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1. ARGUMENT 

 

Instituțiile de învățământ profesional tehnic sunt chemate să asigure orientarea 

permanentă spre performanță și să se concentreze pe nevoile elevilor și cerințele pieței muncii în 

ceea ce privește competențele actuale și viitoare, precum și cerințele față cunoștințe. Acest proces 

se realizează, în principal, prin îmbunătățirea continuă a ofertei și a rezultatelor, prin gestionarea 

judicioasă a resurselor, prin asumarea răspunderii și a responsabilităților instituționale și prin 

asigurarea unui cadru transparent, participativ și partenerial în procesul de formare profesională.  

Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) este elaborat de grupul de lucru al IP Colegiul de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pentru asigurarea calității procesului 

educațional, în concordanță cu noile cerințe ale învățământului național și prezintă un set de intenții 

privind orientarea dezvoltării instituționale în scopul furnizării unei educații de calitate la 

standarde europene. Anual, aparatul didactic de dirijare elaborează  Planul Managerial Operațional 

al instituției, în care sunt incluse direcțiile de activitate, precum şi planurile de activitate ale tuturor 

subdiviziunilor, reieșind din necesitățile instituției și Planul de Dezvoltare Strategică. La finele 

anului de studii se efectuează o analiză obiectivă, fiind  inclusă într-un raport anual. Necesitatea 

coerenței în activitate, a identificării nevoilor proprii pe un termen mai lung, precum și posibilitatea 

depășirii și înlăturării  problemelor ne-a sugerat elaborarea unui traseu propriu instituțional pentru 

o perioadă de 5 ani. Acest plan strategic ne va spori gradul de încredere în forțele angajaților 

instituției, dar și responsabilitatea acestora în realizarea misiunii asumate. 

Prezentul Plan de Dezvoltare Strategică (PDS) are o importanță deosebită în realizarea 

misiunii și viziunii Colegiului, având ca componentă prioritară implementarea reformei 

educaționale în asigurarea calității educației și formarea la absolvenți a competențelor necesare 

pentru angajarea pe piața muncii și integrarea cu succes în viața comunității. 

 

Echipa de elaborare: 

 

- Dolișcinschi Sergiu – directorul Colegiului; 

- Frecăuțanu Ghenadie  - director-adjunct al Colegiului; 

- Borovicova Elena - șeful secției Asigurarea calității; 

- Crîjanovschi Oxana- metodist;   

- Serebreanschi Iurie - șeful secției „Merceologie și Achiziții publice”; 

- Lupacescu Maia – secretar, șeful secției „Medicină Veterinară, Planificarea și 

administrarea afacerii și Siguranța produselor agroalimentare”; 

- Prisacari Liudmila – șeful secției Insturire practică; 

- Prisacari Ecaterina – șeful secției Insturire practică; 

- Rotaru Maia – șeful secției Educație;  

- Frecăuțanu Elena - șeful Catedrei de discipline de cultură generală; 

- Stici Raisa  - șeful Catedrei de Merceologie, discipline economice și achiziții publice; 

- Lupacescu Ghenadie - șeful Catedrei de discipline zooveterinare; 

- Slobodean Igor – profesor; 

- Priseajniuc Igor – părinte; 

- Tănase Cristian, PAA-2021, Președintele Consiliului Elevilor al Colegiului; 

- Rența Vasile-agent economic. 

 



3 

 

2. MISIUNEA IP COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE 

AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI 
 

Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este 

o instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar, care oferă comunității servicii de 

formare inițială și continuă în domeniul medicinei veterinare și al economiei agrare, asigurând 

pregătirea specialiștilor competenți și competitivi pe piața muncii, capabili să se adapteze la 

condiţiile de schimbare ale vieţii. 
 

3.   VIZIUNEA IP COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE 

AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI 
 

Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este 

o instituție lider în pregătirea specialiștilor competenți și competitivi în domeniul medicinei 

veterinare și al economiei agrare, asigurând calitatea procesului de formare profesională conform 

standardelor, expectanțelor elevilor și necesităților pieței muncii. 

 

4. SISTEMATIZAREA ȘI PREZENTAREA INFORMAȚIEI DESPRE IP COLEGIUL 

DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI 
 

4.1.Istoricul IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 
 

IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni fondat în 

1973 este o instituie de învățământ profesional tehnic postsecundar,  din subordinea Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Pe parcursul a 43 ani de activitate 

instituția a pregătit specialiști pentru  domeniul zootehniei, medicinei veterinare, merceologiei și 

achizițiilor publice.  
 

Date din cronologia IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni: 
 

• 1973 - fondat (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 3 octombrie 1973 „Cu 

privire la organizarea în baza Sovhozului „Drujba”, raionul Edineţ, al Sovhozului-

tehnicum pentru pregătirea specialiştilor cu studii medii speciale pentru sectorul 

zootehnic).  

• 1992 - Colegiul de Zootehnie din Brătușeni a fost reorganizat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din 22 iunie 1992 “Cu privire la reorganizarea 

instituţiilor de învăţământ mediu cu profil agrar” şi ordinul Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 124 din 26.06.1992, drept act de  

reorganizare al Sovhozului-tehnicum de zootehnie. 

• 2003 - Colegiul de Zootehnie din Brătușeni a fost reorganizat în Colegiul de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, instituție de învațământ superior 

de scurtă durată în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 

decembrie 2003. 

• 2004 -  în temeiul  ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 

52 din 16 martie 2004 Colegiul, ca instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, s-a 

reorganizat în instituţie de învăţământ  mediu de specialitate. 

• 2016 - în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1152 din 

17 octombrie 2016 „cu privire la modificarea anexei nr. 3  la Hotărârea Guvernului nr. 793 

din 2 decembrie 2009” se modifică denumirea Instituției Publice „Colegiul de Zootehnie 
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și Medicină Veterinară din Brătușeni” în Instituția Publică „Colegiul de Medicină 

Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni”. 

• 2020 - au fost acreditate specialitățile 84110 Medicina veterinară și 41630 

Merceologie conform Certificatului de evaluare externă a calității, seria ÎPT nr. 0035-20 

din 30 decembrie 2020.  

• 2021 - au fost acreditate specialitățile 41610 Achiziții publice și 41310 Planificarea 

și administrarea afacerilor, conform Certificatului de evaluare externă a calității, seria IPT 

nr. 0086-21 din 15 iulie 2021. 

• 2021 - a fost acreditată provizoriu specialitatea 72110 Siguranța produselor 

agroalimentare, conform Certificatului de evaluare externă a calității, seria IPT nr. 0086-

21 din 15 iulie 2021. 

 

4.2. Date generale și profilul actual al IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni 
 

IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este cunoscut la 

nivel de republică și dincolo de hotarele ei ca o instituție cu tradiții, reprezentativă pentru 

învățământul din zonă și țară, este ceea ce se cheamă în termeni de specialitate, un „brand”. 

Tradiția pentru noi constă în cultivarea perpetuă a valorilor consacrate, cum sunt: rigoarea 

științifică, disciplina, seriozitatea, cultul lucrului făcut bine, exigența. 
 

Structura IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 

actualmente, include două subdiviziuni: didactică şi de producere. Subdiviziunea didactică are un 

contingent de 420 de elevi și este divizată în 2 secții: ,,Merceologie și achiziții publice” și 

,,Medicină veterinară, planificarea și administrarea afacerilor și siguranța produselor 

agroalimentare”.  

Subdiviziunea de producere include Stațiunea didactico - experimentală, care își 

desfășoară activitatea în condiții de autofinanțare și asigură, în mare parte, instruirea practică a 

elevilor în condiții de producere, cu efectuarea lucrului experimental de cercetare. 

Organul suprem de dirijare al Colegiului este Consiliul profesoral, care  alături de 

Consiliul de administrație aprobă acte normative interne de monitorizare și evaluare a elevilor. 

Consiliul profesoral şi cel de Administrație încearcă să dea normelor şi valorilor noi reprezentări 

şi înțelesuri acceptabile de majoritate, să creeze o mai mare apropiere, o mai bună cunoaștere şi 

posibilitate de comunicare atât între cadrele didactice,  cât și cu elevii și părinții. Suntem conștienți 

că motivarea interioară a fiecăruia are un rol decisiv. 
 

În prezent, IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni asigură  

studii la 5 specialități: 

 

Profil Codul specialității Denumirea Din 

Medicină veterinară 84110 Felcer veterinar  1992 

Merceologie 41630 Tehnician merceolog 2007 

Achiziții publice 41610 Specialist achiziții publice 2012 

Planificarea și adm. afacerilor 41310 Tehnician planificare 2016 

Siguranța produselor 

agroalimentare 

72110 Tehnician siguranța 

alimentelor 

2021 
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Organigrama IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 
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Medicina veterinară vizează formarea la viitorii felceri veterinari a competențelor de 

efectuare a activităților zooigienice, curativ-profilactice și sanitar-veterinare, participarea la 

diagnosticul și tratarea bolilor la animale, participarea la efectuarea  expertizei sanitar-veterinare 

a produselor și materiei prime de origine animală, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Merceologia vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea de codificare, expertiză și 

comercializare a produselor. Specialistul în merceologie trebuie să posede o pregătire teoretică și 

practică pentru a activa ca organizator și executor al activităților menționate, întocmirea și ținerea 

documentației corespunzătoare fiecărei activități. 

Achiziții publice vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea în cadrul întreprinderilor 

(centrelor) de certificare, achiziționare, păstrare, prelucrare și comercializare a produselor 

agroalimentare de origine vegetală și animală ca organizator și executor al proceselor de achiziții 

publice și comercializare a produselor agricole și agroalimentare.    

Planificarea și administrarea afacerilor are ca scop pregătirea specialiștilor pentru 

activități ce țin de inițierea unei afaceri proprii și gestionarea acesteia în cadrul Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni din cadrul organizațiilor. 

Siguranța produselor agroalimentare a fost deschisă în Colegiu în anul de studii 2021-

2022. Specialitatea formează profesioniști în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei 

fitosanitare, siguranţei biologice, chimice şi fizice a produselor alimentare de origine vegetală, 

efectuarii analizelor şi testelor specifice. 

 

4.3. Resursele umane: contingentul de  elevi și cadre didactice, performanțe și rezultate 

 Numărul de cadre didactice la 01.10.2021 

Nr.d

/o 

Personal 

(situația la 01 octombrie  2021) 
Total 

Personal de 

conducere 

Discipline 

de cultură 

generală 

Discipline de 

specialitate 

Pedagogi 

sociali 

1 Numărul de personal aprobat  40 6 16 16 2 

2 
Numărul pozițiilor completate, dintre 
care: 

     

3 

T
it

u
la

ri
 

sub o normă didactică 8  4 4  

cu 1 normă didactică 3  - 3  

cumul intern  3  - 3  

cu mai mult de 1 normă 

didactică 
21  12 9  

4 Prin cumul 6  5 1  

 

5 G
ra

d
e 

d
id

ac
ti

ce
 

Superior 3 -  3 - 

Gradul didactic întâi 8 - 4 4 - 

Gradul didactic doi 20 - 11 9 - 

6 

G
ra

d
e 

m
an

ag
er

ia
l

e 

Superior - - - - - 

Gradul didactic întâi - - - - - 

Gradul didactic doi - 3 - - - 

7 

V
ec

h
im

ea
  

în
 m

u
n
că

 

pînă la 5 ani  3 - 1 2 - 

5-10 ani 5 - 2 3 - 

10-15 ani 9 - 5 4 - 

15 ani şi peste  18 6 7 5 - 

pensionari 3 - 1 21 - 
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Numărul de cadre didactice în perioada 2017 – 2021 

 

Grupa de personal 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total cadre didactice 49 50 46 48 

Titulare 43 42 40 41 

Cumulare 6 8 6 7 

Cu studii superioare 43 42 40 40 

Total personal auxiliar 108 103 98 101 

Pedagog social/metodiști 2/1 2/2 2/2 2/2 

Cadre didactice cu stagiu de 

muncă până la 3 ani 

7 7 4 4 

Cadre didactice cu vârsta 

pensionară 

6 6 6 4 

Personal administrativ de dirijare 6 6 6 5 

 

În același timp,  direcția instituției  își dorește o creștere a potențialului cadrelor didactice, 

o aspirație mai mare a acestora pentru a obține grade didactice și performanțe mai mari. Odată la 

3 ani fiecare cadru didactic urmează cursuri de formare continuă în instituțiile abilitate: Institutul  

de Științe ale Educației, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist – 

Comercială din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Formare Continuă, etc.   

 

Atestarea cadrelor didactice pe perioada 2017-2021 

 

Categoria 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Grad managerial - - - - 

Grad didactic superior 1 - 2 - 

Grad didactic întâi 2 4 1 - 

Grad didactic doi 3 10 2 3 

În total  6 14 5 3 

 

Administrația Colegiului este interesată de a asigura formarea continuă a tuturor cadrelor 

didactice, atât la nivel local, cât și la nivel republican. Corpul didactic a participat la seminare, 

workshop-uri, activități profesionale de nivel republican cu prezența fizică și on-line.  

 

Contingentul de elevi al IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară 
 

Număr total de elevi la 1 octombrie 2021 a fost de 406 elevi, numărul de grupe: 21.  

Provenind din medii sociale diferite, elevii Colegiului  au un nivel de studii și un ritm 

diferit de învățare, ceea ce nu asigură întotdeauna implicarea eficientă în procesul didactic și 

educațional, fiind influențați în mare măsură în  comportamentul lor social de mediul de 

proveniență. 
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Numărul de elevi care au făcut studiile în cadrul instituției, perioada 2017-2021: 

 

Anii 

Specialitatea 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total elevi 466 458 430 422 

84110 Medicină Veterinară 191 185 177 169 

41630 Merceologie 165 147 120 102 

41610 Achiziții publice 74 76 71 76 

41310 Planificarea și 

administrarea afacerilor 

36 50 62 75 

72110 Siguranța produselor 

agroalimentare 

- - - - 

 

Numărul de elevi admiși  este inclus în  planul de înmatriculare stabilit de ministerele de 

resort,  în dependență de cerințele pieței forței de muncă și solicitările Colegiului. Începând cu 

anul de studii 2021-2022 a fost introdusă specialitatea  Siguranța produselor agroalimentare cu 

un număr de 20 de elevi. 

În anul de studii 2020-2021 a fost prima grupă absolventă la specialitatea Planificarea și 

administrarea afacerilor, iar numărul de elevi la această specialitate este în continuă creștere. 

 

Pierderi de contingent 

 

Pierderi de contingent 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total pierderi de contingent 44 50 35 38 

84110 Medicină veterinară 20 21 12 13 

41630 Merceologie 6 1 3 8 

41610 Achiziții publice 3 3 3 8 

41310 Planificarea și 

administrarea afacerilor 

9 13 7 5 

72110 Siguranța produselor 

agroalimentare 

- - - - 

 

Cele mai multe pierderi de contingent se produc la anul întâi de studii, motivul principal 

fiind inadaptarea noilor elevi la cerințele și regulamentul intern al Colegiului, dezvoltarea slabă a 

deprinderilor de viață autonomă sau independentă. Conform Regulamentului se presupune 

exmatricularea elevilor pentru 40 de ore absentate nemotivat.  

 

Cauzele majore ale absențelor sunt: 

 lipsa interesului manifestat pentru anumite discipline; 

 teama de a primi o notă mică; 

 manipulări pentru a nu primi note proaste și a recupera absența pentru a lua o notă mai bună; 

 întârzieri  la ore; 

 lipsa de interes și implicare din partea unor părinți. 
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Performanțe și rezultate ale elevilor 
 

În IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni sunt create 

condiții ce favorizează activitatea colectivului de elevi și profesori, rezultatele  elevilor la 

examenele de absolvire fiind o dovadă a calității procesului didactic și educațional derulat. Dacă 

la admitere se iau în calcul notele din certificatele de studii gimnaziale și la mulți din elevi 

rezultatele sunt modeste, atunci pe parcursul anilor de studiu în Colegiu se observă o creștere a 

gradului de inteligență a elevilor, inclusiv a rezultatelor la disciplinele de cultură generală. 

Sunt atestate rezultate frumoase şi la disciplinele de specialitate, rezultând la final 

specialiști calificați și cetățeni activi ai societății. Astfel, nota medie la examenele de absolvire 

care sunt complexe este relativ stabilă. Aceste rezultate vorbesc și de calitatea studiilor efectuate 

în Colegiu și de responsabilitatea contingentului de elevi, care își conștientizează menirea. 
  

Rezultatele examenelor de absolvire 

 

Nota medie 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

84110 Medicină veterinară 8,71 8,30 anulat în 

temeiul art. 1 

al Legii nr. 

88/2020 şi 

Ordinului 

nr.585 din 

26.06.2020 al 

MECC. 

7,98 

41630 Merceologie 8,51 7,39 8,18 

41610 Achiziții publice 9,62 8,15 8,17 

41310 Planificarea și 

administrarea afacerilor 

- - 8,86 

 

 

4.4. Resurse materiale și tehnice, gospodăria didactică 
 

Patrimoniul IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a fost 

creat, menținut și este dezvoltat în continuare, angajații instituției manifestând atitudine grijulie 

față de bunurile acestuia.  Astfel, IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni are la balanţa sa: 

 2 blocuri de studii cu 17 cabinete și 16 laboratoare (suprafața de 6170 m2), are cazangerie 

pe gaz natural; 

 biblioteca cu un fond de 91602 cărți, numărul de titluri – 14132; 

 sală de lectură cu 100 locuri, dotată cu 7 calculatoare, conectate la Internet; 

 sală de sport (suprafața de 1012 m2) asigurată cu inventar sportiv și un stadion de 650 m2; 

 cantină de 779 m2 cu 280 de locuri, care este utilizată parțial și bufet de 20 de locuri; 

 3 cămine cu suprafața de 3605 m2: într-un cămin renovat și dotat, locuiesc 192 elevi 

(planificat pentru 200 locuri); alte două cămine a câte 220 locuri sunt conservate; 

 punct medical de 60 m2 pentru 11 locuri; 

 stațiune didactică-experimentală cu suprafața de 419,5051 ha, dintre care 11,8521 ha prin 

construcții -bloc didactic, 407,6530 ha   de pământ arabil;  

 depozit (capacitatea de 1000 t); 

 echipamente, utilaje și mecanisme;    

 brigada de tractoare şi maşini agricole. 
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PATRIMONIUL  

Colegiului de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni 

Unități mii.lei 

Terenuri, ha 419,8   

    - din ele  agricole, ha 408 1814,9 

Clădiri și construcții          11,8 19522,6 

Echipamente, utilaje, mașini și mecanisme    4087,2 

    - din ele agricole   2600,2 

Fondul de bibliotecă   253,1 

Alte mijloace fixe   19,5 

TOTAL ESTIMAT, MDL:   25697,3 

 

Colegiul dispune de tehnologii informaționale, precum calculatoare conectate la internet, 

două săli multimedia.  Toate catedrele didactice și cabinetul metodic sunt asigurate cu calculatoare. 

Nu este o excepție nici sala de lectură, dotată cu 7 calculatoare, în care sunt plasate pentru accesul 

liber al elevilor cursurile de prelegeri la disciplinele de studiu, fișele instructive pentru lucrările 

practice și de laborator, caietele de lucru. 

Instituția are grijă să procure echipamente moderne de ultimă generație. Spre exemplu, 

Colegiul este dotat cu  echipamente care sunt utilizate în procesul educațional cum ar fi:  

 93 calculatoare; 

 25 televizoare; 

 17 imprimante; 

 4 table interactive.  

 

Baza de trai și agrement. În cămin locuiesc 192  de elevi pentru care sunt create condiții 

bune de trai și odihnă. La etajul I este sala de lectură dotată cu 2 calculatoare conectate la internet, 

cabinetul pedagogului social și punctul medical. La etajul 2 este sala de agrement. La fiecare etaj 

sunt amenajate  bucătării. La etajul I, III,  IV și V sunt camere de duș. Căminul este asigurat cu 4 

frigidere, 2 congelatoare, 4 mașini automate de spălat, 12 plite electrice, 2 televizoare, 4 boilere, 

56 de dulapuri, 150 de noptiere, 262 de scaune, 74 de mese și 192 de paturi. 

În anul de studii 2019-2020 s-a efectuat reparație capitală la etajul VIII și IX, au fost 

schimbate 40 de uși, toate geamurile, ușile de la balcoane și caloriferele (108 buc.). 

În anul de studii 2020-2021 s-a efectuat reparație capitală la etajele 1-7,  la etajele 8-9 s-

a efectuat reparație cosmetică, au fost schimbate 152 de uși. În subsol au fost schimbate țevile de 

la rețeaua de termoficare și a fost reparată canalizarea.  

Instruirea practică se desfășoară în cabinetele și laboratoarele didactice, create conform 

planurilor de învățământ pe specialități și dotate cu tehnică și materiale didactice necesare. Anual, 

cu agenți economici Colegiul încheie contracte de colaborare ale căror scop este organizarea mai 

calitativă a instruirii practice.  

La finele practicii tehnologice şi de diplomă se organizează concursul „Cel mai bun in 

profesie”.  

Profesorii de specialitate conlucrează eficient cu personalul Stațiunii didactico-

experimentale.  În fiecare an se analizează situația agronomică şi economică a stațiunii la ședințele 

Consiliului profesoral, Consiliului de administrație. 
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Asigurarea cu literatură. Biblioteca este un punct de convergență pentru multe 

comunități, sisteme și discipline care influențează accesul la informație. Unul din obiectivele 

majore ale bibliotecii este motivarea elevilor spre lectură, organizarea unui șir de acțiuni în scopul 

menținerii prestigiului înalt al cărții și al lecturii.   

Localul bibliotecii funcționează în două secții: abonament și sala de lectură. Completarea 

bibliotecii cu literatură corespunde cerințelor didactice actuale. Pe parcursul anului de studii în 

sala de lectură se desfășoară diverse activități: lansări de cărți, expoziții de carte la specialitate, 

activități extracurriculare.  

Suprafața totală de amplasament – 96 m2. Numărul de locuri în sala de lectură – 100.  

Colecția bibliotecii cuprinde:  

 Literatură didactică – 40964 ex.; 

 Literatură de specialitate – 14193 ex.; 

 Literatură de cultură generală – 1547 ex.; 

Literatură artistică – 11390 ex. 

Colecție de cărți total: 91602 exemplare. 

 

Procurarea manualelor și literaturii de specialitate pe perioada 2017-2021 

 

Nr.  Specialitatea 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

1 Medicină 

veterinară  

- - - - - 

2 Merceologie  15 buc 17 buc 8 buc  40 buc 

3 Achiziții publice 3 buc - - - 3 buc 

4 Planificarea și 

administrarea 

afacerilor 

- 31 buc - - 31 buc 

5 Siguranța 

produselor 

agroalimentare 

- - - - - 

6 Manuale de 

discipline de 

cultură generală 

180 buc 

(arenda) 

- - 1020 buc 1200 buc 

7 Literatură 

artistică 

- - - - - 

 Suma lei 13701 10670 1450 64441,45 90262,45 

 

Parteneriatul social. Colaborării cu părinții i se acordă o atenție deosebită. Părinții fac 

parte din Comisia Internă de Evaluare și Asigurare a Calității, Consiliul de Etică. Colaborăm, de 

asemenea, cu Centrul Militar Teritorial Edineț și cu Comisariatul de Poliție care vin ocazional cu 

lecții pentru elevii Colegiului.  
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Lucrul educativ. La fiecare început de an școlar este aprobat planul activităților 

extracurriculare care, mai întâi de toate, este discutat la Consiliul elevilor Colegiului. Elevii propun 

activități care sunt incluse în plan și ulterior realizate. Astfel, activitățile tradiționale pe care le 

promovăm anual sunt: Careul dedicat Zilei cunoștințelor, Ziua Profesorului, Ziua Studentului, 

activități dedicate Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, Ziua Toleranței, 

Carnavalul, activități de voluntariat: De Crăciun devenim mai buni, Un zâmbet de paște (activități 

de binefacere), Dragobetele, Mărțișor, Ziua Drapelului, Ziua Europei, Careul dedicat Ultimului 

sunet.  

De asemenea, în cămin sunt promovate activități precum: seminare informative, mese 

rotunde, ședințe cu șefii de secții/șefii de cămin.   Elevii manifestă interes față de aceste activități, 

dezvoltă ingeniozitatea, creativitatea și așa calități morale ca bunăvoința și responsabilitatea. 

Din cauza situației pandemice, în ultimul an, majoritatea activităților au fost promovate 

online sau au fost anulate. 

Asigurarea didactico-metodică. Activitatea științifico-metodică a Colegiului este una din 

cele mai importante componente a procesului de instruire și se referă la îmbunătățirea calității în 

educație. Cabinetul prestează servicii consultative metodologice eficiente ca: promovarea 

metodelor moderne de interacțiune educațională, dezvoltarea măiestriei pedagogice a tinerilor 

profesori prin activitatea seminarului profesorului începător, conlucrarea cu catedrele în domeniul 

elaborării curricula la unitățile de curs, ghidurilor unităților de curs. Profesorii începători 

beneficiază de instruire metodică din partea metodistului, șefilor de catedre, mentorilor (cadre 

didactice experimentate), șefilor de secții, șefului secției pentru asigurarea calității și a șefului 

secției educație. Tinerii specialiști sunt implicați în activitatea seminarelor metodologice, training-

uri, promovarea lecțiilor publice și a activităților extracurriculare. 

 

4.5. Bugetul administrat de IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni 2017-2021 

Finanțarea instituției se realizaeză din alocații bugetare, suplimentate cu resurse 

extrabugetare și veniturile stațiunii didactico-experimentale.  

 

VENITURI ale IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, mii lei 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Veniturile 

Stațiunii 

didactico- 

experimentale 

1686 mii lei 3885 mii lei 1961 mii lei 5341 mii lei 4414,1 mii lei 

Rentabilitatea 

Stațiunii 

didactico- 

experimentale 

96 % 142 % 45 % 214 % 169,4% 

 

IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni gestionează 

bugetul într-un mod eficient și are grijă de menținerea și administrarea bunurilor din patrimoniul 

său. Modernizarea infrastructurii se realizează din sursele bugetare alocate, precum și din contul 
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finanțărilor obținute din veniturile Stațiunii didactico-experimentale, donații, taxele de studii și de 

cazare; activității de generare a veniturilor. În dependență de sursele financiare existente, sunt 

efectuate reparațiile curente și capitale ale blocurilor de studii.  

 

4.6. Colaborări și parteneri de dezvoltare ai IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni 

 

Având o experiență bogată de activitate,  IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni colaborează cu diferiți parteneri, scopul propus fiind buna funcționare și 

dezvoltare a instituţiei, precum și promovarea imaginii acesteia la nivel național și internațional. 

Astfel, printre partenerii Colegiului sunt: administrația publică locală și centrală, agenții 

economici, instituții de învățământ, organizații obștești, naționale și parteneri internaționali de 

dezvoltare. 

Anual, sunt  încheiate contracte de colaborare cu agenți economici pentru asigurarea 

locurilor de desfășurare a stagiilor de practică. Există 12 agenți economici, cu care suntem în 

colaborare permanentă timp de  6 ani, și care solicită repartizarea elevilor noștri pentru 

desfășurarea practicilor în cadrul întreprinderilor conduse.  

 

Lista donatorilor și proiectelor 

Denumirea 
Suma, 

lei 

Domeniul, activități de 

colaborare 

Perioada de  

colaborare 

 Proiectului Uniunii 

Europene 

„Dezvoltarea 

zonelor rurale în 

Republica 

Moldova”(DevRAM) 

10.700  

Participarea elevilor la vizita de 

studiu Clinica veterinară „Esculap-

Vet” SRL 

13 – 14 mai, 2021 

Denumirea 
Suma, 

lei 

Domeniul, activități de 

colaborare 

Perioada de  

colaborare 

Proiectul  „Sporirea 

gradului de 

conștientizare 

ecologică a tinerilor 

prin implicarea lor 

în activităţi de 

protecţie a 

mediului” 

150.000  

Colegiul Agroindustrial din  

Rîșcani 

Colegiul Agroindustrial ”Gh. 

Răducan” din Grinăuți 

Ianuarie-iunie, 2021 
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5. ANALIZA FACTORILOR INTERNI ȘI EXTERNI DE INFLUENȚĂ (SWOT) 

 

Analiza SWOT  a IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni  

Puncte tari Puncte slabe 

Colegiul dispune de:  

 Toate PFP Colegiului acreditate; 

 Planurile de învățământ și curricula 

racordate la cerințele pieții muncii; 

 Conducere managerială cu deschidere 

spre reforme, calitate, performanță;  

 Cadre didactice competente, 

deținătoare de grade didactice, formate 

în domeniul învățământului online; 

 Cabinete asigurate tehnologic și 

metodologic pentru un proces 

instructiv-educativ de calitate; 

 Clinica veterinară și laborator de 

merceologie dotat cu utilaj modern;  

 Cea mai mare sală de sport din nordul 

Republicii Moldova; 

 Teren de minifotbal; 

 Bibliotecă asigurată cu cca 91602 

exemplare; 

 Sală de lectură cu abonamente la ziare 

și reviste de specialitate; 

 Cămin cu 200 locuri; 

 Cantină; 

 Spații ce pot fi date în chirie în afara 

orarului școlii ca sursă de venit 

extrabugetar;  

 Sistem autonom de încălzire; 

 Teren agricol în gestiune 420 ha; 

 Site-ul,  email și pagini pe rețele de 

socializare; 

 Asigurarea cu mijloace TIC în 

proporție 90% cu conectare la internet; 

 Contracte de parteneriat cu agenții 

economici (inclusiv pentru 

desfășurarea practicii), asociații de 

profil, instituții de învățământ 

profesional tehnic și superior;  

 Păstrarea unui plan de înmatriculare 

constant; 

 Uzura infrastructurii Colegiului; 

 Insuficiența bazei materiale pentru 

specialitățile noi; 

 Lipsa sălii specializate pentru realizarea 

întrunirilor, seminarelor, work-

shopurilor; 

 Lipsa sălii de festivități; 

 Lipsa sistemului de încălzire alternativ; 

 Finanțarea insuficientă de la buget; 

 Denumiri neatractive ale PFP; 

 Absenteism ridicat; 

 Descreșterea procentului calității la 

examenele naționale de bacalaureat; 

 Rata de angajare scăzută a absolvenților; 

 Insuficiența de cadre calificate pentru 

PFP 41610 Achiziții publice; 

 Motivaţia materială redusă a cadrelor 

didactice; 

 Utilizare insuficientă a 

echipamentelor/tehnologiilor moderne în 

procesul instructiv-educativ; 

 Randament scăzut de cunoaștere și 

utilizare a limbilor moderne de către 

cadrele manageriale; 

 Insuficiența asigurării cu softuri 

educaționale licențiate și abilități reduse 

de utilizare a acestora; 

 Bibliografie de specialitate insuficientă 

sau învechită; 

 Motivația redusă a agenţilor economici  

de colaborare cu Colegiu și acordări de 

sponsorizări sau donații; 

 Lipsa unui ONG; 

 Lipsa parteneriatelor cu istituții similare 

de peste hotare; 

 Mobilitatea academică insuficient 

practicată. 
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 Microbuz, ceea ce facilitează 

deplasarea elevilor și profesorilor la 

diverse activități; 

 Rezultate remarcabile ale elevilor la 

olimpiade, conferințe științifice, 

concursuri; 

 Promovarea activităților 

extracurriculare (secții sportive, 

cercuri pe interes), inclusiv Catedra 

militară, în parteneriat cu USM și 

Școala auto - instruirea elevilor pentru 

obținerea permisului de conducere; 

 Cabinet de orientare şi consiliere 

psihologică; 

 Amplasarea geografică avantajoasă, 

care facilitează accesul la instituție. 

Oportunități Amenințări 

 Existența unui cadru legal pentru 

obținerea de fonduri extrabugetare; 

 Prestigiul Colegiului în comunitate;  

 Accesul unui număr apreciabil de 

absolvenți; 

 Valorificarea abilităților individuale 

ale elevilor prin CDS;  

 Schimburi de experiență cu colegiile 

de profil; 

 Implicarea elevilor din Colegiu în 

diverse programe și proiecte; 

 Reparația generală și amenajarea 

etajului III al blocului de studii D, va 

oferi spații de studii pentru 

specialitățile noi; 

 Elaborarea de curricula la 

specialități/profesii pentru asigurarea 

programelor de  formare pentru adulţi; 

 Proiecte investiționale în domeniul 

creșterii animalelor; 

 Dezvoltarea unor activități 

extracurriculare în parteneriate cu 

agenții economici, instituții similare; 

 Posibilitatea accesării unor proiecte cu 

finanțare națională și internațională; 

 Descentralizarea financiară;  

 Posibilitatea obținerii de fonduri 

extrabugetare; 

 Abandonul şcolar în continuă creștere; 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale ale 

elevilor; 

 Interes scăzut față de studii din partea 

elevilor; 

 Lipsa motivaţiei pentru continuarea 

studiilor; 

 Dezinteresul manifestat de majoritatea 

părinţilor faţă de studii și continuarea 

studiilor; 

 Progresul tehnologic accelerat duce la 

uzura morală a echipamentelor existente;  

 Scăderea ponderii unor domenii de 

activitate în zonă (medicină veterinară, 

economie, achiziții); 

 Fluctuație de cadre didactice tinere;  

 Migraţia specialiștilor calificați în alte 

domenii de activitate mai bine plătite sau 

spre ţările europene dezvoltate; 

 Situația demografică care ar duce la 

scăderea numărului de elevi; 

 Salariile mici din sectorul agrar; 

 Închiderea afacerilor în domeniu; 

 Indiferența pieții muncii la demersul 

educațional; 

 Insuficiența locurilor de muncă pentru  

absolvenții colegiilor agricole; 

 Migrația populației; 
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 Încheierea unor contracte cu firmele 

care doresc angajarea muncitorilor din 

zonă pentru a asigura testarea sau 

instruirea acestora; 

 Necesitatea formării continue a 

adulţilor; 

 Unica instituție în domeniul Medicinei 

Veterinare și Achizițiilor publice; 

 Amplasarea geografică avantajoasă; 

 Interesul agenților economici față de 

practicanți și absolvenții Colegiului; 

 Revitalizarea sectorului zootehnic; 

 O rețea de instituții care oferă PFC 

cadrelor didactice; 

 Susținea financiară  de formare 

continuă cu 2 % din fondul de 

salarizare; 

 Activități extracurriculare pentru elevi 

organizate de MAIA și MEC, care pot 

promova imaginea Colegiului la nivel 

național; 

 Proiecte europene de suport tehnic în 

agricultură; 

 Programul de subvenționare al AIPA al 

MAIA din Republica Moldova. 

 Centralizarea extensivă; 

 Instabilitatea politică și economică din 

Republica Moldova; 

 Dificultăţi în realizarea parteneriatelor și 

proiectelor; 

 Învățământul la distanță în perioada 

pandemiei nu asigură pe deplin formarea 

competenţelor necesare. 

 

 

Analiza PESTE (politic, economic, social, tehnologic și ecologic) 

 

Politic: 

1. Societatea se află în permanentă schimbare, ceea ce nu întotdeauna favorizează 

învățământul. 

2. Apariția și implementarea Strategiei sectoriale de dezvoltare „Educația 2030” și a 

Strategiei de dezvoltare a educației pe anii 2021-2030. 

3. Sectorul este supus mai mult centralizării decât descentralizării, autonomia instituțiilor 

de învățământ fiind erodată de politicile forurilor superioare. 

 

Economic: 

1. Criza financiar - economică de durată influențează negativ asupra stării învățământului. 

2. Legislația financiară tot mai mult restrânge autonomia financiară a instituțiilor de 

învățământ. 

3. Lipsa fondurilor destinate dezvoltării instituției stopează evoluția acesteia. 

4. Necesitatea implicării în proiectele europene în vederea atragerii de fonduri. 

5. Pauperizarea populației limitează accesul tineretului la studii din contul resurselor 

proprii. 
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6. Interesul scăzut al mediului de afaceri pentru îmbunătățirea calității învățământului 

profesional. 

7. Lipsa/insuficiența locurilor de muncă pentru absovenții Colegiului. 

  

Social: 

1. Implicarea părinților în procesul instructiv-educativ este scăzut, din cauza dispersării 

acestora pe tot teritoriul republicii și nu numai. 

2. Mulți dintre elevi provin din familii cu venit modest, se confruntă cu probleme sociale, 

efectul cărora se resimt asupra pregătirii și comportamentului elevilor. 

3. Migrarea multor părinți la muncă peste hotarele  țării afectează substanțial starea moral-

psihologică și comportamentală a elevilor. 

4. Scăderea generală a populației școlare, determinată în principal de rata scăzută a 

natalității și migrarea familiilor. 

5. Creșterea numărului familiilor monoparentale. 

6. Colaborare insuficientă cu alte instituții publice. 

 

Tehnologic: 

1. Pe plan mondial se constată accentuarea importanței tehnologiei informației pentru 

învățământ, în special în circumstanțele pandemice cauzate de COVID-19. 

2. Instituția se preocupă intensiv de aplicarea tehnologiilor în procesul educațional și 

managerial însă mai sunt neajunsuri în dezvoltarea personalului în acest domeniu. 

3. Existenţa resurselor educaţionale digitale deschise, adecvate pentru învăţământul 

profesional. 

4. Răspîndirea tehnologiilor moderne de comunicare facilitează transmiterea informațiilor 

în timp scurt. 

 

Ecologic: 

1. Abordarea incorectă a problemelor ecologice se răsfrânge negativ asupra mediului. 

2. Amplasarea instituției oferă posibilități de fortificare a educației ecologice a elevilor. 

3. Unitatea de învățământ trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu, prin 

participarea la proiecte ecologice, la programe de implementarea a măsurilor de 

protecție a mediului din comunitatea locală, prin economisirea la maximum a resurselor 

de energie termică, electrică, apă etc.  

4. Anual, se face antrenarea elevilor din instituție în amenajarea zonei verzi a colegiului 

pentru  educarea viitoarei generații  în spiritul păstrării curățeniei și a grijei față de 

mediul înconjurător. 
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6. FORMULAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE  

 

Profesorii, echipa managerială și beneficiarii serviciilor oferite de instituție au propus 

schimbări prioritare, care țin de următoarele 5 domenii-componente de dezvoltare a colegiului: 

 Învățământ: proces didactic și educativ. 

 Personalul angajat (didactic și auxiliar).  

 Gospodăria didactică și infrastructura instituției. 

 Finanțe. 

 Colaborări și promovarea imaginii. 

În rezultatul analizei SWOT și PESTE, a discuțiilor participative în grupuri de lucru au 

fost identificate următoarele obiective pentru dezvoltarea strategică a instituției pentru următorii 5 

ani: 
 

Obiectivul general 1: Modernizarea curricula de formare iniţială a specialiştilor în domeniul 

medicinei veterinare și al economiei agrare din perspectiva necesităţilor pieţii muncii, a pedagogiei 

competenţelor, centrării pe elev, promovării inter- şi transdisciplinarităţii. 

Obiective specifice: 

1.1. Actualizarea planurilor de învățământ în contextul pedagogiei competențelor și abordării 

interdisciplinare. 

1.2. Asigurarea metodico-ştiinţifico- didactică a procesului de învăţământ conform 

prevederilor curricula modernizată şi particularităţilor de învăţare eficientă a elevilor. 

1.3. Diversificarea ofertei educaționale în funcție de nevoile pieții muncii. 

1.4. Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor.    

Obiectivul general 2: Asigurarea procesului de învăţământ cu personal didactic şi managerial 

profesionist, competitiv, competent în promovarea consecventă a învăţământului centrat pe elev şi 

formarea durabilă a competenţelor profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 

2.1.Eficientizarea procesului de recrutare și formare continuă a cadrelor didactice. 

2.2. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță profesională a cadrelor didactice prin 

asigurarea evaluării interne calitative și stimulării morale și materiale a cadrelor didactice. 

Obiectivul general 3: Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului Colegiului în scopul 

îmbunătățirii calității serviciilor prestate. 

Obiective specifice: 

3.1. Diversificarea surselor de finanţare a instituţiei. 

3.2. Modernizarea infrastructurii Colegiului. 

3.3. Asigurarea sectorului de producere cu tehnică agricolă. 

Obiectivul general 4: Diversificarea politicilor de marketing educațional în scopul satisfacției 

părților interesate, evoluției antreprenoriale, dezvoltării parteneriatelor și promovării imaginii 

colegiului. 

Obiective specifice: 

4.1. Dezvoltarea activității antreprenoriale la elevii Colegiului prin intermediul clinicii veterinare, 

laboratorului de merceologie și magazinului didactic. 

4.2. Dezvoltarea politicilor de marketing educațional în scopul promovării imaginii Colegiului.  

4.3. Încheierea acordurilor de colaborare și parteneriatelor în vederea realizării unor proiecte de 

maxim interes pentru elevi, profesori, colegiu, comunitate. 
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7. PLANULUI OPERAȚIONAL 

Nr. 

ord Denumirea activității /acțiunii Rezultate scontate Responsabil  

Perioada estimativă 

de realizare Sursa financiară 

1 2 3 4 5 6 

Obiectiv general:  

1. Modernizarea curricula de formare iniţială a specialiştilor în domeniul medicinei veterinare și al economiei agrare din perspectiva 

necesităţilor pieţii muncii, a pedagogiei competenţelor, centrării pe elev, promovării inter- şi transdisciplinarităţii 

Obiectiv specific: 

1.1. Actualizarea planurilor de învățământ în contextul pedagogiei competențelor și abordării interdisciplinare  

 1.1.1 Actualizarea planurilor de 

învățământ 84110 „Medicină 

veterinară” și 41610 „Achiziții 

publice”, ediția 2022. 

2 planuri de învățământ 

actualizate 

Director 

Grupul de lucru 
2022  

1.1.2. Armonizarea tuturor curricula 

pentru PFP  84110 „Medicină 

veterinară” și 41610 „Achiziții 

publice” cu planurile de învățământ 

ediția 2022. 

98 curricula armonizate cu 

planurile de învățământ 

Director adjunct 

Metodist  

Șefii de secții 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 

2022 
1600 lei 

SEB 

1.1.3. Reactualizarea, în colaborare cu 

mediul academic, a conținuturilor 

curriculare și materialelor didactice cu 

curricula PFP 84110 „Medicină 

veterinară” și 41610 „Achiziții 

publice”, ediția 2022. 

 

98 curricula reactualizate  

 

Șef secție calitate 

Metodist 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 
2022-2023 

3200 lei 

SEB 

1.2. Asigurarea metodico-ştiinţifico- didactică a procesului de învăţământ conform prevederilor curricula modernizată şi 

particularităţilor de învăţare eficientă a elevilor. 

1.2.1. Racordarea ghidurilor unităților 

de curs şi a materialor didactice la 

cerinţele curriculare. 
98 de ghiduri reactualizate 

Șef secție calitate 

Metodist  

Șefii catedrelor  

Cadrele didactice 

2022-2023 
1200 lei anual 

SEB 
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1.2.2. Acreditarea tuturor PFP și a 

instituției în scopul asigurării calității 

programelor de formare profesională 

conform standardelor de calitate. 

5 PFP și 2 DFP acreditate 

Director 

Echipa managerială  

Șef secție calitate 

 

2024-2025 

74000 lei 

SB 

SEB 

1.2.3. Aplicarea platformei 

educaționale necesare organizării și 

desfășurării procesului didactic de 

calitate (toate materiale didactice 

digitalizate, orarul, linkurile grupelor 

academice).  

G-suit aplicat 

Director adjunct 

Inginer mijloace  

tehnice 

Cadrele didactice 

 

2022-2023 
10000 lei 

SEB 

1.2.4. Elaborarea suporturilor de 

curs/manualelor în colaborare cu 

mediul academic. 
5 manuale elaborate 

Director 

Contabil șef 

Cadre didactice 

Șefii catedrelor 

2022-2024 
2250 pentru o unitate 

de curs 

1.2.5. Renovarea și completarea 

sistematică a fondului de literatură de 

specialitate și artistică, abonarea la 

ziare şi reviste de specialitate. 

Asigurarea cu manuale 

PFP: 

- 84110 Medicină 

veterinară – 10 exemplare; 

- 41610 Achiziții publice – 

10 exemplare; 

- 41630 Merceologie – 10 

exemplare; 

- 41310 Planificarea și 

administrarea afacerilor – 

10 exemplare; 

- 72110 Siguranța 

produselor agroalimentare 

– 10 exemplare. 

Literatura artistică – 70 ex. 

Abonarea la ziare și reviste 

de specialitate: 

„Economica”, 

„Merceologie”, 

„Veterinărie”. 

 

 

 

 

Director 

Bibliotecar 

Contabil șef 

 

2022-2026 

60000 lei 

SB 
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1.2.6. Asigurarea tuturor sălilor de 

studii din blocul didactic „A” cu 

echipament TIC, necesar desfășurării 

eficiente a procesului didactic. 

 

12 săli asigurate cu TIC 

Director 

Contabil șef 

2022-2024 
210000 lei 

SEB 

Obiectiv specific:  

1.3. Diversificarea ofertei educaționale în funcție de nevoile pieții muncii 

 1.3.1. Inițierea DFP  6121 „Crescător 

de animale”, meseria 612102 Crescător 

de animale pentru producția de lapte și 

carne. 

Planul și curricula la DFP 

elaborat și aprobat la 

MAIA și MEC 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele didactice 

2022-2023 
SEB 

SB 

1.3.2. Inițierea DFP „Vânzător”, 

meseria 416003 Vânzător (învățământ 

dual) 

Planul și curricula la DFP 

elaborat și aprobat la 

MAIA și MEC 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele didactice 

2023-2024 
SEB 

SB 

1.3.3. Inițierea PFP „Tehnologia de 

creștere și procesare a produselor de 

origine animală”. 
Planul și curricula la PFP 

elaborat și aprobat la 

MAIA și MEC 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele didactice 

2023-2024 SB 

1.3.4. Inițierea DFP „Operator 

însămânțarea artificială”. Planul și curricula la 

DFPC elaborat și aprobat 

la MAIA și MEC 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele didactice 

2023-2024 SEB 

 1.3.5. Inițierea DFP „Grumming” Planul și curricula la DFP 

elaborat și aprobat la 

MAIA și MEC 

 

 

 

Director 

CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Catedrele didactice 

2022-2023 SEB 
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Obiectiv specific:  

1.4. Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor  

 

 

1.4.1. Extinderea parteneriatelor cu 

agenții economici în vederea 

dezvoltării și creșterii competențelor 

profesionale ale elevilor. 

10 parteneriate create 

anual 

Director  

Șef secție instruire 

practică 
2022-2026 SEB 

1.4.2. Crearea și dezvoltarea mediului 

incluziv pentru toți elevii  cu nevoi 

speciale. 

3 rampe de acces 

 

 

PEI elaborate  

(la necesitate) 

Director  

Contabil șef 

Șeful gospodăriei 

Metodist 

Șefii de secții 

Cadrele didactice 

2022-2024 
120000 

SEB 

1.4.3. Promovarea mobilității 

academice în rândurile cadrelor 

didactice și a elevilor a câte 2 contracte 

anual pentru fiecare PFP. 

10 acorduri de mobilitate 

Director adjunct 

Șefii de secții 
2022-2026 SB 

1.4.4. Prevenirea hărțuirii de orice 

gen, bullying-ului, tuturor tipurilor de 

discriminări. 

Regulamentul intern 

pentru prevenirea hărțuirii 

de orice gen, bullying-ului, 

tuturor tipurilor de 

discriminări; 

Planul de acțiuni privind 

prevenirea hărțuirii de 

orice gen, bullying-ului, 

tuturor tipurilor de 

discriminări. 

Director 

Director adjunct 

Șef secție educație 

Cadrele didactice 

2022-2023 
SB 

SEB 

1.4.5. Promovarea transparenței 

decizionale și dezvoltarea 

autoguvernării elevilor. 

Câte 2 elevi incluși în 

structurile manageriale  

Șef secție educație 

Consiliul elevilor 2022-2026  

1.4.6. Dezvoltarea activităților de 

consiliere psihologică și de consiliere 

în planificarea carierei pentru elevii 

Colegiului. 

100% de elevi asigurați cu 

consiliere psihologică și 

consiliere în planificarea 

carierei 

Psiholog 

Diriginți 

Șefi de secții 

Director adjunct 

2022-2026 SB 
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 1.4.7. Consolidarea relațiilor profesori-

elevi-părinți în scopul eficientizării 

rezultatelor educaționale. 

2 adunări generale pe an 

de studiu 

Informarea lunară a 

părinților privind reușita și 

frecvența   

Director adjunct 

Șefii de secții 

Diriginții 2022-2026  

 1.4.8. Responsabilizarea cadrelor 

didactice și a elevilor pentru obținerea 

performanțelor în cadrul  

olimpiadelor zonale, evaluărilor 

naționale, examenelor de calificare și a 

activităților extracurriculare 

desfășurate la nivel național. 

Majorarea anuală cu 10% a 

performanțelor elevilor 

Director adjunct 

Șefii de secții 

Șefii de catedre 

Cadrele didactice 2022-2026 SEB 

 1.4.9. Realizarea activităților 

extracurriculare privind formarea 

deprinderilor de viață a tinerilor. 

2 workshop-uri realizate 

anual 

3 seminare informative 

realizate anual 

Șeful secție educație 

Cadrele didactice 

Consiliul elevilor 
2022-2026 SEB 

1.4.10. Realizarea târgului de oferte în 

angajarea absolvenților (Clubul muncii, 

Ziua carierei). 

1 ședință a Clubului 

muncii/Zilei carierei 

organizate anual 

Șefii de secții 

Șefii de catedre 2022-2026 SEB 

Obiectiv general: 

2.  Asigurarea procesului de învăţământ cu personal didactic şi managerial profesionist, competitiv, competent în promovarea consecventă 

a învăţământului centrat pe elev şi formarea durabilă a competenţelor profesionale ale elevilor 

2.1. Eficientizarea procesului de recrutare și formare continuă a cadrelor didactice 

 2.1.1. Asigurare, după necesitate, cu 

cadre  didactice competente, angajate 

prin concurs. 

6 cadre didactice angajate 

Director 

Director adjunct 

Șef serviciu personal 

2022-2026 SB 

2.1.2. Elaborarea și implementarea 

Strategiei de dezvoltare a cadrelor 

didactice. 

Strategia de dezvoltare a 

cadrelor didactice  

 

Echipa managerială 2022-2023  

2.1.3. Asigurarea dezvoltării 

profesionale continue a personalului la 

nivel național. 
100% personal format 

Director 

Contabil șef 

Metodist 
2022-2026 

SEB 

2% din fondul de 

salarizare 
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2.1.4. Organizarea activităților de 

formare continuă la nivel de Colegiu. 

2 ședințe metodice 

organizate semestrial; 

100% personal format   

Metodist 

Șefii catedrelor 

Șeful CEIAC 

2022-2026  

2.2. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță profesională a cadrelor didactice prin asigurarea evaluării interne calitative și stimulării 

morale și materiale ale cadrelor didactice 

 2.2.1. Evaluarea și autoevaluarea 

cadrelor didactice din perspectiva 

motivării pentru dezvoltarea 

performanţelor profesionale și 

avansarea în carieră. 

Regulament/Procedura de 

evaluare și autoevaluare a 

cadrelor didactice; 

Chestionare de evaluare a 

activității cadrelor 

didactice aplicate; 

Performanța la  cadre 

didactice stabilită 

trimestrial conform 

rezultatelor evaluării și 

autoevaluării; 

Evaluarea anuală a 

activității cadrelor 

didactice; 

Alocarea primei anuale la 

100 % cadre didactice. 

Director 

Contabil șef 

CEIAC 

Cadrele didactice 

Elevii 

 

Trimestrial 

2022-2026 

 

 

 

 

Anual 

2022-2026 

 

SB 

Până la 10% 570000 

anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 000 anual 

2.2.2. Motivarea autoevaluării 

obiective și a activității profesionale a 

atestării cadrelor didactice. 

Realizarea planului de 

perspectivă pentru 

activitatea profesională la 

100 % de cadre didactice; 

 

Conferirea/confirmarea 

gradelor didactice.  

Șeful CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 2022-2026 SB 
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2.2.3. Stimularea inovaţiei şi 

performanţei în activitatea angajaților 

instituției în baza indicatorilor de 

performanță. 

Creșterea inovaţiei şi 

performanței la 100 % de 

cadre didactice; 

 

Participări anuale la 

conferințe, concursuri la 

nivel național și 

internațional. 

Șeful CEIAC 

Metodist 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 
2022-2026 SB 

Obiectiv general : 

3. Dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului Colegiului în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate 

Obiectiv specific: 

3.1. Îmbunătățirea managementului resurselor financiare prin diversificarea surselor de finanţare a instituţiei 

 3.1.1. Inițierea clinicii veterinare 

PrimVetFarm prin proiectul 

„CREATIVO”.  

Clinica veterinară viabilă Director 

Contabil șef 

 

2022 420000 lei proiectul 

CREATIVO 

300000 lei SEB 

3.1.2. Atragerea investițiilor bugetare 

prin finanțare complementară anuală 

oferită de MAIA. 

Etajul I al blocului de 

studii „D” reparat; 

20 de uși noi instalate la 

etajul II al blocului de 

studii „D” 

Director 

Contabil șef 

MAIA 

2022-2026 500000 MAIA 

200000 SEB 

3.1.3. Participarea în proiecte 

investiționale prin crearea ONG. 3 proiecte câștigate Echipa managerială 2022-2026 
Contribuția proprie 

din SEB 

Obiectiv specific: 

3.2. Modernizarea infrastructurii Colegiului 

 3.2.1. Repararea capitală a acoperișului 

blocului de studii „D”. 

Acoperișul blocului de 

studii „D” reparat 

Director 

Contabil șef 2022-2026 2 mln proiect, SEB 

3.2.2. Repararea fațadei blocului de 

studii „D”. 

Fațada blocului de studii 

„D” reparată 

Director 

Contabil șef 2022-2026 1,8 mln proiect SEB 
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3.2.3. Repararea fațadei căminului Nr 

2. 

Fațada căminului Nr. 2 

reparată 

Director 

Contabil șef 2022-2026 1,2 mln proiect, SEB 

3.2.4. Repararea etajului 3 a blocului 

de studii „D”. 

Etajul 3 a blocului de 

studii „D” reparat 

Director 

Contabil șef 2022-2026 4 mln proiect, SEB 

3.2.5. Repararea trotuarelor de pe 

teritoriul Colegiului. 

1500 de m2 de trotuare 

reparate 

Director 

Contabil șef 2022-2023 1 mln proiect, SEB 

3.2.6. Repararea cantinei Colegiului. Cantina Colegiului 

reparată 

Director 

Contabil șef 2022-2026 1 mln proiect, SEB 

3.2.7. Repararea și amenajarea sălii de 

conferințe. 

Sala de conferințe reparată 

și amenajată 

Director 

Contabil șef 2022-2023 
250000 lei proiect, 

SEB 

3.2.8. Echiparea și amenajarea în 

cămin a spațiilor pentru elevii cu 

necesități speciale. 

2 camere și spații 

echipate/amenajate 

(în dependență de 

necesități) 

Director 

Contabil șef 
2022-2024 

200000-300000 lei 

proiect, SEB 

3.2.9. Repararea și amenajarea sălilor 

de lectură și agrement în căminul Nr 2. 

2 săli reparate și amenajate Director 

Contabil șef 2022-2023 200000 SEB 

Obiectiv specific: 

3.3. Asigurarea sectorului de producere cu tehnică agricolă 

 3.3.1. Procurarea a 2 tractoare. 2 tractoare procurate Director 

Contabil șef 2022-2026 
700000 lei 

SEB 

3.3.2. Procurarea a 2 remorci. 2 remorci procurate Director 

Contabil șef 2022-2026 
330000 lei 

SEB 

3.3.3. Procurarea a 2 semănătoare. 2 semănătoare procurate Director 

Contabil șef 2022-2026 
430000 lei 

SEB 

3.3.4. Procurarea a 2 cultivatoare. 

 

 

 

2 cultivatoare procurate Director 

Contabil șef 
2022-2026 

170000 lei 

SEB 



27 

 

Obiectiv general: 

4. Diversificarea politicilor de marketing educațional în scopul satisfacției părților interesate, evoluției antreprenoriale, dezvoltării 

parteneriatelor și promovării imaginii colegiului 

Obiectiv specific: 

4.1. Dezvoltarea activității antreprenoriale la elevii Colegiului prin intermediul clinicii veterinare, laboratorului de merceologie și a 

magazinului didactic 

 4.1.1. Crearea cadrului normativ cu 

privire la gestionarea veniturilor în 

urma activității antreprenoriale. 

Strategia de realizare și 

gestionare a veniturilor 

proprii; 

Regulamentului intern cu 

privire la reglementarea 

activităților antreprenoriale  

 

 

Echipa managerială 
2022-2023 Proiect CREATIVO 

4.1.2. Deschiderea clinicii veterinare 

„PrimVetFarm”. 
Clinica veterinară 

„PrimVetFarm” viabilă 

Director 

Contabil șef 

Director adjunct 

Șef secție practică 

Cadre didactice 

2022 SEB 

4.1.3. Deschiderea magazinului 

didactic. 

Magazinul didactic viabil 

Director 

Contabil șef 

Director adjunct 

Șef secție practică 

Cadre didactice 

2022-2026 
SEB 

200000 

4.1.4. Implicarea elevilor Colegiului în 

activitatea clinicii veterinare, 

laboratorului de merceologie și a 

magazinului didactic. 

100% de elevi implicați  

Director adjunct 

Șef secție practică 

Șefii catedrelor 2022-2026  

4.1.5. Informarea comunității despre 

serviciile oferite de Colegiu în cadrul 

clinicii veterinare, laboratorului de 

merceologie și a magazinului didactic. 

Comunitatea informată 

despre serviciile oferite de 

Colegiu în cadrul clinicii 

veterinare, laboratorului de 

merceologie și a 

magazinului didactic 

Administrator baza de 

date 

Inginer IT 
2022-2026 SEB 
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Obiectiv specific: 

4.2. Dezvoltarea politicilor de marketing educațional în scopul promovării imaginii Colegiului 

 

 4.2.1. Elaborarea Planului de 

marketing al Colegiului. 

Planul de marketing al 

Colegiului  

Echipa managerială 
2022-2023  

4.2.2. Constituirea Sistemului 

Informațional de Marketing în cadrul 

structurii organizaționale. 

Sistemul Informațional de 

Marketing încadrat în 

structura organizațională 

Director 

Director adjunct 

Administrator baza de 

date 

Inginer IT 

2022-2023 SEB 

4.2.3. Inițierea bazei de date despre 

clienții și partenerii Colegiului. 

Baza de date despre 

clienții și partenerii 

Colegiului  

Șef secție instruire 

practică 

Administrator baza de 

date 

Inginer IT 

 

2022-2026 SEB 

4.2.4. Dezvoltarea și consolidarea 

sistemului de management al calității la 

toate nivelurile și subdiviziunile 

instituție prin dezvoltarea culturii 

calității. 

Strategia de elaborare şi 

implementare a 

conceptului de calitate 

educaţională în cadrul 

Colegiului  de  Medicină 

Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni  

pentru anii 2022-2026; 

 

Planul operațional anual 

CEIAC realizat 

Director 

Echipa managerială 

Șef secție pentru 

asigurarea calității 

2022-2026  

4.2.5. Organizarea eficientă a 

procesului de admitere în scopul 

asigurării unui contingent calitativ de 

elevi. 

Planul de admitere realizat 

100% 

Director 

Director adjunct 

Secretarul comisiei de 

admitere 

2022-2026 
SEB 

SB 

4.2.6. Asigurarea continuităţii 

academice în parteneriat cu instituţiile 

superioare. 

5 activități de ghidare în 

carieră organizate în 

colaborare cu instituții 

 

 

Director 
2022-2026 SEB 
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superioare în scopul 

asigurării continuităţii 

academice 

Director adjunct 

 

4.2.7. Diversificarea modalităților de 

informare a comunității despre Colegiu 

și serviciile prestate. 

Informarea comunității 

despre Colegiu și serviciile 

prestate prin intermediul 

Twitter, TikTok, 

Instagram, Facebook, 

Odnoklassniki, rețele de 

socializare nou-apărute, 

emisiuni radio, etc. 

CEIAC 

Inginer IT 

Administrator baza de 

date 

Diriginții 2022-2026 SEB 

 4.2.8. Promovarea activităţilor de 

informare a tuturor actorilor 

educaţionali despre valorile 

fundamentale ale Colegiului. 

10 activități de informare 

organizate anual (Ziua 

ușilor deschise, 30 

gimnazii vizitate anual, 

diseminarea săptămânală a 

informațiilor despre 

activitatea instituției prin 

rețele de socializare și 

saitul Colegiului) 

Membrii echipei 

manageriale 

Inginer IT 

Administrator baza de 

date 
2022-2026 SEB 

 4.2.9. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor nonformale ale elevilor 

prin implicarea echipelor de 

voluntariat, Consiliului elevilor, ONG-

urilor, etc. în contextul promovării 

tradițiilor și valorilor Colegiului. 

10 ședințe ale CE ordinare 

pe an; 

 

Șef secție educație 

Președintele 

Consiliului elevilor 

2022-2026 SEB 

Obiectiv specific: 

4.3. Încheierea acordurilor de colaborare și parteneriate în vederea realizării unor proiecte de maxim interes pentru elevi, profesori, 

colegiu, comunitate 

 4.3.1. Colaborarea constructivă cu 

departamentele instituțiilor superioare 

din Moldova, prin mobilitatea cadrelor 

Organizarea mobilității 

academice între 3 instituții 

anual; 

Director adjunct 

Metodist 

Șefii secțiilor 

2022-2026 SB 



30 

 

didactice; redactarea articolelor 

științifice. 

5 articole redactate în 

comun cu profesorii 

universitari 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 

4.3.2. Încheierea parteneriatelor cu 

agenții economici. 
5 parteneriate cu agenții 

economici semnate anual 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 

2022-2026  

4.3.3. Semnarea parteneriatelor cu 

asociații profesionale - Asociația 

Medicilor Veterinari din Moldova, 

Colegiul de Medicină Veterinară din 

Moldova, ANSA, DTSA. 

Parteneriate încheiate cu 

asociații profesionale - 

Asociația Medicilor 

Veterinari din Moldova, 

Colegiul de Medicină 

Veterinară din Moldova, 

ANSA, DTSA 

Director 

Director adjunct 

Șefii secțiilor 

Șefii catedrelor 

Cadrele didactice 
2022-2026  

4.3.4. Încheierea parteneriatelor cu 

instituțiile înrudite din țară și din 

spaţiul educaţional European. 

4 parteneriate cu 

instituțiile înrudite din 

țară; 

5 parteneriate cu 

instituțiile din spaţiul 

educaţional European 

Director 

Director adjunct 

 
2022-2026 SEB 
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8. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PDS   
 

Prezentul Plan de Dezvoltare Strategică (PDS) a fost elaborat de echipa IP Сolegiul de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni. Este un document viabil, cu care se va 

lucra pe parcursul anului curent și a următorilor 5 ani. Astfel, Planul Managerial al instituției din 

acest an și următorii ani va fi adaptat după acest document și în conformitate cu Planul Operațional 

de realizare a direcțiilor strategice pentru 5 ani. 

Anual, echipa managerială și CEIAC vor monitoriza implementarea planului  anual, 

evaluând rezultatele obţinute în raport cu  obiectivele  strategice din  PDS.  Se vor introduce, după 

necesitate, anumite schimbări,  corectări și ajustări atât în  planul anual, cât și  cel operațional 

pentru  următorii ani. 

Implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare va fi realizată de către personalul 

didactic și auxiliar prin: 

 selectarea activităților prioritare pentru fiecare an de studii; 

 ședințe de lucru pentru informare, actualizare, feed-back lunar; 

 rapoarte semestriale de progres pentru operarea ajustărilor corespunzătoare în procesul 

implementării și prezentarea lor la Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație, 

CEIAC, catedre; 

 includerea acțiunilor specifice în planurile de activitate ale Consiliului Profesoral, 

Consiliului de Administrație, CEIAC, catedrelor etc. 

 Consiliul Profesoral va monitoriza anual realizarea obiectivelor generale; 

 monitorizarea se va organiza sistematic de CEIAC, structura ce va  identifica modul în care 

se desfășoară activitatea, a depista la timp neajunsurile și a interveni cu acțiuni corective; 

 informarea factorilor interesați (parteneri, manageri, agenți economici etc.) asupra 

rezultatelor implementării PDS. 

 

Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare a PDS, în care vor fi incluse propuneri privind 

modificările necesare pentru perioada următoare. 

În procesul de evaluare și monitorizare vom folosi diverse metode, tehnici și instrumente: 

analiza SWOT, PESTE, observarea, bilanțul, chestionarul, studiul de caz etc.  

Toate aceste schimbări trebuie să se bazeze pe necesitățile reale ale elevilor și a 

angajaților colegiului, dar şi în raport cu cele ce se vor produce în învățământul profesional tehnic 

din țară.  

În activități de monitorizare și evaluare vor fi implicați CEIAC, echipa managerială, 

elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar.  

Activitățile de monitorizare și evaluare a PDS vor fi incluse în planuri anuale. 

Monitorizarea și evaluarea va fi efectuată în baza indicatorilor stipulaţi pentru fiecare obiectiv 

strategic. Rapoartele despre rezultatele monitorizării și evaluarii vor fi prezentate de câtre CEIAC 

membrilor colectivului și vor servi drept bază pentru luarea unor decizii strategice, aprobate în 

mod participativ.  
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Ne dorim ca reprezentanții tuturor subdiviziunilor (didactică, de producere) să contribuie 

cu îmbunătățiri la acest document, oferind sugestii concrete de îmbunătăţire, privind resursele 

temporale necesare pentru aceasta. La finele fiecărui an de studii, se va realiza o analiză obiectivă,  

inclusă într-un raport anual.  

Aceasta ne va ajuta să proiectăm mai bine traseul propriu de creștere și dezvoltare pentru 

o perioadă mai îndelungată, așa încât să rămânem una dintre cele mai  bune instituții ce pregătește 

nu doar specialiști competenți în domeniul agriculturii, dar şi oferă noi posibilități de formare 

pentru producătorii agricoli din zonă, foști absolvenți, alte instituții de învățământ din regiune.  
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