilie 2022, ora 

12.00, bir.1005 

Frecăuțanu Gh., membrii 

catedrei 

28 Participarea la Seminarul instructiv privind implementarea 

Metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplina Educație 

pentru societate în învățământul profesional tehnic. SCOPUL: 

Instruirea cadrelor didactice cu privire la implementarea 

Metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplina 

Educație pentru societate în învățământul profesional tehnic. 

ORGANIZATOR: Ministerul Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova. PARTICIPANȚI: Cadre didactice 

implicate în procesul de predare a disciplinei Educație pentru 

societate, directorii adjuncți pentru instruire, reprezentanții 

Ministerului Educației și Cercetării, alte persoane interesate. 

DATA ȘI TIMPUL DESFĂȘURĂRII EVENIMENTULUI: 

miercuri, 20.04.22, ora 15.00. online  

Lupacescu M. 
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29 Participarea la programul de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice modulul A ,,Psihologie și pedagogie/ 

Dezvoltare personală /Tic în educație”, perioada 26.04.2022-

14.05.2022. 

Verenciuc V., Prisacari L. 

30 Participarea la atelierul de lucru cu privire la elaborarea 

Regulamentelor interne de gestionare a veniturilor în urma 

activaților antreprenoriale desfășurate de IÎPT, 06 mai 2022. 

Scopul: Acordarea suportului în procesul de elaborare a 

reglementului intern a IÎPT privind AA  

Participanți: Cadre de conducere ai IÎPT, reprezentanți ai secției 

de formare continuă și ai grupului de lucru in cadrul Proiectului 

CREATIVO. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Frecăuțanu Gh., 

Slobodean Ig. 

31 Participarea la atelier de lucru individual cu privire la 

elaborarea Regulamentelor interne de gestionare a veniturilor în 

urma activităților antreprenoriale desfășurate de IÎPT, 24 mai 

2022. Scopul: Acordarea suportului în procesul de meditare și 

elaborare a reglementului intern a IÎPT privind AA. Formator: 

Aurica Doina. Participanți: reprezentanți ai Colegiului de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni: 

1. conducerea instituției 

2. reprezentanți ai Consiliului de administrație 

3. contabili/economiști 

4.persoane implicate în dezvoltarea activităților 

antreprenoriale, formare continuă,  

5. persoane din grupul de lucru din cadrul Proiectului 

CREATIVO. 

Frecăuțanu Gh., Lupacescu 

M., Slobodean I. 

32 Participarea la sondajul de opinii privind gradul de satisfacție 

a utilizatorului cu datele statistice oficiale, 01.06.2022 

Lupacescu M. 

33 Participarea la programul de formare a cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar DEZVOLTAREA ȘI 

EFICIENTIZAREA GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE LA CADRELE 

DIDACTICE, perioada 06.06.2022-10.06.2022. 

Lupacescu M., Lupacescu 

Gh., Prisacari L.,  Verenciuc 

V. 

34 Participarea la masa rotunda cu  Veronica Midari VET Expert, 

EU4 Moldova: Local communities programme (Output 2 and 

Output 3 VET proiectul ADA  Coordination Office for 

Technical Cooperation Austrian Embassy, Chisinau, pe data de 

09.06.2022. 

Frecăuțanu Gh., Lupacescu 

M., Lupacescu Gh., 

Prisacari L., Slobodean I. 

35 Participarea la masa rotundă Masa rotundă: invatarea la locul 

de munca în educația agricolă din Republica Moldova. joi 23 

iunie, ora 14:00, online. 

Frecăuțanu Gh., Lupacescu 

M., Lupacescu Gh., 

Prisacari L., Slobodean I.  

36 Participarea la atelier formativ Elaborarea programelor și a 

probelor de evaluare pentru examenele de califìcare din 

învățământul profesional tehnic, organizat de CEEF, MECC al 

RM or. Chișinău (Republica Moldova) 

Frecăuțanu Gh. 

 Activitatea didactico-metodică 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

 

Indicator  

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

1 Participarea catedrei în Proiectarea strategică a 

instituției de învățământ pentru anii 2022-2026. 

Raport Realizat  
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2 Racordarea proiectelor didactice de lungă durată 

la planurile de învățământ 2016 şi instrucțiunilor 

de organizare și desfășurare a lecțiilor online. 

 

Planuri de 

activitate 

Realizat  

3 Elaborarea testelor pentru susținerea examenelor 

de promovare. 

Teste Realizat  

4 Implementarea examenului  de calificare conform 

,,Regulamentului privid organizarea și 

desfășurarea examenului de calificare în IP 

CMVEA din Brătușeni”,    prin realizarea probei 

teoretice și practice la specialitatea 84110 

,,Medicină veterinară”. 

Teste,  

întrebări 

practice 

Nerealizat  

5 Organizarea atelierelor de lucru cu implicarea 

agenților economici în vederea reevaluarii 

curriculei, în baza Standardelor de calificare.  

 

Curricula 

Realizat  

6 Elaborarea ,,Ghidurilor metodolo-gice” pentru 

asigurarea calității curricumului specialității 

conform planului de învățământ 2016. 

 

Ghiduri 

Realizat  

7 Implicarea profesorilor și elevilor în acțiuni și 

activități instructiv-educative, programe de 

mobilitate academică cu CENTA, UASM.  

 

Contracte de 

colaborare 

Realizat 

numai la 

nivelul 

cadrelor 

didactice 

 

8 Continuarea desfăşurării activiţăţii ,,Clinicii 

veterinare”, prin participarea în proiectul 

,,CREATIVO”, pentru  generarea veniturilor. 

 

Informație 

 

Realizat 

 

9 Formarea iniţială şi continuă a profesorilor în 

cadrul cursurilor de psihopedagogie, 

formatorilor, evaluatorilor. 

Raport Realizat  

10 Implicarea agenților economici în realizarea 

instruirii practice pentru specialitatea 84110 

,,Medicină veterinară”. 

Raport  Realizat  

11 Implementarea tehnologiilor avansate TIC în 

cadrul disciplinelor de specialitate. 

Cursul de 

lecţii, 

platformelor

, instrumen-

telor WEB 

Realizat  

12 Elaborarea setului de subiecte  pentru  examenele 

de promovare și de calificare în formă de test. 

Organizarea pretestării pentru grupele absolvente. 

 

Set de teste 

Realizat 

pentru 

examenul 

de 

promovare

,  

Nerealizat 

pentru 

grupele 

absolvent, 

nu s-au 

trecut 

cursurile de 

formare 

13 Asistarea la lecţii de către membrii catedrei în 

scopul îmbunătăţirii procesului instructiv-

educativ  şi schimbului de experienţă. 

Analiza 

lecţiilor 

Realizat  

14 Conlucrarea cu catedrele de la UASM, facultatea 

,,Medicină veterinară”  în lucrul metodic: 

elaborarea prelegerilor, suportului de curs, 

ghiduri practice, indicaţiilor metodice la 

Raport, 

informaţii 

Realizat 

parțial 
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specialitate pentru sporirea măiestriei 

profesionale în domeniul pregătirii specialiştilor. 

15 Monitorizarea eficientă a stagiilor de  practică în 

cadrul unităţilor economice - parteneri de 

practică.  

Proces-

verbal 

Realizat  

16 Evaluarea rapoartelor din cadrul practicii ce 

anticipează probele de absolvire. 

Borderou de 

notare 

Realizat  

17 Organizarea de către profesorii catedrei a 

seminarelor, excursiilor,  conferințelor tematice 

pentru schimb de experiență.  

Raport,  

informaţii 

Realizat 

parțial 

 

18 Participarea la elaborarea planului de acţiuni 

penru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă 

a standardelor de evaluare externă.  

Plan de 

acţiuni 

Realizat 

parțial 

 

 

Planul activităţilor publice a decadei Catedrei de Discipline Zooveterinare  

pentru anul de studii 2021 – 2022 

Nr. 

crt. 
Responsabil 

Denumirea activităţii,  

disciplina, grupa, anul 

Termen 

provizoriu 

Remarcă 

1 

 

Verenciuc 

Vera 

 

Lecție demonstrativă la unitatea de curs: 

,,Patologie medicală I”, anul IV, grupa  V1842. 
septembrie 

îndeplinit 

Lecţie demonstrativă la unitatea de curs:  

,,Morfopatologie II”, anul III, grupa V1932. 
martie 

îndeplinit 

2 

Lupacescu 

Ghenadie 

 

Modilitatea cadrelor didactice la unitatea de 

curs: ,,Epizootologie II”, anul IV, grupa 

V1841.  

aprilie 
îndeplinit 

3 
Lupacescu  

Maia 

Modilitatea cadrelor didactice la unitatea de 

curs: ,,Patologie medicală II”, anul IV, grupa 

V1841. 

aprilie 
îndeplinit 

4 
Prisacari 

Liudmila 

Lecţie demonstrativă la unitatea de curs: 

,,Chirurgie veterinară I”, anul III, grupa 

V1932. 

octombrie  

îndeplinit 

6 Slobodean Igor 

Lecţie demonstrativă la unitatea de curs:  

,,Morfofiziologia animalelor II”, anul II, grupa 

V2021. 

noiembrie 

- 

7 Juganari Irina  
Concurs la unitatea de curs:  ,,Biotehnologii de 

reproducție", anul III,  grupa V 1932. 
mai 

îndeplinit 

8 Usturoi Diana Concurs la unitatea de curs: ,,Biotehnologii de 

reproducție", anul III,  grupa V 1931. 
mai îndeplinit 

9 
Tamazlîcaru 

Anastasia 

Lecţie demonstrativă la unitatea de curs:  

,,Tehnologia de obţinere a produselor 

vegetale”, anul I, grupa SPA-2111. 

,,Producerea produselor ecologice”, grupa 

V1841, anul IV 

Noiembrie 

aprilie 

îndeplinit 
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10 
Rusnac 

Liubovi 
Excursie didactică, anul I, grupa SPA 2111. aprilie-mai 

îndeplinit 

11 Serebreanschii  

Iurie 

Excursie didactică  anul I, grupa V2111, 

V2112. 
mai 

îndeplinit 

12 

Frecăuţanu 

Ghenadie 

Lupacescu 

Maia 

Ziua ușilor deschise mai 

îndeplinit 

 

Darea de seamă despre lucrul educativ 2021-2022 

Pe parcursul anului de studii 2021 – 2022 au fost planificate și realizate următoarele activități:  

 A fost dirijată activitatea  Consiliului  Elevilor – au fost realizate toate ședințele; 

 Organizarea, planificarea și dirijarea activităților educative generale în colegiu.  

 Au fost implicați membrii CE și CL în activități extracurriculare și de voluntariat – de 

Crăciun a fost realizată activitatea Donează pentru un Crăciun mai bun! În cadrul căreia 

au fost ajutați cu sume bănești elevii Colegiului, iar în ajunul sărbătorilor pascale - Un 

zâmbet de Paște. 

 Au fost aplicate procedurilor de reducere a absenteismului și a abandonului școlar. 

 A fost verificată realizarea activității educative în grupe prin asistarea la orele de dirigenție 

și verificarea desfășurării orelor de dirigenție.  

 A fost efectuat controlului căminului de către diriginți și  membrii administrației. 

 A fost realizată monitorizată activitatea educativă în cămine.  

 Proiectarea activităților extracurriculare s-a realizat în consens cu cerințele elevilor. 

 A fost realizată anchetarea locatarilor căminului nr.2 pentru elevi pentru identificarea 

neajunsurilor și necesităților elevilor și analizată la CE și CL și pentru rezolvarea ulterioară 

a problemelor identificate. 

 A fost diseminarea  planului operațional  prin afișarea acestuia pe site-ul colegiului. 

 A fost monitorizată activitatea educativă în perioada instuirii la on line.  

 A fost realizată activitatea de diseminare a informației importante  prin afişarea avizelor, 

documentelor relevante activitații secție pe site-ul  colegiului. 

 A fost monitorizată menținerii ordinii și disciplinei în cămin, pe secții și în odăi. 

 S-au desfășurat orele sanitare în cămin și pe teritoriul adiacent. 

 Au fost asigurate condiții optime pentru desfășurarea orelor de meditație. 

 S-a efectuat controlul asupra folosirii raționale a energiei electrice, termice și a consumului 

de apă. 

 Au fost informați, în cadrul ședințelor, locatarii cu ordinele și dispozițiile administrației. 

Asigurarea respectării acestor ordine. 

 În luna aprilie, diriginții au informat elevii și părinții cu procedura de cazare a elevilor în 

cămin în anul de studii 2021-2022. 

 Pe data de 28.05.2021 a avut loc ședința Comisiei de cazare a elevilor  în cămin, în cadrul 

căreia au fost analizate cererile elevilor. În urma analizării cererilor, elevii au fost anunțați 

despre hotărârea Comisiei. 

           De asemenea, au fost promovate, conform planului, următoarele activități extracurriculare: 
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Nr. 

d/o 

Activitatea Data Responsabil 

1. Ziua Cunoștințelor (online) septembrie; 01.09.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

2. Ziua Profesorului (online) octombrie; 05.10.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

3. Expoziție de postere digitale: STOP! Nu suntem 

de vânzare! 

19.10.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

4. Ședința Consiliului elevilor cu tematica  

”Traficul de ființe umane – de la mit la realitate” 

20.10.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

5. Ora demonstrativă de dirigenție, ”Traficul de 

persoane - sclavia zilelor noastre”  

21.10.21 Diriginte – 

Cipileaga 

Anastasia 

6. Ziua Toleranței – masa rotundă cu tematica: 

”Toleranța vine din inteligență” 

16 noiembrie Rotaru M. 

7. Expoziția online ”Hallowen – 2021” 31.10.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

8. Actul de bineface ”Dăruiește pentru un Crăciun 

mai bun” 

24.12.21 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

9. Program de colinde și urături online 24-31.12 Rotaru M. 

Consiliul elevilor 

Diriginții 

10. Recital online 

172-a aniversare de la nașterea poetului Mihai 

Eminescu și Ziua Națională a Culturii 

14.01.2022 Rotaru Maia 

11. Expoziție online 

Ororile Holocaustului 

25.01.2022 Diriginții grupelor 

CE 

12. Ora de dirigenție 

Holocaustul – amprenta amară a istoriei 

28.01.2022 Diriginții grupelor 

13. Participarea la concursul republican ”Floarea 

Omeniei” 

14.02.2022 Rotaru Maia 

Morari Marcela 

Grincevschi 

Marianna 

14. Expoziție online 

Mărțișor de dor 

01.03.2022 Diriginții 

CE  

15. 2 Martie - Ziua Memoriei, zi națională de 

comemorare a eroilor războiului de la Nistru 

02.03.2022 Vacarciuc Eugen 

CE 

16. Activitate de voluntariat pentru refugiații din 

Ucraina 

16.03.2022 Rotaru Maia 

Borovicova Elena 

17. Oră de dirigenție 

Pentru o viață de calitate consum produse de 

calitate 

18.03.2022 Frecăuțanu Elena 

18. Campionatul la joc de dame clasic 28.03.2022 Pedagogii sociali, 

CLC 

19. Concurs 

"Я построил ЭКО-ферму” 

01.04.2022 Tamazlîcaru 

Anastasia 
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20. Activitate de voluntariat: 

Un Zâmbet De Paște 

21.04.2022 Rotaru Maia 

CE 

21. Competiții sportive la Baschet cu genericul  

"Într-un corp sănătos - o minte sănătoasă 

21.04.2022 Neamțu Eugenia 

22. Competiții sportive la Tenis de masă și Volei Aprilie Neamțu Eugenia 

23. Expoziție pascală 

Paştele – sărbătoarea luminii şi a bucuriei 

18.04.2022 Rotaru Maia 

Diriginții, CE 

24. Recital pascal 

Sfintele sărbători de Paști - lumină, credință, 

speranță 

21.04.2022 Pedagogul social 

Ocrain Eugenia 

25. Concurs literar 

Învățăm curente literare – citim opere de valoare 

14.04.2021 Rotaru Maia 

26. Masă rotundă 

Drapelul de Stat – simbol al Suveranității  și 

Independenței Republicii Moldova 

26.04.2022 Preașca Tatiana 

27. Concurs al cititorilor "Provocare la duel" -  05.05.2022 Grincevschi 

Marianna 

28. Concursul intelectual de matematică cu 

genericul: Prin rezolvare-îmi descopăr pasiunile 

10.05.2022 Chilianu Olesea 

29. Concurs intelectual Duel filosofic 11.05.2022 Preașca Tatiana 

30. Concursul Cel mai bun în profesie 16.05.2022-

18.05.2022 

Șefii catedrelor de 

specialitate 

31. Activitate sportivă  

Ziua sportului pentru dezvoltare și pace 

18.05.2022 Neamțu Eugenia 

32. Ora demonstrativă la disciplina ”Dezvoltarea 

personală” 

Antreprenoriatul – opțiune în carieră 

19.05.2022 Crîjanovschi 

Oxana 

33. Activitățile de orientare profesională 20.05.2022 

30.05.2022 

Rotaru Maia 

Borovicova Elena 

Frecăuțanu 

Ghenadie 

Morari Marcela 

34. Concursul profesional: Tineri, veseli, curajoși 

 

24. 05. 2022 Usturoi Diana 

Juganari Irina 

35. Ora demonstrativă la Dezvoltarea personală 

Rețelele de socializare (networking) 

25.05.2022 Grincevschi 

Marianna 

36. Careu festiv  

Ultimul sunet 2022 

31.05.2022 Rotaru Maia 

Diriginții anului IV 

37. Ora demonstrativă la Dezvoltarea personală: 

Rețelele de socializare (networking) 

08.06.2022 Vacarciuc Eugen 
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DAREA DE SEAMĂ  

 a Catedrei de Merceologie și discipline economice 

pentru anul de studii  2021-2022 

Activităţi comune a Catedrei de Merceologie și discipline economice cu CEIAC, 2021-2022 

 
Acţiuni Indicatori de 

performanță 

Informație 

despre 

realizare 

Motivul 

nerealizării 

1.  5. Implementarea Planului de acțiuni pentru 

îmbunătățirea indicatorilor de performanță. 
Informație realizat  

2.  1. Elaborarea planului de activitate a 

subdiviziunii. 

6. Revizuirea documentelor, inclusiv a 

planurilor de învățământ și a curricula PFP 

”Achiziții publice”, ”Planificarea și 

administrarea afacerilor”. 

7. Revizuirea procedurilor pentru fiecare 

structură organizatorică. 

8. Elaborarea procedurilor pentru fiecare 

structură organizatorică. 

9. Activitate de diseminare prin afişarea 

avizelor, informațiilor, documentelor 

relevante activității subdiviziunii pe site-ul  

colegiului. 

Informație, 

Plan de 

învățământ, 

curricula, 

Documente 

relevante 

realizat  

3.  1. Analizarea Planuluide dezvoltare 

strategică a Colegiului 2017-2022 și a 

documentației coerente. 

2. Studierea și analizarea Strategiei ”Moldova 

2030”. 

3.Participarea în grupul de lucru pentru 

elaborarea Planului de dezvoltare strategică a 

instituției 2022-2027. 

Informație 
Realizat 

studiat 
 

4.  1. Evaluarea asigurării metodice a lecțiilor 

practice. 

2. Evaluarea calității desfășurării lecțiilor 

practice. 

3. Monitorizare implicării agenților 

economici în realizarea instruirii practice 

la specialitate. 

4. Evaluarea satisfacției agenților 

economici privind calitatea pregătirii 

practice ale elevilor. 

Raport, 

Analiza 

lecțiilor 

realizat  

5.  1.Aplicarea activităților pentru majorarea 

ratei angajării absolvenților specialității 

PFP  ”Merceologie”, Achiziții publice” și 

”Planificarea și administrarea afacerilor”în 

câmpul muncii, conform calificării 

obținute. 

Raport realizat  
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6.  5. Participarea membrilor echipei 

manageriale la cursuri de formare și 

perfecționare. 

6. Diseminarea Sistemului de Management 

al Calității în rândul personalului angajat și al 

elevilor. 

7. Consilierea tinerilor specialiști. 

8. Aplicarea transferul tehnologic prin 

antrenarea în procesul de instruire la 

specialitate a cadrelor didactice din cadrul 

UTM, UASM, alte instituții de învățământ. 

Informație realizat  

 

Date generale despre catedră și obiectivele realizate 

Catedra de Merceologie şi discipline economice a fost fondată la 03.09.2010. În prezent  

în componenţa catedrei sunt incluşi 11 profesori. Catedra şi-a trasat mai multe activităţi: 10 

şedinţe ale catedrei, activităţi didactico-metodice, lecţii publice, lecţii excursii, lecţii extracurs, 

concursuri intelectual-distractive, lucrări de cercetare pedagogică, conferinţe ştiinţifice. 

    În anul de studii 2021-2022, catedra va realiza următoarele obiective, conform  direcţiilor 

principale: 

Nr. 

crt. 
Acţiuni întreprinse Participanți 

1. Participarea catedrei în Proiectarea strategică a instituției de învățământ 

pentru anii 2022-2026. 

Crîjanovschi 

O. 

Prisacari Ec. 

Ignatiev I. 

Stici R. 

2. Completarea bazei de date SIME şi Traseul absolvenţilor, septembrie-

octombrie, mai-iunie. 

Serebreanschi 

I. 

3. Stabilirea parteneriatelor de colaborare cu agenţii economici: contracte de 

colaborare, de parteneriat, cu instituții.  

Prisacari E. 

Membrii 

catedrei 

4. Organizarea campaniilor de orientare profesională pentru promovarea 

specialităţii din domeniul agroindustrial, on-line şi prezenţa fizică. 

Membrii 

catedrei 

5. Participarea la atelierul de lucru ,,Profesiile agriculturii viitorului”, 

organizat de SCÎCA și CMÎ al MAIA și Colegiul Agroindustrial din 

Ungheni, 08.10.2021, Ordinul nr.04-01/48 din 07.10.2021. 

Stici R. 

6. Comunicare cu tema: ,,Profesiile agriculturii viitorului”, în cadrul 

atelierului de activitate a catedrelor ,,Discipline Zooveterinare” și 

,,Merceologie și discipline economice”, IP Colegiul de Medicină 

Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în parteneriat cu Serviciul 

Cercetare, Învățământ și Consultanță în Agricultură din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare de comun cu Centrul Metodic pentru 

Învățământ, Proces-verbal nr. 3 din 10.11.2021 

Stici R. 

Membrii 

catedrei 

7. Participarea la elaborarea programului de instruire pentru cadrele didactice 

din instituțiile ÎPT la tema: Elaborarea planului activității antreprenoriale 

Ignatiev I. 

  Prisacari E. 
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în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni,  11-

13 februarie 2022 

Locul desfășurării: Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară 

din Brătușeni. Participanți: Grupul de lucru al CMV Brătușeni în cadrul 

Proiectului CREATIVO.     Obiective:   

● Elaborarea compartimentului financiar al activității antreprenoriale 

● Elaborarea compartimentului narativ al activității antreprenoriale. 

8. Participarea la forumul de dezvoltare a Forței de Muncă din Agricultura, 

24-25 februarie, 2022 on-line 

Membrii 

catedrei 

9. 
Conferinţa ştiinţifico-practică Prisacari Ec. 

10. Conferinţa ştiinţifico-practică onlain pentru elevi și cadre didactice din 

învățămîntul profesional ”PRO BUSINESS TOGETHER: TENDINȚE, 

PROVOCĂRI, SOLUȚII” , ediția a II-a, Chișinău, 23.11.2021 

Ignatiev Ia. 

11. Participarea la programul de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice modulul ,,Didactica disciplinei de specialitate, perioada 01-20 

aprilie 2022. 

Stici R. 

12. Сursul de formare continuă MODULUL PSIHOPEDAGOGIC        

Women Digital Center Comrat Programului de formare profesională 

continuă a cadrelor didactice programul Modulul Psihopedagogic, perioada 

18.09.2021-14.05.2022 

Gaiduc A. 

13. Participarea la programul de formare profesională continuă a cadrelor 

didactice modulul A ,,Psihologie și pedagogie/ Dezvoltare personală /Tic 

în educație” , perioada 26.04.2022-14.05.2022. 

Stici R. 

14.  Participarea la atelierul de lucru cu privire la elaborarea Regulamentelor 

interne de gestionare a veniturilor în urma activaților antreprenoriale 

desfășurate de IÎPT, 06 mai 2022. 

Scopul: Acordarea suportului în procesul de elaborare a reglementului 

intern a IÎPT privind AA  

Participanți: Cadre de conducere ai IÎPT, reprezentanți ai secției de formare 

continuă și ai grupului de lucru in cadrul Proiectului CREATIVO. 

Crîjanovschi 

O. 

Prisacari Ec. 

15. Participarea la atelier de lucru individual cu privire la elaborarea 

Regulamentelor interne de gestionare a veniturilor în urma activităților 

antreprenoriale desfășurate de IÎPT, 24 mai 2022. Scopul: Acordarea 

suportului în procesul de meditare și elaborare a reglementului intern a IÎPT 

privind AA. Formator: Aurica Doina. Participanți: reprezentanți ai 

Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni: 

1. conducerea instituției 

2. reprezentanți ai Consiliului de administrație 

3. contabili/economiști 

4.persoane implicate în dezvoltarea activităților antreprenoriale, formare 

continuă,  

5. persoane din grupul de lucru din cadrul Proiectului CREATIVO. 

Crîjanovschi 

O. 

Prisacari Ec. 

16. Participarea la programul de formare a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar DEZVOLTAREA ȘI EFICIENTIZAREA GÂNDIRII 

ȘTIINȚIFICE LA CADRELE DIDACTICE, perioada 06.06.2022-

10.06.2022. 

Ignatiev Ia. 
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Activitatea didactico-metodică 

1. Participarea catedrei în Proiectarea strategică a instituției de învățământ 

pentru anii 2022-2026. 

Profesorii 

catedrei 

2. Examinarea şi aprobarea proiectelor de lungă durată la planul de 

învățământ 2016, semestrul I –II.  

Examinarea şi aprobarea noului model de completare a proiectelor de lungă 

durată pentru unităţile de curs, semestrul II. 

Membrii 

catedrii 

3. Examinarea şi aprobarea planurilor cabinetelor/laboratoarelor, planurilor 

individuale de activitate a profesorului pentru anul de studii 2021-2022. 
Membrii 

catedrei 

4. Acordarea planurilor tematico-calendaristice la planurile de învăţământ 

2016, 2018 şi cerinţelor on-line. 
Profesorii 

catedrei 

5. Examinarea şi aprobarea graficul orelor ghidate de profesori pentru anul de 

studiu 2021-2022, semestrul I-II. 
Stici R. 

6. Elaboraea programei pentru desfășurarea cursurilor de formare continuăla 

calificarea Vînzător. 
Profesorii 

catedrei 

7. Desfășurarea examenelor de promovare,  prin realizarea probei în scris, 

forma - test. 

Profesorii 

catedrei 

8. Asigurarea examenului de calificare prin realitazea probei teoretice şi 

practice la specialităţile ,,Merceologie”, ,,Achiziții publice”, ,,Planificarea 

și administrarea afacerilor” . 

Profesorii 

catedrei 

9. Elaborarea „Ghidurilor metodologice” pentru asigurarea calităţii 

curricumului specialităţii, conform planului de învăţământ 2016, 2018. 

Profesorii 

catedrei 

10. Reevaluarea curricula aprobatăîn 2016, în baza Standardelor de calificare, 

cu implicarea agenților economici, prin organizarea atelierelor de lucru. 
Profesorii 

catedrei 

11. Formarea iniţială şi continuă a profesorilor în cadrul cursurilor de  

psihopedagogie şi stagierilor. 
Profesorii 

catedrei 

12. Analiza materialelor elaborate de profesori şi evaluarea gradului de 

aplicare a lor în practică. 

Profesorii 

catedrei 

13. Implementarea tehnologiilor avansate TIC la lecţiile de discipline de 

specialitate direct și on-line. 

Profesorii 

catedrei 

14. Monitorizarea activității educative în perioada instuirii on-line. 
Administrația 

15. Elaborarea setului de subiecte pentru examenele de promovare în formă 

problematizată şi  a celui de absolvire în formă de test. Organizarea 

pretestării pentru grupele absovente. 

Profesorii 

catedrei 

16. Asistarea la lecţii de către membrii catedrei cu scopul îmbunătăţirii 

procesului educaţional şi schimbului de experienţă. 

Profesorii 

catedrei 

17. Colaborarea cu facultăţile instituţiilor superioare de învăţământ cu profil 

respectiv pentru sporirea măiestriei profesionale în domeniul pregătirii. 

Profesorii 

catedrei 

18. Conlucrarea cu profesorii de la catedrele UASM, ASEM, UCCM în 

vederea publicării literaturii de specialitate. 

Profesorii de 

specialitate 

19. Desfășurarea și monitorizarea eficientă a stagiilor de  practică în cadrul 

unităţilor economice- parteneri de practică.  
Profesorii 

catedrei 
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20. Evaluarea și susținerea rapoartelor practicii ce anticipează probe de 

absolvire de către elevi. 

Profesorii 

catedrei 

21. Participarea la Concursul republican ”Cel mai bun bussines plan”. 
Grigorciuc V. 

22. Organizarea concursului „Cel mai bun în profesie”. Membrii 

catedrei 

23. Asigurarea  disciplinelor predate  cu planşe, scheme, standuri. Membrii 

catedrei 

24. Participarea la formarea iniţială şi continuă a profesorilor în cadrul 

cursurilor de psihopedagogie şi stagierilor. 

Membrii 

catedrei 

25. Participarea catedrei la întâlnirile cu antreprenori/absolvenți ai instituțiilor 

de învățământ, decembrie 2021 

Membrii 

catedrei 

26. Organizarea campaniilor de orientare profesională pentru promovarea 

specialităţilor,,Merceologie”, ,,Achiziții publice”, ,,Planificarea și 

administrarea afacerilor” din domeniul agroindustrial. 

Membrii 

catedrei 

 Activitatea didactico-metodică 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Indicator 

Informație 

despre 

realizare 

1. Participarea catedrei în Proiectarea strategică a instituției de 

învățământ pentru anii 2022-2026. 
Raport Realizat 

2. Examinarea şi aprobarea proiectelor de lungă durată la planul 

de învățământ 2016, semestrul I –II.  

Examinarea şi aprobarea noului model de completare a 

proiectelor de lungă durată pentru unităţile de curs, semestrul 

II. 

Planuri de 

activitate 
Realizat 

3. Examinarea şi aprobarea planurilor 

cabinetelor/laboratoarelor, planurilor individuale de activitate 

a profesorului pentru anul de studii 2021-2022. 

Planuri 

individuale 
Realizat 

4. Acordarea planurilor tematico-calendaristice la planurile de 

învăţământ 2016, 2018 şi cerinţelor      on-line. 

Planuri de 

activitate 
Realizat 

5. Examinarea şi aprobarea graficul orelor ghidate de profesori 

pentru anul de studiu 2021-2022, semestrul I-II. 

graficul 

orelor 

ghidate 

Realizat 

6. Elaboraea programei pentru desfășurarea cursurilor de 

formare continuăla calificarea Vînzător. 
programa Parțial 

7. Desfășurarea examenelor de promovare,  prin realizarea 

probei în scris, forma - test. 
Teste Realizat 

8. Asigurarea examenului de calificare prin realitazea probei 

teoretice şi practice la specialităţile ,,Merceologie”, 

,,Achiziții publice”, ,,Planificarea și administrarea afacerilor” 

. 

Teste, 

întrebări 

practice 

realizat 

9. Elaborarea „Ghidurilor metodologice” pentru asigurarea 

calităţii curricumului specialităţii, conform planului de 

învăţământ 2016, 2018. 

Ghiduri realizat 
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10. Reevaluarea curricula aprobată în 2016, în baza Standardelor 

de calificare, cu implicarea agenților economici, prin 

organizarea atelierelor de lucru. 

Curricula Realizat 

11. Formarea iniţială şi continuă a profesorilor în cadrul 

cursurilor de  psihopedagogie şi stagierilor. 
Raport Realizat 

12. Analiza materialelor elaborate de profesori şi evaluarea 

gradului de aplicare a lor în practică. 
Аnaliza Realizat 

13. Implementarea tehnologiilor avansate TIC la lecţiile de 

discipline de specialitate direct și on-line. 

Cursul de 

lecţii, 

platformelor

, 

instrumentel

or WEB 

Realizat 

14. Monitorizarea activității educative în perioada instuirii on-

line. 
Analiza 

lecţiilor 
Realizat 

15. Elaborarea setului de subiecte pentru examenele de 

promovare în formă problematizată şi  a celui de absolvire în 

formă de test. Organizarea pretestării pentru grupele 

absovente. 

Teste, 

întrebări 

practice 

Realizat 

16. Asistarea la lecţii de către membrii catedrei cu scopul 

îmbunătăţirii procesului educaţional şi schimbului de 

experienţă. 

Analiza 

lecţiilor 
Realizat 

17. Colaborarea cu facultăţile instituţiilor superioare de 

învăţământ cu profil respectiv pentru sporirea măiestriei 

profesionale în domeniul pregătirii. 

Raport, 

informaţii 

Realizat 

parțial 

18. Desfășurarea și monitorizarea eficientă a stagiilor de  practică 

în cadrul unităţilor economice- parteneri de practică.  Raport  Realizat 

19. Evaluarea și susținerea rapoartelor practicii ce anticipează 

probe de absolvire de către elevi. 

Proces-

verbal 
Realizat 

20. Participarea la Concursul republican ”Cel mai bun bussines 

plan”. 
Proces-

verbal 
Realizat 

21. Organizarea concursului „Cel mai bun în profesie”. Proces-

verbal 
Realizat 

22. Participarea la formarea iniţială şi continuă a profesorilor în 

cadrul cursurilor de psihopedagogie şi stagierilor. 
Plan de 

acţiuni 
Realizat 

23. Organizarea campaniilor de orientare profesională pentru 

promovarea specialităţilor,,Merceologie”, ,,Achiziții 

publice”, ,,Planificarea și administrarea afacerilor” din 

domeniul agroindustrial. 

Informaţii, 

video-film 
Realizat 
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Planul activităţilor publice  

în cadrul decadei Catedrei de Merceologie și discipline economice 

 pentru anul de studii 2021 – 2022 
Nr.  

d/o 
Executanţi Tema lecţiei(alte activităţi) 

Termenul 

provizoriu 
Nota 

1.  Gaiduc A. 

Lecție publică: „Luarea deciziilor privind 

sursele de apravizionare” 

Disciplina: Bazele achiziţiilor. 

Octombrie îndeplinit 

2.  Prisacari E. 

Lecție publică: „Товароведная 

экспертиза товаров, испорченных во 

время транспортировки, складирования 

и хранения” 

Disciplina: Expertiza mărfurilor. 

Noiembrie îndeplinit 

3.  Ignatiev I. 

Conferința științifică: „Evoluția 

agriculturii ecologice în Republica 

Moldova” 

Specialitatea „Planificarea și administrarea 

afacerilor”. 

Noiembrie îndeplinit 

4.  
Stici R. 

Musiuc O. 

Activitatea extracurs:  „Контрольная 

закупка”  

Specialitatea „Merceologie” 

Noiembrie neîndeplinit 

5.  Cipileaga  A. 

Lecție publică: „Strategii ce precizează 

relații cu clienții” 

Disciplina:. Strategii investiționale. 

Februarie neîndeplinit 

6.  Preașca T. 
Lecție publică: „Философия времени”. 

Disciplina:. Filozofia. 
Februarie îndeplinit 

7.  
Grigorciuc V. 

Prisacari E. 

Concurs intern ”Cel mai bun Business 

Plan” 
Martie îndeplinit 

8.  Ignatiev I. 
Lecție publică: „Prezentări electronice” 

Disciplina: Tehnologii informaționale. 
Mart îndeplinit 

9.  Crîjanovschi O. 

Lecție publică: „Documentaţia ca 

procedeu al metodei contabilităţii”. 

Disciplina: Bazele contabilităţii. 

Aprilie neîndeplinit 

10.  Prisacari E. 
Lecție publică: „Доходы и расходы” 

Disciplina: Bazele antreprenoriatului. 
Aprilie îndeplinit 

11.  Roman I. 

Lecție publică: „Методы оценки в 

бухучете”. 

Disciplina: Bazele contabilităţii. 

Aprilie neîndeplinit 

12.  Tropoțel L. 

Lecție publică: „Piața muncii și 

compartamentele sale” 

Disciplina: Teoria economică. 

Aprilie îndeplinit 

13.  Prisacari E. 

Lecție publică: „Influienţa factorilor 

fizico-chimice şi biologici asupra 

produselor” 

Disciplina: Expertiza mărfurilor. 

Aprilie îndeplinit 

14.  
Stici R. 

Musiuc O. 

Concurs intern: „Cel mai bun în profesie”  

Specialitatea „Merceologie”. 
Mai îndeplinit 
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15.  Ignatiev Ia. 

Concurs intern: „Cel mai bun în profesie” 

Specialitatea „Planificarea și administrarea 

afacerilor”. 

Mai îndeplinit 

16.  
Crîjanovschi O. 

Gaiduc A. 

Concurs intern: „Cel mai bun în profesie”  

Specialitatea „Achiziţii publice”. 
Mai îndeplinit 

       

Darea de seamă a catedrei de discipline de cultură generală pentru anul de studii 2021-2022 

Catedra de discipline de cultură generală pentru anul  de studii  2021-2022 a preconizat şi 

realizat diverse activităţi ce au asigurat procesul educaţional în contextul problemei şi direcţiilor 

principale de activitate  a Colegiului din sectorul agrar. La catedră s-au enumerat 25 profesori 

din ei 18 profesori de bază şi 7 profesori angajaţi prin cumul. Catedra a asigurat 9 cabinete şi 2 

laboratoare, o sala de sport și o sală de calculatoare. În decursul anului de studii 2021-2022 au  

fost desfăşurate 10 şedinţe ale catedrei, care sunt asigurate cu procese verbale şi decizii. 

Tematicile şedinţelor  au reflectat problema anului şi direcţiile principale de activitate ale 

instituţiilor de învăţământ. În cadrul activităţilor didactico-metodice au fost elaborate: 

Examinarea și aprobarea planului de activitate a catedrei de discipline de cultură generală 

pentru anul de studii 2021-2022. 

Analiza și evaluarea planului perspectivă a profesorilor catedrei pentru următorii 3-5 ani 

de activitate și registrului cabinetului/laboratorului profesorilor de cultură generală pentru anul 

de studii 2021-2022. 

Examinarea și aprobarea proiectelor didactice de lungă durată la disciplinele de cultură 

generală în baza curriculumului disciplinar, ediția 2019, a competenţelor specifice, unităţilor de 

competenţă și unităților de conținut. 

Analiza rezultatelor evaluărilor iniţiale la disciplinele de  cultură generală pentru elevii 

anului I de studii. 

Analiza și evaluarea  proiectelor de scurtă  durată la disciplinele de cultură generală, 

conform cirriculumului disciplinar ediția 2019. 

Elaborarea, analiza testărilor  tezelor semestriale, sesiunea iarnă/vară la disciplinele de 

cultură generală. 

 Selectarea elevilor și pregătirea lor  pentru   participarea la olimpiadele interne și zonale 

la discipline de cultură generală. 

Elaborarea graficului desfășurării olimpiadelor interne la disciplinele de cultură generală. 

Analiza  și evaluarea materialelor elaborate de profesori pentru asigurarea /dotarea 

cabinetelor/laboratoarelor și disciplinelor de cultură generală. 

Analiza și evaluarea testelor cu itemi pentru olimpiade interne la disciplinele de cultură 

generală. 

Analiza rezultatelor  olimpiade interne/zonale la disciplinele de cultură generală. 

Asistarea la activități publice ale profesorilor solicitanți la grade didactice: Botezatu D.-

grad didactic II, Gnatiuc O. - grad didactic II. 

Asistarea la activități publice, lecții demonstrative, activități extracurricușare ale 

membrilor catedrei din cadrul decadei catedrei. 

        Pregătirea elevilor pentru examenele de bacalaureat la disciplinele de cultură generală în 

cadrul consultațiilor. 

Participarea la seminare, conferințe raionale/ naționale, cu scopul sporirii nivelului 

profesional. 
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Organizarea activităților de orientare profesională ale elevilor și ghidare în carieră. 

În cadrul decadei catedrei au fost planificate 16 activități didactice, din ele au fost realizate 12 

lecții demonstrative, 3 concursuri intelectuale- distractive la limba română, biologie. Un concrs 

la limba română a fost anulat în schimbul unei alte activități didactice realizate în cadrul 

colegiului. 

Activităţile  desfăşurate  din cadrul decadei catedrei au fost apreciate cu calificativul ”bine” şi 

”foarte bine”. 

Activitatea catedrei pentru anul de studii 2021-2022 a fost apreciată cu calificativul „bine” 
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Darea de seamă privind activitatea cabinetului metodic pentru anul de studii 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Indicatori 

Notă 

1 2 5  

1.1. 
Modificarea și completarea standurilor cu informaţie  

didactico – metodică. 
Standuri 

Realizat  

1.2. 
Asigurarea informaţională, utilizarea TIC-ului în 

scopul eficientizării lucrului personalului didactic. 

Dotarea 

cabinetului cu 

TIC de ultima 

oră 

Realizat 

1.3. 
Suplinirea cabinetului cu surse bibliografice, blancuri 

și rechizite necesare. 

Biblioteca 

cabinetului 

 

1.4. 

Perfecţionarea şi atestarea cadrelor didactice: 

 Întocmirea listei nominale a profesorilor 

solicitanți la conferirea/confirmarea gradelor 

didactice; 

 Elaborarea, examinarea şi aprobarea planului 

stagiilor de formare continuă; 

 Selectarea materialelor aferente procesului de 

atestare și prezentarea registrelor de atestare; 

 Acumularea materialelor și completarea 

portofoliilor de atestare; 

 Prezentarea dărilor de seamă de la cursurile de 

formare continuă și a stagiilor. 

Lista nominală 

Planul stagiilor 

de formare 

continuă 

Planul Comisiei 

interne de 

atestare a 

cadrelor 

didactice 

Portofoliile de 

atestare a 

cadrelor 

didactice 

Realizat 

1.5. 

Stabilirea unor măsuri concrete privind activitatea de 

mentorat cu  profesorii debutanţi şi acordarea 

ajutorului metodic în proiectarea, organizarea și 

prezentarea  activităților didactice și extradidactice. 

Ordin cu privire 

la activitatea de 

mentorat 

Realizat 

1.6. 
Efectuarea reparației capitale a cabinetului. 

 

 Nu s-a 

realizat din 

motivul 

lipsei 

surselor 

financiare 

II.  Organizarea elaborării documentelor didactico-metodice  

2.1. 

Sistematizarea şi prezentarea actelor normative, 

recomandărilor metodice, regulamentelor, altor 

materiale necesare pentru organizarea procesului 

instructiv – educativ. 

 

Portofoliu  

Realizat 

2.2. 

Acordarea ajutorului metodic la elaborarea proiectelor 

de lungă durată și scurtă durată în baza Sistemului 

ECVET (proiectele didactice de lungă durată, planuri 

ale cabinetelor, laboratoarelor, cercurilor). 

 

Consultații 

individuale 

Realizat 

2.3. 

Asistența metodică în elaborarea ,,Produsului 

Educațional”  necesar procedurii de atestare a 

profesorilor solicitanţi la grad didactic I. 

Consultații 

individuale 

Realizat 
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2.4. 
Completarea registrului de evidenţă a materialului 

metodic eliberat profesorilor. 

Registrul de 

evidență a 

materialelor 

didactice 

Nu s-a 

realizat din 

motivul 

lipsei 

laborantului 

permanent 

2.5. 

Evaluarea proiectelor didactice de lungă durată la 

disciplinele de cultură generală și unitățile de curs de 

specialitate. 

Modele de 

proiecte 

didactice de 

lungă durată 

moderne 

Realizat 

2.6. 

Acordarea ajutorului metodic profesorilor începători 

la elaborarea complexelor didactico – metodice ale 

activităților curriculare și extracurriculare la 

disciplinele de studiu. 

Consultații 

individuale 

Realizat 

2.7. 
Propagarea şi implementarea metodelor inovaționale 

în activitatea didactică. 

Referate, 

rapoarte, 

prezentări, 

relatări 

Realizat 

2.8. 
Planificarea, organizarea și desfășurarea Agendei 

Seminarului profesorului începător. 

Agenda 

Seminarului 

Profesor 

începător 

 

2.9. 
Participarea la elaborarea ,,Planului de dezvoltare 

strategică” a Colegiului 2022-2026 

,,Planul de 

dezvoltare 

strategică 2022-

2026” 

Realizat 

2.10. 
Participarea la actualizarea permanentă a informației 

de pe pagina Web a Colegiului. 

Pagina web a 

colegiului 

Realizat 

2.11. 
Revizuirea planurilor de învățământ și curricula la PFP 

,,Medicină veterinară” și ,,Achiziții publice”. 

Planul de 

învățământ, 

curricula la PFP 

,,Medicină 

veterinară” și 

,,Achiziții 

publice” 

Realizat 

2.12. 
Participarea la elaborarea Raportului anual de 

activitate al Colegiului 

Raportul anual 

 

Realizat 

III.  Sporirea potenţialului profesional al cadrelor didactice  

3.1. 

Acordarea ajutorului metodic în proiectarea, 

organizarea și prezentarea  activităților didactice și 

extradidactice a profesorilor începători. 

Consultații 

individuale 

Realizat 

3.2. 

Organizarea meselor  rotunde, lecturilor pedagogice, 

seminarului profesorului începător, consiliului 

metodico-științific. 

Rapoarte, 

referate, 

prezentări, 

procese verbale 

Realizat 

3.3. 

Oferirea asistenței metodice la efectuarea cursurilor de 

formare continuă în domeniul psihopedagogiei și 

recalificării cadrelor didactice. 

 

Consultații 

individuale 

Realizat 

3.4. 
Propagarea experienţei avansate a profesorilor 

deţinători de grade didactice întâi şi superior. 

Consultații  Realizat 
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3.5. 
Pregătirea şi desfăşurarea lecturilor pedagogice pe 

diverse tematici cu  o conotaţie psihopedagogică. 

Referate, 

rapoarte, 

prezentări 

Realizat 

3.6. 
Elaborarea planului Comisiei interne de atestare a 

cadrelor didactice pentru anul de studii 2021-2022. 

Graficul  Realizat 

3.7. 
Organizarea şi monitorizarea activităţilor aferente 

atestării cadrelor didactice. 

Conform 

regulamentului 

Realizat 

3.8. 

Evaluarea complexelor didactico - metodice ale 

cadrelor didactice la disciplinele/unitățile de curs  

predate. 

Fișa de evaluare Realizat 

3.19. 

Identificarea instituțiilor similare din țară și de peste 

hotare pentru colaborare în domeniul mobilității 

academice. 

Lista instituțiilor 

de învățământ 

din țară și de 

peste hotare 

Nu s-a 

realizat 

IV.  Lucrul cu şefii de catedră  

4.1. 
Acordarea ajutorului metodic la planificarea activității 

catedrelor pentru în anul de studii 2021-2022. 

Consultații 

individuale 

Realizat 

4.2. Examinarea  planurilor de activitate a catedrelor. 

Planurile de 

activitate a 

catedrelor 

Realizat 

4.3. 
Participarea la şedinţele catedrelor și monitorizarea 

activității lor. 

 Realizat 

4.4. 
Asistenţa metodică la proiectarea lecţiilor publice, la 

pregătirea şi desfăşurarea activităţilor la catedre. 

Consultații  Realizat 

4.5. 
Completarea panoului catedrei cu informație 

autentică. 

Materiale 

privind 

activitatea 

catedrelor 

Realizat 

4.6. 
Completarea portofoliul cadrului didactic; 

Portofoliul lecțiilor publice și a măsurilor extracurs. 

Materiale 

privind 

activitatea 

catedrelor 

Realizat 

4.7. 

Perfecţionarea complexului metodic la unitățile de 

curs predate în Colegiu conform planurilor de 

învățământ 2016, 2018, 2020. 

Complexul 

metodic 

Realizat 

V.  Asigurarea cu formulare editate  

5.1. 

Asigurarea profesorilor cu formulare pentru 

proiectarea didactică de lungă durată, analize ale 

lecţiilor, examenelor, activităților extracurs,  

proiectelor didactice de scurtă durată  după structura 

ERRE. 

 

În varianta 

electronică, pe 

suport de hârtie 

Realizat 

5.2. 

Asigurarea şefilor de catedre cu formulare pentru 

planificarea activităților didactico-metodice:  

- registrul de activitate a 

cabinetelor/laboratoarelor; 

- planul  individual de activitate a profesorului; 

- planul de activitate a catedrelor; 

- lista tarifară a membrilor catedrelor; 

- modelul planului cercului. 

 

 

 

Blancuri, 

formulare 

Realizat 

5.3. 
Asistența metodologică în elaborarea testelor pentru 

examenul de calificare la PFP „Medicină veterinară”, 

Ghidul 

metodologic de 

Realizat 
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„Merceologie”, „Achiziții publice” și „Planificarea și 

administrarea afacerilor”. 

elaborare a 

testelor 

5.4. 

Modificarea şi distribuirea cadrelor didactice a fișelor  

de evaluare anuală pentru aprecierea rezultatelor 

activității didactice în anul de studii 2021-2022.  

Fișa de evaluare 

a cadrelor 

didactice 

Realizat 

5.6. 
Elaborarea și examinarea raportului activității 

metodice efectuată în cadrul catedrelor și în colegiu.  

Raportul de 

activitate 

Realizat 

VI.  Activitatea privind ,, Managementul calității”  

6.1. 
Examinarea testelor de evaluare inițială, formativă și 

sumativă. 

Test de evaluare Realizat 

6.2. 
Examentarea biletelor și testelor pentru examenul de 

promovare. 

Bilete teste de 

examinare 

Realizat 

6.3. 

Analiza rezultatelor chestionarelor privind 

investigarea factorilor și strategiilor motivaționale de 

învățare. 

Chestionare Nu s-a 

realizat 

6.4. 
Diseminarea sistemului de Management al Calității în 

rândul personalului angajat și elevilor. 

- Realizat 

6.5. 

Aplicarea transferului tehnologic prin antrenarea în 

procesul de instruire la specialitate a cadrelor didactice 

din cadrul UTM, UASM. Alte instituții de învățământ. 

- Nu s-a 

realizat 

 

FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE  

PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele  

Modulul formării Instituția  Perioada 

desfășurării 

1. Frecăuțanu 

Ghenadie 

Managementul educațional (20 

credite) 

 

Managementul educațional (10 

credite) 

Evaluarea competentelor 

profesionale 

Universitatea de 

Stat,, Alecu Russo ” 

din Bălți 

Universitatea de 

Stat,, Alecu Russo ” 

din Bălți 

S.C. ,,Trainina 

Teachine Center”, 

București 

04.10.2021-

23.10.2021 

 

07.02.2022-

26.02.2022 

16.10.2021-

27.11.2021 

2. Lupacescu 

Maia 

Managementul educațional (20 

credite) 

Evaluarea finalităților de studii în 

învățământul profesional tehnic 

(3 credite) 

Universitatea de 

Stat,, Alecu Russo ” 

din Bălți 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

04.10.2021-

23.10.2021 

11.03.2022-

18.03.2022 

3. Rotaru Maia Managementul educațional 

(20 credite) 

Managementul educațional (10 

credite) 

Universitatea de 

Stat,, Alecu Russo ” 

din Bălți 

Insitutul de Științe 

ale educației 

04.10.2021-

23.10.2021 

31.01.2022-

18.02.2022 

5.  

Rotaru 

Valentin 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(istoria, 20 credite) 

Institutul de Formare 

continuă 

06.11.2021-

26.11.2021 
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6.  

Goraș Ina 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(geografia 20 credite, biologia 10 

credite) 

Institutul de Formare 

continuă 

 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

02.04.2022-

24.04.2022 

01.04.2022-

20.04-2022 

7.  

Gnatiuc 

Olga 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(matematica 10 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

04.10.2021-

23.11.2021 

8.  

Priseajniuc 

Igor 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(informatica 20 credite, 

fizica 10 credite) 

Institutul de Formare 

continuă 

 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

23.04.2022-

13.05.2022 

01.04.2022-

20.04.2022 

9.  

Prisacari 

Liudmila 

Psihopedagogia învățământului 

profesional (20 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

01.04.2022-

20.04.2022 

 

10. 

 

Juganari 

Irina 

Psihopedagogia învățământului 

profesional (20 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

01.04.2022-

20.04.2022 

 

11. 

 

Preașca 

Tatiana 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(istorie, 10 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

04.10.2021-

23.11.2021 

12. Stici Raisa Psihopedagogia învățământului 

profesional (20 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

01.04.2022-

20.04.2022 

13. Verenciuc 

Vera 

Psihopedagogia învățământului 

profesional (20 credite) 

Modulul Psihopedagogic 

(60 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

 

01.04.2022-

20.04.2022 

2021-2022 

14. Lupacescu 

Ghenadie 

Evaluarea finalităților de studii în 

învățământul profesional tehnic 

(3 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

11.03.2022-

18.03.2022 

15. Crîjanovschi 

Oxana 

Evaluarea finalităților de studii în 

învățământul profesional tehnic 

(3 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

11.03.2022-

18.03.2022 

16. Slobodean 

Igori 

Evaluarea finalităților de studii în 

învățământul profesional tehnic 

(3 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

11.03.2022-

18.03.2022 

17. Ignatiev 

Iana 

Didactica disciplinei de 

specialitate/psihopedagogia 

învățământului profesional 

(informatica 20 credite) 

Formarea evaluatorilor 

(6 credite) 

Institutul de Formare 

continuă 

Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

23.04.2022-

13.05.2022 

26.05.2022-

21.06.2022 

18. Tropoțel 

Liudmila 

Formarea evaluatorilor 

(6 credite) 

Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

26.05.2022-

21.06.2022 

19. Gaiduc Ana Modulul Psihopedagogic 

(60 credite) 

Universitatea de Stat  

a Moldovei 

2021-2022 
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Concluzii: 

Analizând activitatea a IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

pentru anul de studii 2021-2022 se constată că 90% din activitățile planificate au fost realizate cu 

succes, celelalte 10% nu au fost realizate din motive obiective (condiții create de situație 

epidemiologică din țară, insuficiența resurselor financiare). La fel, în cadrul fiecărei subdiviziuni s-a 

realizat o listă de activități neplanificate, care demonstrează implicarea activă a echipei manageriale 

și a corpului didactic în activitatea Colegiului. 

 

Propuneri: 

 A include în Planul managerial operațional al IP Colegiul de Medicină Veterinară și 

Economie Agrară din Brătușeni pentru anul de studii 2022-2023 activitățile care au fost planificate 

în Planul managerial operațional al IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni pentru anul de studii 2021-2022, dar nu au fost realizate. 

 

 A eficientiza activitatea CEIAC în direcția monitorizării realizării Planului managerial 

operațional al IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pentru anul de 

studii 2022-2023. 
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