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I. MISIUNEA 
 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi, parte componenta a sistemului de învăţământ profesional tehnic secundar, postsecundar şi 

postsecundar nonterţiară ( niveluri III, IV şi V ISCED ), are ca misiune: educaţia şi formarea profesională iniţială a tinerei generaţii în domeniul transporturilor, 

prin asigurarea unui climat de siguranţă fizică  şi psihologică favorabilă dezvoltării armonioase a personalităţii şi a unui specialist competitiv, solicitat pe piaţa 

muncii. Formarea unui absolvent responsabil, cu caracter integru, în măsură să decidă asupra carierei, să contribuie la identificarea propriilor trasee de dezvoltare 

intelectuală şi profesională, să posede competenţe care să permită orientarea şi integrare de succes într-un mediu social a cărui principală caracteristică schimbarea. 

Adaptarea continuă a ofertei de pregătire profesionala a elevilor  la cerinţele progresului tehnic, în concordanţă cu nevoile educaţionale, interesul de 
formare personală şi profesională  şi evoluţia contextului economic. 

II. VIZIUNEA 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi oferă servicii de formare profesională racordându-se la cerinţele pieţei muncii şi la condiţiile 

economiei de piaţă: 

- Procesul educaţional este orientat  spre controlul şi asigurarea calităţii şi se bazează pe motivarea elevilor în dobândirea competenţelor profesionale, 

personale şi sociale.  

- Prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă este  formată o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică 

de succes, un cetăţean european democratic, performant şi competitiv în condiţiile unei economii de piaţă în continuă evoluţie.  

- Cadrele didactice sunt motivate şi  dispun de condiţii necesare de activitate şi dezvoltare a competenţelor personale şi profesionale. 

- Absolvenţii  sunt solicitaţi de către angajatori şi sunt angajaţi în câmpul muncii în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, contribuind  la 

dezvoltarea imaginii instituţiei, la promovarea valorilor materiale şi moral-spirituale ale societăţi. 

- Baza tehnico-materială şi didactică permite pregătirea profesională adecvată. Şcoala aplică tehnologiile informaţionale moderne şi  dispune de 

tehnologii educaţionale  avansate. 
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III. Analiza SWOT 

3.1  Proces didactic 
Puncte tari Puncte slabe 

 4 programe de formare profesională tehnic postsecundare acreditate. 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională de 

către angajaţii instituţiei. 
 Realizarea integrală a planurilor şi programelor de studiu 
 Climatul moral-psihologic favorizează buna funcţionare a instituţiei 
 Instituţiei este deschis pentru colaborarea şi promovează 

parteneriatul cu instituţiile de profil în vederea eficientizării 
procesului educaţional 

 Aplicarea metodelor interactive şi a demersului de pregătire 
profesională centrat pe cel  ce învaţă de către majoritatea cadrelor 
didactice 

 Realizarea planului de admitere aprobat  
 Identificarea, susţinerea şi stimularea elevilor capabili de 

performanţe superioare prin programe şi condiţii specifice 

 Nu toate orele practice se desfăşoară în atelierele de specialitate 
 Insuficienţa manualelor şi suporturilor de curs în domeniu, în 

limba română şi limba franceză, precum şi imposibilitatea editării 
acestora 

 Aplicarea ocazională a tehnologiilor informaţionale nu asigură pe 
deplin formarea competenţelor necesare 

 Număr mare de abondonuri şcolare circa 10% 
 Nuimăr mare de absenţe nemotivate de la ore (11 ore per elev); 
 Număr mare de restanţieri la sesiunile de examinare. 

 
 

Oportunităţi Ameninţări 
 Organizarea, la nivel republican şi municipal, de expoziţii şi 

concursuri pe specialităţi, de activităţi extracurriculare şi sportive 
 Gama variată de cursuri oferite de diferite centre pentru 

perfecţionarea cadrelor didactice.  
 Unii agenţi economici sunt deschişi spre colaborare 

 Pandemia COVID 19 perturbează desfăşurarea normală a procesul 
educaţional 

 Reducerea contingentului de elevi 
 Curricula încărcate la disciplinele de cultură generală, în 

defavoarea disciplinelor de specialitate 
 Elevi cu unul sau ambii părinţi plecaţi peste hotare 
 Lipsa de interes în acordarea unor burse a agenţilor economici 

interesaţi 
 Starea financiară precară a unor familii din care fac parte elevii 

instituţiei 
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3.2  Resurse umane 
Puncte tari Puncte slabe 

 Număr mare de profesori titulari, cu pregătire bună, cu preocupări de 
perfecţionare şi formare continuă, având vârsta medie de 30-45 ani 

 83% dintre cadrele didactice deţin un  grad didactic  
 Personal didactic auxiliar şi nondidactic competent, calificat şi 

suficient 
 Există o bună delimitare a responsabilităţilor personalului unităţii 
 Cultură organizaţională bazată pe valori autentice 
 Elevi pregătiţi suficient pentru instruirea profesională în domeniu 
 Echipa managerială este deschisă pentru schimbare şi manifestă 

interes  
 Participarea unui număr sporit de cadre didactice la cursuri de 

formare, mai ales a celor care nu au fost implicaţi într-o formă de 
perfecţionare în ultimii ani; 

 Motivaţia şi deschiderea  profesorilor şi  elevilor de a realiza 
colaborări cu alte instituţii din ţară şi străinătate.  

 Şarja didactică peste 1,25 la majoritate profesorilor 
 Lipsa cadrelor didactice la unele discipline(matematica, fizica, 

limba engleză) 
 Unele cadre didactice nu posedă competenţe TIC la nivel 
 Personal didactic auxiliar şi nondidactic salarizat la un nivel foarte 

jos 
 Lipsa motivaţiei unor elevi pentru dezvoltare personală şi pregătire 

profesională 
 Număr limitat de locuri de cazare în cămin.  
 Număr mic de profesori ce deţin grad didactic superior 

 
 

Oportunităţi Ameninţări 
 Ofertă variată de programe de formare continuă a cadrelor didactice 

şi manageriale 
 Parteneriate cu instituţii de învăţământ superior: Universitatea 

Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei,  
 Existenţa unui număr impunător de surse informative pentru 

autoperfecţionare 

 Abiturienţii care se prezintă cu o pregătire iniţială insuficientă 
 Un număr mare de cadre didactice şi elevi infectaţi cu virusul 

SARS-CoV-2 
 Migraţia sporită a personalului nondidactic din motivul salarizării 

insuficiente 
 Abandonarea studiilor de către elevii din mediul rural din lipsa 

posibilităţilor financiare a părinţilor 
 Număr restrâns de posturi pentru personalul administrativ 
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3.3  Resurse materiale şi financiare 
Puncte tari Puncte slabe 

 Sălile de clasă sunt spaţioase, au un aspect plăcut, ergonomic, cu 
mobilier parţial înnoit, cu iluminare şi încălzire corespunzătoare, blocul de 
studii nr.1 renovat 
 Sală de sport modernă şi spaţioasă 
 Centru de informatică constituit din 6 săli cu câte 15 calculatoare în 
fiecare conectate la Internet 
 Computerizarea completă a contabilităţii, a birourilor administraţiei, , 
psihologului, fiind conectate într-o reţea unică 
 6 ateliere şi laboratoare specializate dotate cu utilaje şi aparataj necesar  
 Bibliotecă cu un fond bibliografic de peste 95296 exemplare.  
 Trei cămine cu capacitatea de circa 660 de locuri, dotate cu tot 
necesarul pentru trai: odăi bine amenajate, spaţii sanitaro-igienice reparate, 
săli pentru odihnă, duşuri, săli sportive 
 Două terenuri de sport amenajate pentru desfăşurarea orelor de educaţie 
fizică în perioada caldă a anului şcolar 

 Sălile de clasă nu sunt dotate cel puţin cu un calculator  
 Insuficienţă de utilaj modern pentru întreţinerea tehnică a 

automobilelor, utilizat în prezent la staţii 
 Lipsa a cel puţin două laboratoare pentru diagnosticarea computerizată 

a suspensiei şi sistemului de frânare a automobilelor 
 Lipsa în cămine a mini-bibliotecilor, sălilor de calculatoare 
 Lipsa utilajului sportiv suficient în sălile de sport a căminelor 
 Blocul 2 de studii şi căminele necesită reparaţii capitale. 
 Surse de finanţare bugetare insuficiente, direcţionate unui număr limitat 

de cheltuieli cu o formare neclară 
 Centralizarea dură a cheltuielilor formate din surse extrabugetare 
 Implicarea limitată a părinţilor în activitatea Instituţiei 

 

Oportunităţi Ameninţări 
 Posibilitatea de a fi parte la unele proiecte internaţionale 
 Posibilitatea realizării unor contracte de sponsorizare 
 Posibilitate de colaborare cu dealerii autorizaţi de import a 

automobilelor în Republica Moldova 
 Posibilitate de colaborare cu părinţii  
 

 Sporirea cheltuielilor pentru asigurarea siguranţei profesorilor şi 
elevilor în contextul pandemiei COVID 19 reduce posibilităţile de 
dezvoltare a bazei materiale a instituţiei 

 Surse financiare bugetare şi extrabugetare limitate 
 Lipsa de interes a agenţilor economici 
 Lipsa sponsorizărilor pentru dotarea Instituţiei cu automobile şi 

motoare moderne 
 Surse financiare insuficiente pentru achitarea deplasării profesorilor 

şi elevilor la diferite cursuri de perfecţionare, concursuri extraşcolare şi 
competiţii sportive 
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3.4  Parteneriat educaţional 
Puncte tari Puncte slabe 

 Relaţii de colaborare, iniţiativă din partea cadrelor didactice, propuneri 
constructive, respect şi ajutor reciproc, decenţă 
 Colaborare fructuoasă între administraţie, colectivul de cadre didactice, 
personalul auxiliar şi de deservire 
 Continuarea colaborării cu liceul „Marcel Callo” din oraşul Redon, 
Franţa, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi 
Internaţionale 
 Continuarea colaborării cu Colegiul de Transport Auto din oraşul 
Costroma, Rusia 

 Număr redus de proiecte la nivel internaţional 
 Acţiuni sporadice organizate de Senatul elevilor 
 Implicare insuficientă  a părinţilor elevilor în eficientizarea procesului 

educaţional şi soluţionarea situaţiilor criză 
 

Oportunităţi Ameninţări 
 Cererea exprimată de a părinţilor privind desfăşurarea de activităţi 
comune părinţi - profesori-elevi 
 Eficientizarea activităţilor părinţilor prin implicarea mai activă în viaţa 
Instituţiei şi asigurarea unui parteneriat real 
 Caracterul receptiv al instituţiilor de învăţământ superior, organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale pentru colaborare 
 

 Restricţiile de deplasare impuse în contextul pandemiei COVID 19 
fomează impedemente de inţiere a noi colaborări şi continuarea celor 
existente 
 Lipsa de receptivitate a unor potenţiali parteneri 
 Sponsorizări insuficiente 
 Poziţia rezervată a dealerilor importatori de automobile în republica 
Moldova în accesul elevilor în timpul orelor de practică la utilajul 
maşinilor importate  
 Colaborare insuficientă cu organele financiare ierarhic superioare 
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3.5 Proces educativ 
Puncte tari Puncte slabe 

 Este instituit un sistem de activităţi extracuriculare cu specific 
cultural, sportiv, artistic, ştiinţific 

 Calitate şi eficienţă în desfăşurarea activităţilor educative 
 Dezvoltarea aptitudinilor elevilor în cadrul cercurilor pe interese  
 Elevi dotaţi, care demonstrează performanţe la diferite concursuri, 

competiţii sportive, în cadrul decadei catedrelor 
 Profesori care urcă pe scenă alături de elevi 

 Motivaţie scăzută a elevilor de a activa în Senatul Elevilor 
 Lipsa unui mecanism de motivare şi stimulare a elevilor 

participanţi la diverse manifestări educative 
 Ore de dirigenţie puţin eficiente şi formale la unii profesori 
 Slabă implicare şi responsabilitate a unor mentori în organizarea 

activităţilor educative 

Oportunităţi Ameninţări 

 Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, schimb de experienţă 
  Implicarea în proiecte de colaborare internaţionale 
 Implicarea în diverse concursuri municipale, naţionale şi 

internaţionale 
 

 Restricţiile şi distanţarea socială impusă în contextul pandemiei 
COVID 19 limitează desfăşurarea activităţilor extracuriculare 

 Lipsa unui parteneriat comunitar 
 Formarea profesorilor ca formatori, vizând procesul educativ 
 Finanţare insuficientă pentru echipament şi organizarea măsurilor 

educative 
 Numărul de băieţi mai mare decît de fete 
 Particularităţile fiziologice de dezvoltare a adolescenţilor 
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IV.  PROBLEME IDENTIFICATE ŞI PRIORITIZATE 
 

 

1. Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional cu respectarea măsurilor/recomandărilor de sănătate publică în contextul situaţiei epidemiologice de 

COVID-19 are unele efecete asupra calităţii procesului de formare a competenţelor profesionale generale şi specifice, sporeşte gradul de solicitare fizică 

şi psihică a cadrelor didactice. 

2. Asigurarea insuficientă a calităţii procesului educaţional, inclusiv prin predominarea caracterului teoretic a instruirii, în detrimentul celui aplicativ, prin 

pregătirea profesională insuficientă a unor cadrelor didactice nu oferă procesului educaţional un caracter interactiv, nu asigură învăţarea centrată pe elev,  

motivarea, implicarea şi responsabilizarea pentru propria învăţare a elevilor,  formarea competenţelor profesionale la nivelul calităţii solicitate pe piaţa 

muncii. 

3. Discrepanţa dintre necesităţile reale actuale ale pieţii forţei de muncă în domeniul transportului şi competenţele absolvenţilor Instituţiei. 

4. Nivelul insuficient de asigurare cu utilaj modern şi mijloace  tehnice de instruire a atelierelor de instruire practică: întreţinere tehnică, lăcătuşărie şi a 

cabinetelor de studiu; dotarea insuficientă a lecţiilor de instruire practică cu materiale consumabile nu asigură calitatea formării profesionale a 

tehnicienilor calificaţi în conformitate cu  cerinţele pieţii. 

5.  Stabilirea  insuficientă a unor parteneriate viabile la nivel local, naţional şi internaţional nu favorizează promovarea plenară a imaginii instituţiei şi 

dezvoltarea de programe de studii în parteneriat cu instituţiile partenere din ţările UE şi CSI 
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V. PLANUL DE ACTIVITĂŢI 

6.1 Creşterea calităţii procesului educaţional prin implementarea  sistemului de asigurare a calităţii 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1. Dezvoltarea resurselor 

umane ale instituţiei prin 
formarea continuă a 
personalului didactic şi 
non-didactic în funcţie de 
necesităţile identificate. 

 

1.1 Elaborarea planului anual privind formarea 
profesională continuă a cadrelor didactice. 

până la 
20.09.2020 

V.Carauş 
An.Nirones Planul elaborat 

1.2 Implementarea planului de perfecţionare a cadrelor 
didactice prin intermediul Centrului metodico-ştiinţific şi 
al profesorilor formatori. 

pe parcursul 
anului de studii An.Nirones Nr .cadre didactice formate 

1.3 Includerea în ordinea de zi a Consiliilor profesorale, 
metodice, şedinţelor catedrelor a temelor unice de 
psihopedagogie. 

pe parcursul 
anului de studii 

An.Nirones 
Şefii de catedră 

Nr  teme de psihopeda-
gogie discutate  

1.4 Monitorizarea procesului de formare profesională 
continuă a cadrelor didactice realizată prin webinar-e, 
conferinţe, seminare, stagii, training-uri, sesiuni de 
formare,  studii individuale, ateliere şi alte forme 
prevăzute de acte normative, care vor asigura un proces 
educaţional relevant, inclusiv prin intermediul 
instrumentelor on-line. 
 

Pe parcursul 
anului de studii 

 
Metodist 

 

Nr .cadre didactice formate 
 

1.5 Organizarea şi realizarea seminarelor/ întrunirilor 
metodice în scopul acordării suportului metodologic cu 
privire la proiectarea activităţii didactice, predarea şi 
învăţarea cu suportul resurselor web, identificarea 
metodelor de predare-învăţare-evaluare on-line. 
 

pe parcursul 
anului de studii 

V.Carauş 
An.Nirones 

Nr. cadre formate în psiho-
pedagogie, specialitate, 
management 

1.6 Organizarea şi realizarea şedinţelor Consiliului 
metodico-ştiinţific. Abordarea în ordinea de zi a 
şedinţelor Consiliului profesoral/ metodico-ştiinţific, 
şedinţele de catedră a temelor unice de psihopedagogie, 
tematici privind realizarea procesesului educaţional 
mediat pe TIC. 
 

Pe parcursul 
anului de studii 

 

 Director adjunct 
instruire şi 
educaţie 
Metodist 

Şefii de catedră 

Nr. şedinţe a Consiliu-lui 
metodico-ştiinţific 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.7 Coordonarea activităţii cadrelor didactice în vederea 
asigurării proiectării demersului educational la distanţă 
din perspectiva teoriei curriculare prin elaborarea/ 
selectarea resurselor informaţionale digitale/ suporturi 
didactice pentru lecţiile la distanţă, conform proiectului 
de lungă durată aprobat. 

Pe parcursul 
anului de studii 

Metodist 
Şefii de catedră 

Nr.proiec-te didactice de 
scurtă durată elaborate 

1.8 Coordonarea activităţii cadrelor didactice în vederea 
pregătirii şi prezentării orelor publice/ activităţilor 
extracurriculare prin aplicarea strategiilor de predare on-
line, respectarea prevederilor cadrului curricular al 
disciplinei/ unităţii de curs. 

Pe parcursul 
anului 
de studii 

Metodist Nr. şedinţe-seminare 
Nr. cadre didactice 

1.9 Acordarea consilierii metodologice cadrelor didactice 
privind scenarizarea/ proiectarea activităţilor din cadrul 
lecţiilor la distanţă, asigurând succesiunea evenimentelor 
instrucţionale specifice. 

Pe parcursul 
anului de studii 

Metodist 
Şefii de catedră 

Nr.proiec-te didactice  
de scurtă durată elaborate 

1.10 Încurajarea cadrelor didactice privind redactarea 
documentelor de tip metodologic ce ar asigura realizarea 
procesului educaţional la distanţă - manual, ghid 
metodologic, suport didactic, teste docimologice, 
elaborări metodice, indicaţii metodice; prezentarea/ 
susţinerea în cadrul şedinţelor de catedră. 

pe parcursul 
anului de studii 

V.Carauş 
An.Nirones 

Şefii de catedre 

Nr. cadre didactice 
Nr. documente redactate 

1.11 Coordonarea activităţii cadrelor didactice vizând 
asistenţa reciprocă la nivel de profesori din aria 
curriculară şi catedre. 

Pe parcursul 
anului de studii 

An.Nirones  
Şefii de catedră 

Nr. de activităţi asistate 
Nr .cadre didactice 

1.12 Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice cu 
cadrele didactice care se atestă pentru 
conferirea/confirmarea gradelor didactice în anul de 
studii 2020/2021 
 

septembrie - 
martie An.Nirones  Nr. de şedinţe a cadrelor 

didactice 

1.13 Realizarea procesului de atestare a cadrelor 
didactice pentru conferirea/confirmarea gradelor 
didactice în anul de studii 2020/2021 
 

septembrie - 
martie 

V.Carauş 
An.Nirones  

Nr. de cadre didactice 
atestate 



 12 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.14 Coordonarea activităţii cadrelor didactice pentru 
susţinerea probelor de atestare pentru conferirea/ 
confirmarea gradului didactic întâi/ superior (Raportul de 
autoevaluare, Interviul de performanţă), şi/sau prin 
intermediul instrumentelor on-line, în cadrul Sesiunii 
republicane de atestare a cadrelor didactice, anul 2021. 

Conform 
orarului sesiunii 
de atestare 2021 

Metodist Nr. cadre didactice 
atestate 

1.15 Cunoaşterea diriginţilor anului I de studii cu Fişa de 
post. 28 august Mardari L. Nr. diriginţi.  

Fişa de post. 
1.16 Şedinţă organizatorică cu diriginţii anului I de 
studii: „Desfăşurarea procesului educaţional în grupele 
anului I de studii”. 

28 august Mardari L. 
Nr. diriginţi. 
Portofoliul dirigintelui. 
 

1.17 Organizarea şedinţelor de informare 
psihopedagogică pentru cadrele didactice: „Comunicarea 
cu adolescenţii în situaţii dificile”. 

septembrie -
octombrie 

Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr. diriginţi.  
Portofoliul dirigintelui. 
 

1.18 Asistenţă vizând acordarea suportului psihologic 
cadrelor didactice pentru organizarea colectivului de 
elevi în contextul epidemiologic de COVID-19. 

permanent Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr. diriginţi.  
Nr. diriginţi ce ulterior au 
desfăşurat ore 
exrtacurriculare cu 
aplicarea  tehnicilor 
recomandate şi nr. elevilor 
iniţiaţi. 
 

1.19 Raport vizând desfăşurarea orelor extracurriculare 
în grupele academice. 

Consiliul de 
administraţie: 

februarie, 
aprilie 

Mardari L. 
Nr. notelor informative 
vizând desfăşurarea 
procesului educaţional.  

1.20 Organizarea şedinţelor de consiliere cu cadrele 
didactice în vederea stabilirii problemelor specifice 
activităţii şi implicarea în soluţionarea lor. 

permanent Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr. cadre didactice. 
Nr. şedinţe. 

1.21 Raport vizând activitatea pedagogilor sociali.  

Consiliul de 
administraţie: 

decembrie, 
martie 

Mardari L. 
Pedagogii sociali 

Nr. notelor informative 
vizând desfăşurarea 
procesului educaţional în 
cămine.  
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1.22 Plasarea informaţiei  cu referire la desfăşurarea 
activităţii educative pe site-ul instituţiei de învăţământ. permanent  Mardari L. 

Pavlov A. 

Nr. informaţii. 
Nr. vizualizări. 
 

1.23 Asistenţă vizând acordarea suportului psihologic 
cadrelor didactice în organizarea colectivului de elevi în 
situaţii de criză. 

2020-2021 Psiholog 
Planul elaborat 
Nr. cadre didactice asistate 
Suport psihologic acordat 

1.24 Organizarea şedinţelor de informare 
psihopedagogică, pentru cadrele didactice: 
Comunicarea cu adolescenţii în situaţii dificile 
Gestionarea crizelor de furie 

Septembrie 
Octombrie 

Director adjunct 
pentru instruire şi 

educaţie 
Psiholog 

Nr. cadre didactice 
informate în 
psihopedagogie 
Nr. şedinţe desfăşurate 

1.25 Organizarea procesului de formare continuă a 
cadrelor didactice implicate la disciplinele de specialitate 
şi stagiile de practică în cadrul atelierelor/laboratoarelor 
instituţiei şi a unităţilor economice din domeniul service 
auto, respectând cerinţele stabilite de Comisia Națională 
Extraordinară de Sănătate Publică 

Semestrul I - II 
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E. 

Profesori, elevi implicaţi în 
procesul de studii, nr. de 
cursuri şi ateliere auto 

1.26 Organizarea desfăşurării lucrărilor de laborator 
pentru profesori şi elevi ai disciplinelor de specialitate 
Diagnosticarea tehnică a autovehiculelor şi remorcile 
acestora în cadrul Centrului Ştiinţific de Securitate a 
Circulaţiei „WARŞITA - MS” S.R.L. şi S.A. DAAC 
Hermes 

Anul de studii 
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E.; 
profesori, 
laboranţi 

Nr. de profesori şi grupe de 
elevi a disciplinelor de 
specialitate 

1.27. Organizarea cursurilor de instruire şi formare 
continuă a cadrelor didactice în domeniul securităţii şi 
circulaţiei rutiere, maiştri instructori ai instituţiei 

Semestrul I – II 
Anul de studii 
2020 - 2021 

Şef de secţie  
Păduraru V. 

Profesori/maiştri implicaţi, 
cursuri organizate 

1.28. Organizarea lecţiilor publice desfăşurate în cadrul 
stagiilor de practică la catedră, conform Regulamentului 
de organizare a învăţământului profesional tehnic în 
perioada pandemiei COVID-19 în cadrul I.P. Centrul de 
Excelenţă în Transporturi 

Conform 
planurilor 

individuale  
Şef de catedră  

Profesori, periodicitatea, 
implicarea elevilor în 
număr nu mai mare de 15 

1.29. Formarea  auditorilor interni prin studierea 
documentaţiei de rigoare necesară implementării  
sistemului de audit intern în SMC in IP CET 

Pe parcurs CEIAC Formarea efectuată 
Golban M, Gumaniuc V 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.30 Studierea satisfacţiei cadrelor didactice  de cursurile 
de formarea profesională continuă în format on-line la 
care au participat. III.2021 

Centrul metodic 
Scţia asigurare a 

calităţii 
 

Studiu efectuat.(dovezi la 
Centrul metodico-ştiinţific) 
 Nirones A, Gumaniuc V 
 Vezi manualul de 
proceduri CET 

1.31 Monitorizarea progreselor cadrelor didactice şi 
manageriale ( prin utilizarea procedurilor operaţionale 
aprobate). 2019-2020 

Centrul metodico-
ştiinţific 

Catedrele, CEIAC 

Planuri individuale/fişe de 
monitorizare a progreselor 
fiecărui cadru didactic. 
GCC, Membrii CEIAC 
 Vezi manualul de 
proceduri CET  

1.32 Îmbunătăţirea  corelaţiei activităţii CEIAC cu 
Consiliul metodico-ştiinţific prin realizrea în comun a  
dizederatelor ce tin de  formarea continuă a  carelor 
didactice, de  formele şi metodele de predare-învăţare-
evaluare centrate pe elevi, urmărirea progresului  şcolar 
al elevilor în condiţiile  pandemice Covid-19. 

Pe parcurs 

CEIAC 
Consiliul 
metodico-
ştiinţific 

Acţiuni comune realizate. 
Informaţie privind 
rezultatele acţiunilor 
realizate.  
Golban M, Nirones A 

 
2. 

Dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale axate pe 
respectul faţă de valorile 
general-umane, naţionale 
şi europene care asigură 
un mediu adecvat pentru 
asigurarea calităţii 
procesului educaţional 

2.1 Verificarea planurilor de activitate ale diriginţilor 
pentru anul de studii 2020-2021. Prezentarea informaţiei 
la Consiliul de administraţie. 

 
septembrie 
Consiliul de 
administraţie 

octombrie 

Mardari L. 
 

Confirmarea planurilor de 
activitate ale diriginţilor. 
Cerinţe unice de elaborare 
a planurilor. 
Monitorizarea desfăşurării 
activităţii diriginţilor. 

2.2 Desfăşurarea şedinţei organizatorice cu elevii 
înmatriculaţi la studii pentru anul 2020-2021 şi părinţii 
acestora. 

30 august Administraţia 
Diriginţii  

Nr. elevi şi părinţi. 
Abordarea diverselor 
aspecte vizând organizarea 
şi desfăşurarea procesului 
educaţional. 

2.3 Cunoaşterea elevilor anului I de studii, prin 
semnătură, cu Statutul IP CET, Regulamentele aplicate în 
IP CET. 

septembrie Mardari 
Diriginţii 

Nr. elevi. 
Desfăşurarea eficientă a 
procesului educaţional. 

2.4. Organizarea activităţilor de cunoaştere  a elevilor cu 
serviciul de asistenţă psihologică în instituţie. 

 
octombrie 

Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr. elevi. 
Nr. activităţi. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
2.5 Identificarea situaţiilor de criză educaţională la elev 
sau grupul de elevi în faza incipientă (abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului) şi soluţionarea acestora. 

permanent Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr.elevi, grupe. 
Nr. şedinţe. 

2.6 Şedinţe organizatorice cu şefii de grupă, anii I-III de 
studii. 

 
octombrie 

Mardari L. 
Gumaniuc V. 
Şefii de secţie 

Nr. şefi de grupă. 
Nr. activităţi. 

2.7 Iniţierea şi desfăşurarea activităţii Consiliului elevilor 
în contextul epidemiologic de COVID-19. permanent Mardari L. 

Spoială D. 

Nr. acţiuni iniţiate. 
Nr. activităţi desfăşurate. 
Nr. şedinţe. 
Grad de iniţiere a elevilor. 
Nr. probleme soluţionate şi 
decizii comune. 

2.8 Discuţii individuale cu elevii care au statut de copil 
rămas fără ocrotire părintească. permanent 

Mardari L. 
Şefii de secţii  
Diriginţii  

Nr. elevi. 
Nr. discuţiilor individuale. 
Nr. probleme soluţionate. 

2.9 Desfăşurarea şedinţei de suport psihologic pentru 
elevii care au statut de copil rămas fără ocrotire 
părintească: „Grija faţă de sine – mască de oxigen”. 

octombrie Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Nr. elevi. 
Nr.şedinţe.  

2.10 Cazarea elevilor în căminele instituţiei. Informarea 
părinţilor şi elevilor vizând „Regulamentul–intern 
privind funcţionarea căminelor Centrului de Excelenţă în 
Transporturi". Semnarea Contractului de cazare în cămin. august - 

septembrie  

Mardari L. 
Şefii de cămin 
Pedagogii sociali 
Diriginţii   

Nr. elevi cazaţi. 
Emiterea ordinului. 
Nr. contracte semnate. 
Nr. elevi şi părinţi 
informaţi. 
Monitorizarea respectării 
Regulamentului şi 
Contractului. 
Cerinţe unice aplicate. 

2.11 Amenajarea căminelor nr. l, 2, 3 pentru începutul 
anului de studii în contextul epidemiologic de COVID-
19, conform ordinului nr.1-135 din 10.08.2020 şi a 
Acţiunilor privind pregătirea funcţionării Centrului de 
Excelenţă în Transporturi, anul de studii 2020-2021, în 
contextul situaţiei epidemiologice de COVID-19. 

august - 
septembrie 

 

Mardari L. 
Şefii de cămine 
Pedagogii sociali 

Nr. odăi reparate. 
Cantitatea de dezinfectanţi 
şi altor produse igienice.   
Chestionarea elevilor 
vizând condiţiile de trai. 
Cerinţe unice aplicate. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

2.12 Alegerea Consiliului de autoadministrare în 
căminele nr.1, 2, 3. Activitatea conform „Regulamentul  
Consiliului  locatarilor căminelor CET”. 

septembrie  
Şefii de cămine 
Pedagogii sociali 
 

Nr. membrilor Consiliului. 
Emiterea ordinului. 
Gradul de iniţiere a 
membrilor Consiliului în 
soluţionarea diverselor 
probleme. 
Monitorizarea respectării 
Regulamentului 
Consiliului. 
 Chestionarea elevilor 
vizând activitatea 
Consiliului. 

2.13 Discuţii individuale cu elevii cazaţi în cămin. permanent 

Mardari L. 
Şefii de secţie 
Pedagogii sociali 
Şefii de cămin 
Diriginţii 

Nr. discuţii individuale cu 
elevii şi părinţii. 
Gradul de receptivitate şi 
înlăturarea abaterilor 
disciplinare. 
Nr. de ordine emise. 
Nr. probleme soluţionate şi 
decizii comune. 
 

2.14 Coordonarea activităţii pedagogilor sociali, conform 
planului   

pe parcursul 
anului 

Mardari L. 
 

Plan elaborat. 
Nr. elevi iniţiaţi în 
activităţi. 
Monitorizarea realizării 
planului. 

2.15 Aplicarea Codului deontologic vizând 
eficientizarea parteneriatului profesor/diriginte-elev-
părinţi. 

permanent 
Mardari L. 
Gumaniuc V. 
 

Competenţe profesionale, 
formare iniţială şi continuă 
a cadrelor didactice. 
Chestionarea cadrelor 
didactice şi a elevilor. 
Succesele parteneriatului. 
Cerinţe unice aplicate. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

2.16. Centrarea demersului educaţional asigurând 
calitatea parteneriatului cadru didactic/diriginte/-elev-
părinte,în contextul epidemiologic de COVID-19. 

permanent Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Evidenţa zilnică a stării de 
sănătate a elevilor. 
Informarea părinţilor. 
Asigurarea desfăşurării 
procesului educaţional. 
Succesele parteneriatului. 

 2.17. Şedinţe on-line cu părinţii. Analiza situaţiei 
academice a elevilor, informarea sistematică (dialog 
direct; convorbiri telefonice; informaţii curente, lunare, 
semestriale etc.) a părinţilor, tutorilor, sincronizând 
eforturile educaţionale în funcţie de situaţia individuală 
ale elevilor. 

permanent Mardari L. 
Diriginţii 

Nr. şedinţe, discuţii 
telefonice, dialog direct. 
Informaţie părinţilor cu 
referire la performanţa 
academică a elevilor. 
Discuţii individuale cu 
părinţii elevilor care 
fixează insucces şcolar. 
 

2.18 Discuţii individuale cu elevii şi părinţii vizând 
comunicarea asertivă, responsabilitatea în luarea 
deciziilor şi stilul nonviolent de educaţie. permanent  

Mardari L. 
Gumaniuc V. 

Diriginţii 

Nr. discuţii individuale 
fixate în agenda grupei. 
Grad eficientizare a 
managementului clasei. 

2.19 Consultaţii psihopedagogice pentru părinţi. Crearea 
unui climat relaţional de încredere, solidaritate şi 
respect, bazat pe principiile echităţii şi ale toleranţei. 

permanent 
Mardari L. 

Gumaniuc V. 
Diriginţii 

 Nr. şedinţe. 
Chestionarea părinţilor. 
Succesele parteneriatului. 

2.20 Asigurarea managementului grupei şi al 
comportamentului elevilor. Activităţi individuale cu 
elevii ce nu reuşesc la învăţătură.  

permanent 
Mardari L. 

Şefii de catedră 
Diriginţii 

Nr. elevi. 
Nr. şedinţe de catedră. 
Reducerea numărului de 
elevi care înregistrează 
insucces şcolar. 
Încadrarea părinţilor în 
soluţionarea diverselor 
aspecte ce vizează 
diminuarea insuccesului 
şcolar. 
Succesele parteneriatului. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
2.21 Desfăşurarea orelor educative în contextul 
epidemiologic de COVID-19 utilizând Ghidul elevului 
„Învăţ în siguranţă”. 
 permanent Mardari L. 

Diriginţii 

Nr. elevi.  
Nr. activităţi. 
Desfăşurarea eficientă a 
procesului educaţional. 
 
 

2.22. Desfăşurarea Festivalului  republican „Focul din 
vatră” în memoriam Dumitru Matcovschi, ediţie specială, 
online cu genericul „E-reprezentarea cuvântului 
matcovschian”.  

octombrie 
noiembrie 

Mardari L. 
Pavlov T. 

Nr. de instituţii de 
învăţământ participante. 

2.23 Conlucrare cu Consiliul elevilor cu referinţă la 
evaluarea satisfacţiei elevilor vizând condiţiil de trai în 
cămine şi organizarea hranei elevilor în condiţiile 
pandemice de Covid-19 

CEIAC 
Consiliul 
elevilor 

Spoială Diana 

Pe parcurs 

Activităţi  desfăşurate. 
Informaţii  privind 
rezultatele elaborate 
 Spoială D, Negară D  

3. Sporirea anuală a 
performanţelor şcolare  
cu minimum 5% prin 
implicarea activă a 
acestora în activităţile 
din cadrul instituţiei 

3.1 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor legate de 
organizarea procesului instructiv-educativ din instituţie 

Pe parcursul 
anului 

V.Carauş 
Şefii de secţii 

Numărul de lecţii asistate şi 
examinate. Întocmirea 
rapoartelor statistice anuale 
despre contingentul de elevi. 
Rapoartele prezentate la 
Consiliul de administraţie. 

3.2. Sistematizarea rezultatelor reuşitei şi frecvenţei în 
grupe şi pe secţie Săptămânal 

Diriginţi 
Şefii de secţii 

V.Carauş 

Numărul de grupe supuse 
analizei 
Raport la Consiliul de 
administraţie 

3.3. Verificarea contingentului de elevi. Săptămânal, 
lunar 

Diriginţii 
Şefii de secţii 

Numărul de elevi care 
absentează 

3.4. Expedierea scrisorilor de mulţumire sau sancţiuni 
adresate părinţilor.  Periodic Şefii de secţii 

Diriginţii 
Numărul scrisorilor 
înregistrate şi expediate 

3.5. Analiza rezultatelor sesiunii de promovare 
(semestrul I, II) Ianuarie - Iunie V.Carauş 

Şefii de secţii 

Numărul elevilor 
promovaţi în  
semestrul II şi numărul de 
elevi promovaţi în anul 
următor de studii 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

3.6. Elaborarea orarului sesiuni de corigenţă. Ianuarie - Iunie Şefii de secţii 

Numărul elevilor 
promovaţi în anul următor 
de studii 
Raport la Consiliul 
Profesoral 

3.7. Desfăşurarea convorbirilor individuale cu elevii şi 
părinţii vizând diverse aspecte ale procesului educaţional 
 

Sistematic 
Şefii de secţii 

Diriginţii 
Secretariatul 

Numărul de scrisori 
informative 
Numărul de elevi 
Numărul de părinţi 

3.8. Familiarizarea elevilor anului I de studii cu cerinţele 
procesului educativ, în vederea sporirii interesului pentru 
profesia aleasă 

Septembrie – 
Octombrie 

Şefii de secţii 
Diriginţii 

Numărul de elevi 
Numărul de discuţii  

3.9 Perfectarea actelor necesare pentru noul an de studii Pe parcursul 
anului 

V.Carauş 
Şefii de secţii  

Prezenţa informaţiei în 
formă electronică 
Registrele de grupă 
Registrul evidenţei orelor 
predate de către profesor 
Informaţia curentă despre 
numărul elevilor ce a 
absentat.  

3.10  Colaborarea cu Diriginţii grupelor academice Lunar Şefii de secţii 
Secretariatul 

Informaţia vizând procesul 
educaţional 

3.12. Informarea profesorilor şi elevilor cu schimbările 
parvenite în orar. Zilnic Şefii de secţie 

Secretariat 

Consemnarea  în registru 
(înlocuiri) şi în formă 
electronică. Prezentarea pe 
panoul cu înlocuiri. 

3.13. Examinarea actelor  elevilor înmatriculaţi în anul I 
de studii. 

Septembrie – 
Octombrie 

Şefii de secţii 
Secretariat 

Numărul grupelor formate . 
Divizarea elevilor în 
subgrupe pentru studierea 
limbilor moderne. 

3.14. Perfectarea dosarelor personale ale elevilor din 
grupele de promoţie şi prezentarea lor în arhivă. Mai - Iunie Şefii de secţii 

Secretariat 

Întocmirea documentaţiei 
necesare. 
Numărul de dosare 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
perfectate şi prezentate în 
arhivă. 

3.15. Monitorizarea  realizării orarului lecţiilor  şi a 
orelor   desfăşurate on-line în perioada pandemică 

Pe parcurs CEIAC 
Centrul metodic 

Monitorizarea realizată. 
Informaţi privind 
rezultatele monitorizării, 
plan de îmbunătăţire 
elaborat. Drobca D,  
Rotari L, Tâltu V. 

3.16. Monitorizarea urmăriri progresului şcolar al 
elevilor.  Testarea iniţială a elevilor anului I X. 2020, 

Semestrial 
 

Catedre 
Secţia asigurare a 

calităţii 

Monitorizarea realizată. 
(dovezi la catedre) 
Spoială D, Curtev A, 
Drobca D, GCC 

3.17 Monitorizarea corectitudinii evidenţei frecvenţei 
elevilor în registrele şcolare (verificări inopinate) 2020-2021 

Secţia asigurare 
acalităţii 
CEIAC 

Raport rezultate 
monitorizare 
Grupe  ale calităţii de la 
catedre (GCC) 

3.18 Analiza formelor şi metodelor de evaluare a 
progresuluiu şcolar în contextul  desfăşurării procesului 
educaţional  on-line  Ianuarie 2021 

Iunie 2021 

Secţia asigurare a 
calităţii 
Catedre 

 Forme şi metode analiyate. 
Progres şcolar evaluat.  
Grupe ale calităţii la 
catedre, Golban M, 
Nirones A 

3.19 Evaluarea procesului, formelor şi metodelor de  
evaluare  a cunoştinţelor  elevilor în cadrul orelor   
predate on-line în perioada pandemică (prin asistarea on-
line la lecţii)  

pe parcursul 
anuluui 

Secţia asigurare a 
calităţii 

Centrul metodic 
 

Evaluare efectuată.  
Elaborare de proceduri 
necesare.  
GCC, Golban M, NironesA 

3.20 Implicarea părinţilor în diverse activităţi în vederea 
asigurării transparenței decizionale și a îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ. 

La necesitate Şefi secţie 
Diriginţi 

Transparenţă dicizională 
asigurată.  

4. Asigurarea  desfăşurării 
procesului educaţional în 
condiţiile  pandemiei 
COVID-19 

4.1 Monitorizarea respectării de către elevi, cadre 
didactice şi terţe persoane a  reglementărilor de 
organizare a procesului educaţional în anul de studii 
2020-2021 în contextul situaţiei epidemiologice de 

Permanent 
Şef secţie 

Şefi catedre 

Monitorizare efectuată. 
Informatie privind 
rezulttele monitorizării 
redactată. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
Covid-19, aprobate prin ordinul directorului nr. 1-166 din 
14.09.2020 

4.2 Aducerea la cunoştinţa cadrelor didatice şi a elevilor 
de la secţie a conţinutului  Regulamentuluiprivind 
organizarea procesului educaţional în învăţământul 
profesional tehnic , în condiţiile situaţiei epidemilogice 
de Covid-19, anul de studii 2020-2021, în cadrul IP 
Centrul de excelenţă în transporturi 

septembrie 

Şeş secţie 

Şefi catedre 

Diriginţi 

Regulament adus la 
cunoştinţa  cadrelor 
didactice şi elevilor. 

4.3 Asigurarea   zilnică a termometriei şi procesului de 
dezinfectare a  elevilor şi cadrelor didactice zilnic 

Administratori de 
serviciu 

Lucător medical 

Termometrie şi 
dezinfectare asigurată 

4.4 Evidenţa zilnică (schimbul I şi II) a prezenţei elevilor 
la lecţii 

 
zilnic Şef secţie 

Evidenţă  efectuată.  
Măsuri de lipse fără motiv 
întreprinse 

4.5. Monitorizarea  permenentă astării de sănătate a 
elevilor şi cadrelor didactice 

zilnic 
Administrator de 

serviciu 
Şef secţie 

Monitorizarea sănătăţii 
efectuată. 
În caz de simptome, 
întreprinse măsuri de izolae 
şi autoizolare 
 

4.6 Monitorizarea prezenţei substanţelor dezinfectante în 
sălile de clasă 

zilnic 

saptămânal 

Administrator 
bloc 

Şef secţie 
Monitorizare efectuată 

4.7 Monitorizarea  programului sunetelor pentru 
activitatea pe schimburi zilnic Administrator de 

serviciu Monitorizare efectuată 

4.8 Monitorizarea  comportamentului elevilor în timpul 
recreaţiilor permanent Administrator de 

serviciu Monitorizare efectuată 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
Cadru didactic 

din sala de studii 
4.9 Verificarea condiţiilor sanitare  şi a stării de sănătate 
a elevilor în cămin 

zilnic 

saptamanl 

Administrator 
cămin 

Pedagog social 
Şef secţie 

Verificare efectuată. 
Stabilite cerinţele necesare 

4.10 Propagarea modului sănătos de viaţă, a  condiţiilor 
sanitare anti Covid-19 permanent Diriginţii 

Conform planurilor de 
activitate al diriginţilor 
 

4.11 Menţinera  legăturii cu părinţii, tutorii elevilor cu 
simptome de Covid-19 permanent Diriginţii 

Şef de secţie 

 Asigurată legătura cu 
părinţii (telefonic, scrisori, 
on-line etc) 

4.12 Întreprinderea măsurilor de izolare  a elevilor şi de 
autoizolare a cadrelor didactice care prezintă simprome 
de Covid-19 

În caz de 

necesitate Administraţia 
Măsuri întreprinse. 
Amenajarea izolatorului in 
bloc de studii şi cămine. 
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6.2 Ajustarea continuă a domeniilor şi specialităţilor de instruire şi formarea profesională conform cerinţelor pieţei muncii 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1. Raportarea nivelului de 

performanţă a elevilor la 
standardele de referinţă 
specifice tuturor 
disciplinelor 

1.1 Coordonarea şi monitorizarea  realizării  
curriculumurilor  pe ani de studii (a planului de 
învăţământ,  proiectării de lungă durată,  organizării şi  
desfăşurării stagiilor de practică) 

continuu 
Şef secţie, 

Şefi catedre 

Curriculum  

1.2 Monitorizarea  modificării curiculumului pe 
discipline de specialitate, la cererea agenţilor economici) 

anual Şef de catedre 
Monitorizarea realizată. 
Curriculumuri modificate 

1.3 Coordonarea şi monitorizarea  realizării  
curriculumurilor  pe ani de studii (a planului de 
învăţământ,  proiectării de lungă durată,  organizării şi  
desfăşurării stagiilor de practică) 

continuu 
Şef secţie, 

Şefi catedre 

Curriculum  

1.4 Monitorizarea  modificării curiculumului pe 
discipline de specialitate, la cererea agenţilor economici) 

anual Şef de catedre 
Monitorizarea realizată. 
Curriculumuri modificate 

1.5 Coordonarea şi monitorizarea  realizării  
curriculumurilor  pe ani de studii (a planului de 
învăţământ,  proiectării de lungă durată,  organizării şi  
desfăşurării stagiilor de practică) 

continuu 
Şef secţie, 

Şefi catedre 

Curriculum  

1.6 Evaluarea  acţiunilor  privind progresul şcolar al 
elevilor pe ani de studii (evaluări iniţiale, semestriale) semestrial 

Şef secţie 
Şefi catedre, 

Cadre didactice 

Evaluarea efectuată. 
Progres scolar realizat 

1.7 Familiarizarea elevilor cu standardele profesionale 
ale programului de formare profesionale  din cadrul 
secţiei 

septembrie 
Şefi catedre, 

Şef secţie 
Cadre didactice 

Standarde profesionale 
aduse la cunoştinţa 
elevilor. 

1.8 Antrenarea elevilor în activităţi extradidactice şi de 
utilitate publică 

Pe parcurs 
Cadre didactice 

Şefi catedre 
Şef secţie 

Elevi antrenaţi în activităţi 
extradidactice şi de utilitate 
publică conform planului 
de activitate educativă. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.9 Chestionarea beneficiarilor direcţi (elevilor) în scopul 
evaluării satisfacţiei privind calitatea procesului de 
formare a competențelor profesionale în cadrul lecțiilor 
teoretice şi practice la disciplinele de specialtate ( cu 
accentul pe  studiul on-line). 

12.2020 

05.2021 

Catedre de 
specialitate 

CEIAC 
Psohologul 

Portofoliul de chestionare 
completate de elevi  cu 
privire la calitatea 
procesului de învăţămînt. 
 Golban M, Gumaniuc V 

1.10 Pregătirea raportului de evaluare interna  în vederea 
evaluării externe şi areditării programelor de formare 
profesională  Mecanic auto (nivelul III) şi Echipament 
electric şi electronic auto (nivelul IV) 

IV-V.2021 
CEIAC 

Secţia învăţământ 
profesional tehnic 
Secţia trafic auto 

 

Materiale pregătire şi 
prezentate la ANACEC 
Iamboglo D, Bagrin O,, 
Golban M 

1.11 Activităţi de iniţiere a elevilor grupelor de promoţie 
şi conducători de practică (maiştri instructori) în 
stabilirea sarcinilor individuale pentru stagiile de practică 
(tehnologică, ce anticipează probele de absolvire, 
practica în producţie), în perioada pandemiei COVID-19  

Calendarul 
procesului de 
studii pentru 
anul 2020 – 

2021, nivel III 
şi IV ISCED 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E., 

Şefi de catedre  

Grupe de promoţie, 
profesori conducători de 
practică, maiştri instructori 

1.12 Monitorizarea şi evaluarea formatului determinat a 
competenţelor profesionale iniţiate prin curricule 
adaptate la situaţia din perioada pandemiei COVID - 19 

Semestrul I- II a 
anului de studii  

2020 - 2021 

Dir. adj.,  
Carauş V.;  
Antoci E.;  

şefi de catedre 

Competenţele profesionale 
pentru toate specialităţile 
descrise în curricule 

1.13. Implimentarea sistemului SIME în organizare şi 
gestionarea procesului educaţional la nivel de instituţie, 
specialitate şi elev pentru anul de studii 2019-2020, 2020 
– 2021 

Semestrul I- II a 
anului de studii  

2020 - 2021 

Conducători de 
subdiviziuni 
Șefi de scție 
Secretariat 

Date completate; 
Rapoarte de activitate 
generate 

1.14. Evaluarea activităţii șefilor de secții în asigurarea 
traseului individual de formare a specialistului în 
transportul auto.  

05.2021 

Directorii 
adjuncţi 
CEIAC 

Evaluare realizată prin  
studierea contractelor 
individuale de studii a 
elevilor, planurile de 
activitate ale secţiilor  
Golban M, Antoci E 

1.15. Evaluarea  formelor  de învăţare-evaluare  a 
lucrului independent  al elevilor  

Pe parcurs 

Catedrele 
Secţia asigurare a 

calităţii 

Evaluare realizată. 
(dovezi de stimulare  a 
activităţii individeale).  
 Rorati L, Troian M 



 25 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.16. Evaluarea promovării consecvente a activităţilor de 
orientare profesională pentru carieră (Ziua carierei, 
predarea modulului  „Dezvoltarea profesională şi 
proiectarea carierei”, a disciplinei ”Dezvoltare pentru 
societate” participarea la Târgul profesiilor,  Targul 
locurilor de muncă etc). 

XI. 2020 
IV.2021 

Director adjunct 
instruire practică 
şi producere 

Centrul de 
orientare 

profesională şi 
ghidare în carieră 

Evaluare realizată  (raport 
privind activităţile de 
orientare profesională 
pentru carieră ce contribuie 
efectiv la mărirea 
procentului de angajare a 
absolvenţilor  în cîmpul 
muncii). 
Curtev A, Mardari L 

2. Dezvoltarea capacităţilor 
elevilor de a utiliza noile 
tehnologii  

2.1 Dirijarea activităţii cadrelor didactice în vederea 
desfăşurării orelor demonstrative; utilizarea noilor 
metode de predare – învăţare - evaluare 

pe parcursul 
anului de studii 

An.Nirones 
Şefii de catedră 

Numărul de ore publice 
desfăşurate 

2.2 Implicarea elevilor în activităţi auxiliare studiind şi 
aplicând diverse surse informaţionale moderne din 
domeniul mentenanţei şi diagnosticării tehnice  

Permanent în 
decursul  

anului de studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E.; 

Cadre didactice 

Membrii catedrelor: 
Discipline tehnice speciale 

şi Instruirea practică, 
motivarea elevilor 

2.3 Asigurarea locurilor de instruire cu materiale 
didactice, accesorii şi piese pentru desfăşurarea 
activităţilor practice din atelierul de automobile şi 
laboratoare cu automobile didactice  

În decursul 
anului de studii 

2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E.; şef de 

catedră 

Ateliere, laboratoare şi 
materiale necesare pentru 

instruirea elevilor 

2.4 Ziua profesională a automobilistului. Prezentarea 
posterelor    20-23 octombrie Senatul elevilor Nr. postere. 

2.5 Victorină „Exersarea abilităţilor pentru obţinerea 
performanţelor” 06.10.2020 

Catedra de 
instruire practică 

 

Nr. elevi. 
Grad de iniţiere a 
profesorilor şi elevilor în 
desfăşurarea demersului 
educaţional. 

2.6.Aniversarea a 75-a de la fondarea instituţiei de 
învăţământ: Conferinţă „Competenţele – produsul 
învăţământului actual”. 

 
aprilie 2021 

 
Administraţia 

Şefii de catedre 
 

Nr. rapoarte prezentate. 
Grad de iniţiere a 
profesorilor şi elevilor  
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6.3 Promovarea imaginii prin dezvoltarea continuă  a parteneriatelor viabile la nivel local, naţional şi internaţional 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1 Stabilirea de parteneriate 

cu agenţii economici din 
ţară şi peste hotare în 
vederea implicării în 
pregătirea specialiştilor 
calificaţi şi adaptarea 
ofertei educaţionale la 
cerinţele forţei de muncă 

1.1 Implicarea în procesul de studii a personalului 
calificat din cadrul unităţilor economice, parteneri viabili 

Permanent în 
decursul  

anului de studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 
şi producere; Şefi 

de catedre, 
profesori 

Unităţi economice, 
personal implicat, profesori 

şi elevi instruiţi 

1.2 Realizarea studiului privind ofertele de muncă 
propuse de unităţile economice, rata de angajare a 
absolvenţilor instituţiei în câmpul muncii 

Permanent în 
decursul  

anului de studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E., 
diriginţi a 
grupelor 

absolvente, 
conducători de 

practică 

Oferte propuse. 
Rata angajării absolvenţilor  

1.3 Contribuirea unităţilor economice cu suport tehnic: 
materiale din dotare, piese, agregate de automobil, 
accesorii, fost în exploatare sau funcţionabile 

Permanent în 
decursul  

anului de studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E.; şef de 

catedră  

Gradul de implicare a 
unităţilor economice, 

materiale donate 

1.4 Colectarea ofertelor de muncă, parvenite de la 
unităţile economice din domeniul transportului auto 
pentru elevii şi absolvenţii instituţiei 

Permanent în 
decursul  

anului de studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E. 

Oferte prezentate, elevi 
dispuşi pentru angajare 

1.5 Realizarea unui studiu privind aşteptările 
angajatorilor 2020-2021 

Psiholog 
Director adjunct 

activitatea 
practică 

Nr. angajatori intervievaţi 
Grad acoperire a 
aşteptărilor angajatorului  
Nr. absolvenţi angajaţi 

1.6 Evaluarea satisfacţiei partenerilor educaţionali 
(agenţi economici, părinţi) cu privire la competenţele 
profesionale a specialiştilor formaţi în CET. 
 

11.2020  
Director adjunct 
instruire practică 

CEIAC 

Fişe de evaluare a 
competenţelor practice ale 

elevilor. 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.7 Evaluarea sistemului de parteneriat cu organele 
decizionale și agenții economici din domeniu în 
asigurarea  încădrării tinerilor specialiști în cîmpul 
muncii. 05.2021 

Directori adjuncţi 
Secţia asigurare a 

calităţii 
 

Număr de activităţi/elevi 
antrenați în întrunirile cu 
organinele decizionale și 
agenții economici.  
Antoci E,  Troian M, 
Berzan A 

2 Participarea la proiectele 
unor organizaţii europene 
şi mondiale 

2.1. Stabilirea acordurilor de colaborare, organizarea 
activităţilor 2020 - 2021 Antoci E. 

Pădureţ A.  

 
Nr. de colaborări, activităţi 
locale şi internaţionale 
 

2.2. Continuarea participării în proiectul european 
ShiftEdu – Competenţe digitale pentru angajarea în 
economia modernă 

2020 - 2021 

B.Rusu, 
V.Caraus, 
E.Antoci, 

V.Păduraru 

Numărul de cadre didactice 
instruite în domeniul TIC; 
Numărul de materiale 
didactice digitale elaborate; 
Numărul de echipamente şi 
instrumente TIC  

2.3. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de 
învăţământ de profil din ţară şi de peste hotare. 

la necesitate 
Catedre 
Secţie 

Parteneriate  stabilite 
(Franţa, Romania, Polonia, 
Rusia, instituţii de 
învăţământ din ţară  UTM, 
Colegiul tehnic Svetlîî, 
Colegiul tehnic Agricol 
Soroca, şcoli profesionale) 

2.4. Organizarea mobilităţii academice a elevilor şi 
cadrelor didactice 

an şcolar 
Catedre 
Secţie 

Mobilitate academică  
stabilită 

3 Crearea de parteneriate 
cu şcolile gimnaziale şi 
liceele din republică 
privind recrutarea 
candidaţilor la studii 
 

3.1 Activităţi de orientare profesională  pe parcursul 
anului de studii Şefi de catedre Nr. şcoli vizitate, Nr. 

profesori şi elevi implicaţi 

3.2 Selectarea membrilor comisiei de deplasare prin 
republică pentru activităţi de orientare profesională  

pe parcursul 
anului de studii B.Rusu 

Graficul participării 
profesorilor şi elevilor 
Nr. elevi care vin la CET 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
3.3 Analiza resurselor financiare pentru deplasare, cazare 
etc. 

pe parcursul 
anului de studii Contabil şef Nr. de deplasări  

3.4 Organizarea de vizite de studiu pentru elevii, viitori 
abiturienţi 

pe parcursul 
anului de studii 

Director adjunct 
educaţie Nr. de vizitatori 

3.5. Evaluarea asigurării CET cu mijloace/ mecanisme de 
comunicare (mass-media şcolară, panoul informativ, site-
ul, sistemul de informare publică, sondaje, expunerea şi 
argumentarea opiniilor în instituțiile școlare etc.) în 
scopul promovării imaginii pozitive a CET. 

Director 
Responsabil de 

site-ul CET 
CEIAC 

 
 

12.2020 

Evaluare realizată (raport 
privind asigurarea cu   
mijloace/mecanisme 
moderne de comunicare, 
prin intermediul cărora se 
va obține succese în 
recrutarea la studii). 
Drobca D, Pavlov A) 
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6.4 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea continuă a acesteia 

Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1 Reamenajarea 

infrastructurii încăpe-
rilor, dotarea cu utilaje 
tehnologice şi materiale: 
ateliere, sectoare şi 
laboratoare de instruire 
practică a elevilor 

1.1. Prezentarea solicitărilor de către profesori a 
echipamentelor, utilajului tehnologic şi materiale 
necesare procesului de instruire practică în conformitate 
cu cerinţele curriculelor la unităţile de curs 

Septembrie – 
noiembrie 2020  

Şefi de catedre;  
Cadre didactice  

Utilaje şi echipamente 
tehnologice solicitate, 
profesori implicaţi 

1.2. Procurarea materialelor consumabile şi a 
instrumentelor pentru activitatea practică (stagii de 
practică în atelierele şi laboratoarele instituţiei) 

Semestrul I-II, 
anul de studii  
2020 - 2021 

Consiliul de 
administrare 

Materiale consumabile, 
instrumente, gradul de 
asigurare a elevilor 

1.3. Repararea/înlocuirea unităţii de gestiune a 
motorului automobilului didactic Citroen Xsara II, HDI 
din laboratorul de diagnosticare tehnică nr.3A pentru 
efectuarea eficientă a lucrărilor de laborator 

La posibilitatea 
instituţiei 

Consiliul de 
administrare 

Materiale, instrumente, 
gradul de asigurare a 
elevilor 

1.4. Dotarea sălii de curs şi a laboratorului anexă nr.9 
destinat lucrărilor de laborator pentru mentenanţa şi 
diagnosticarea autovehiculelor cu propulsie hybrid în 
conformitate cu cerinţele curriculare la unitatea de curs 

Semestrul I – II 
a anului de 

studii  
2020 - 2021 

Dir adj. pentru 
instruirea practică 

şi producere, 
Antoci E.,  

şefi de catedre  

Instrucţiuni elaborate, 
lucrări realizate, 
echipament dotat 

1.5. Proiectarea, procurarea şi instalarea reţelei de 
ventilare a locurilor organizate pentru instruirea practică 
a elevilor în atelierul de automobile nr. 13 

La posibilitatea 
instituţiei 

Consiliul de 
administrare 

Reţea instalată, 
Asigurarea climatului de 
instruire pentru elevi şi 
cadre didactice 

1.6. Montarea reţelei prin cablu şi conectarea sălilor de 
curs la Internet din blocul doi de studii 

Septembrie 
2020 

B.Rusu  
Administratorul 

de reţea 
A.Cricovan 

Reţea instalată, 
Numărul de săli conectate 

1.7. Procurarea şi dotarea unor sălilor de curs cu 
calculatoare 

Octombrie -
noiembrie 2020 

B.Rusu  
Administratorul 

de reţea 
A.Cricovan 

 

Numărul de săli dotate cu 
calculatoare 
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Nr. Obiective Activităţi Termeni de 
realizare Responsabili Monitorizare, evaluare, 

indicatori 
1.8. Evaluarea pregătii tehnice, sanitaro-igienice,  
medicale, asigurării sănătăţii şi securităţii vieţii în  CET 
pentru procesul  educaţional în condiţiile pandemiei 
Covid-19 

 
IX.2020 

 
I.2021 

Director adjunct 
pentru probleme 
de gospodăriei 

Lucrător medical 
CEIAC 

Documentaţia tehnică, 
sanitaro-igienică şi 
medicală evaluată. 
Curtev A, Donţu V 

 

1.9. Evaluarea dotării şi modernizării cu echipamente 
didactice, tehnologice moderne necesare procesului de 
predare-învăţare-evaluare în laboratoarele /cabinetele 
CET. 

 
II. 2021 

Catedre 
CEIAC 

Evaluare realizată. (raport  
privind nivelul de dotare 
cu  echipamente a 
cabinetelor, laboratoarelor, 
atelierelor). 
 Rotari L, TaltuV 
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VI. PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI PROFESORAL 
PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021 

Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA I 
1.1 Obiectivele de bază  ale activităţii instituţiei pentru noul an de învăţământ 

.10.2020 

B.Rusu  
1.2 Rezultatele înmatriculării în instituţie  „Admiterea 2020” A.Cricovan  
1.3 Alegerea secretarului Consiliului profesoral   

1.4 Aprobarea planului de activitate al Consiliului profesoral al instituţiei B.Rusu 
V.Carauş 

 

1.5 Aprobarea planului de activitate educaţional al instituţiei V.Carauş   
1.6 Confirmarea membrilor Consiliului de administraţie al instituţiei V.Carauş  

1.7 Confirmarea membrilor Consiliului metodico-ştiinţifico al instituţiei V. Carauş 
Şefii de catedră 

 

1.8 Confirmarea şefilor de catedre V.Carauş  

1.9 Aprobarea registrelor dezvoltării profesionale a cadrelor didactice la 
confirmarea/conferirea gradelor didactice A.Nirones  

1.10 Aprobarea componenţii comisiei de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 
2020-2021 A.Nirones  

ŞEDINŢA II 

2.1 Rolul activităţii metodico-ştiinţifice în promovarea schimbărilor şi asigurarea calităţii 
procesului educaţional la nivel instituţional 

.11.2020 

A.Nirones  

2.2 Activitatea bibliotecii în vederea completării fondului de carte a instituţiei şi 
închirierea manualelor L.Marciuc  

2.3 Activitatea gospodării vizând pregătirea instituţiei pentru anul de studii 2020-2021 şi 
perioada rece a anului I.Moroz  
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Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA III 

3.1 Totalurile activităţii educaţionale pe semestrul I şi obiectivele de bază pentru 
următorul semestru 

02.2021 

V.Carauş 
Şefii de secţii 

 

3.2 Activitatea instruirii practice în instituţie E.Antoci, A.Pădureţ  
3.3 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului profesoral pentru semestru I  V.Carauş  

3.4 Activitatea financiară a Centrului de excelenţă în transporturi pentru perioada anului 
2020 T.Conovalova  

ŞEDINŢA IV 

4.1 Evaluarea susţinerii publice a rapoartelor de autoevaluare la confirmarea/conferirea 
gradelor didactice martie 2021 

V.Carauş 
A.Nirones 
 

 

4.2 Confirmarea deciziei Comisiei de Atestare. 
ŞEDINŢA V 

5.1 Practici de educaţie aplicate în contextul schimbărilor actuale din societate 

mai 2021 

L.Mardari  
5.2 Activitatea serviciului de asistenţă psihologică în anul de studii 2020-2021  Psiholog  
5.3 Activitatea secţiei de Formare continuă – realizări şi perspective V.Păduraru  

5.4 Admiterea elevilor claselor liceale anul III pentru susţinerea examenelor de 
bacalaureat Şefii de secţie  

ŞEDINŢA VI 
6.1 Totalurile activităţii instituţiei pentru perioada anului de studii 2020-2021 

Iulie 2021 
B.Rusu  

6.2 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului profesoral pentru semestru II  V.Carauş  
6.3 Promovarea elevilor în următorul an de studii Şefii de secţie  

 
 
Director adjunct pentru instruire şi educaţie       V.Carauş 
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VII. PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021 

Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 
ŞEDINŢA I 

1.1 Numirea burselor pentru semestru I a anului de studii 2020-2021  septembrie 
V.Carauş 
Şefii de secţii 

 

1.2 Diverse   
ŞEDINŢA II 

2.1 Analiza frecvenţei elevilor în luna septembrie  

octombrie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

2.2 Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 
desfăşurarea consultaţiilor, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 
Şefii de catedre 

 

2.3 Pregătirea căminelor pentru anul de studii 2020-2021 
I. Moroz 
Administratorii 
de cămin 

 

2.4 Aprobarea sporurilor de performanţă(iunie-septembrie) B.Rusu  
2.5 Diverse   

ŞEDINŢA III 

3.1 Analiza rezultatelor atestării intermediare a elevilor în semestrul I 

noiembrie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

3.2 Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 
desfăşurarea consultaţiilor, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 
Şefii de catedre 

 

3.3 Realizarea planului de achiziţii pentru 2020 I. Moroz  
3.4 Diverse   
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Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA IV 

4.1 Admiterea elevilor instituţiei la sesiunea de iarnă  

decembrie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

4.2 Informaţii vizând eficacitatea activităţilor educative în cămine L.Mardari 
Pedagogii sociali 

 

4.3 Activitatea Consiliului elevilor:probleme, sugestii, propuneri   
4.4 Aprobarea sporurilor de performanţă(octombrie-decembrie) B.Rusu  
4.5 Activitatea financiară (septembrie-decembrie) T.Conovalova  
4.5 Diverse   

ŞEDINŢA V 

5.1 Numirea burselor elevilor pentru semestru II de studii 

ianuarie 

Şefii de secţii 
Contabil şef 

 

5.2 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului de administraţie pentru 
semestru I  

Secretarul 
consiliului 

 

5.3 Aprobarea planului de achiziţii pentru 2021 I. Moroz  

5.4 Informaţii vizând activitatea căminelor pentru perioada septembrie-
decembrie 2020 

Şefii de secţii 
Administratorii 
de cămin 

 

5.3 Diverse   
ŞEDINŢA VI 

6.1 Analiza rezultatelor frecvenţei în luna ianuarie 

februarie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

6.2 Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 
desfăşurarea consultaţiilor, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 
Şefii de catedre 

 

6.3 Diverse   
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Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA VII 

7.1 Analiza frecvenţei elevilor în luna februarie 

martie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

7.2 Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 
desfăşurarea consultaţiilor, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 
Şefii de catedre 

 

7.3 Diverse   
ŞEDINŢA VIII 

 

8.1 Analiza rezultatelor atestării intermediare a elevilor în semestrul II 
aprilie 

V.Carauş 
Şefii de catedre 
Şefii de secţie 

 

8.2 Aprobarea sporurilor de performanţă(ianuarie-martie) B.Rusu  
8.3 Diverse   

ŞEDINŢA IX 
 

9.1 Analiza rezultatelor frecvenţei în luna aprilie 

mai 

V.Carauş 
Şefii de secţie 

 

9.2 Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 
desfăşurarea consultaţiilor, evidenţa orelor citite 

Şefii de secţie 
Şefii de catedre 

 

9.3 Diverse   
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Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA X 
 

10.1 Admiterea elevilor instituţiei la sesiunea de vară  

iunie 

V.Carauş 
Şefii de secţie 

 

10.2 Aprobarea componenţii comisiei de admitere B.Rusu  

10.3 Aprobarea planului de lucrări pentru pregătirea instituţiei de noul an 
de studii 

B.Rusu 
 

 

10.4 Informaţie despre asistarea la ore Membrii CA  

10.5 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului de administraţie pentru 
semestru II  

Secretarul 
consiliului 

 

10.6 Diverse   
 

 
Director adjunct pentru instruire şi educaţie      V.Carauş 
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VIII. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţifico-ştiinţific 
planificate pentru anul de studii 2020-2021 

Nr. 
şedinţe Conţinutul activităţii Termene de 

realizare Responsabil/i Notă 

I 

1. Aprobarea Planului de activitate metodică pentru anul de studii 2020-
2021;  
2. Cu privire la activitatea educaţională realizată în cadrul catedrelor pe 
parcursul semestrului II, anul de studii 2019-2020; 
3. Diverse. 

Septembrie 

 
Carauş V. 
Nirones A. 

 
Şefii de catedră 

 

II 

1. Cu privire la proiectarea demersului educaţional pentru anul de studii 
2020-2021 - proiectarea didactică de lungă durată, - planul individual de 
activitate a cadrului didactic, planul de activitate al cabinetului;  
Aprobarea proiectării didactice de lungă durată pentru anul de studii 
2020-2021. 
2. Cu privire la proiectarea demersului educational la distanţă din 
perspectiva teoriei curriculare prin elaborarea/ selectarea resurselor 
informaţionale digitale/ suporturi didactice pentru lecţiile la distanţă, 
conform proiectului de lungă durată aprobat. 
3. Diverse. 

Octombrie 

 
 

Carauş V. 
Nirones A. 

 
 

Şefii de catedră 
 

 

III 

1. Prezentarea/ susţinerea elaborărilor metodice, suporturi didactice 
pentru lecţiile la distanţă,  redactate de cadrele didactice; 
2. Cu privire la realizarea procesului de atestare a cadrelor didactice 
pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice; 
3. Diverse. 

Noiembrie 
Carauş V. 
Nirones A. 

 

 

IV 

1. Prezentarea comunicărilor vizând elaborările metodice, suport 
metodic pentru realizarea demersului educaţional on-line redactate de 
cadrele didactice; 
2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examinare de 
iarnă (elaborarea instrumentariului de evaluare); 
3. Diverse. 

Decembrie 

Carauş V. 
Nirones A 

. 
Şefii de catedră 
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Nr. 
şedinţe Conţinutul activităţii Termene de 

realizare Responsabil/i Notă 

V 

1. Prezentarea/ susţinerea suportului didactic pentru realizarea 
procesului educaţional mediat pe TIC, elaborărilor metodice redactate 
de cadrele didactice; 
2. Cu privire la realizarea activităţii educaţionale în cadrul catedrelor pe 
parcursul semestrului I, anul de studii 2020-2021. 
3. Diverse. 

Ianuarie 

Carauş V. 
Nirones A. 

 
Şefii de catedră 

 

VI 

1. Prezentarea/ susţinerea elaborărilor metodice suporturi didactice 
pentru lecţiile on-line,  redactate de cadrele didactice; 
2. Informaţie vizând elaborarea instrumentariului de evaluare pentru 
susţinerea sesiunii de examinare (grupele de absolvire);  
3. Informaţie privind realizarea procesului de atestare a cadrelor 
didactice pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice. 

Februarie 

Carauş V. 
 

Şefii de catedră 
Nirones A. 

 

VII 

1. Prezentarea/ susţinerea elaborărilor metodice, suport metodic pentru 
realizarea demersului educaţional on-line, redactate de cadrele 
didactice; 
2. Informaţie vizând corectitudinea completării registrelor de studii, 
realizarea consultaţiilor la disciplinele de studii; 
3. Informaţie privind elaborarea instrumentariului de evaluare pentru 
examenele de calificare/ Proiecte de diplomă. 

Martie 

Carauş V. 
Nirones A. 

 
Şefii de secţie 

Bagrin O. 
Carp V. 

 

VIII 

1. Susţinerea conţinutului elaborărilor metodice, suport metodic pentru 
realizarea procesului didactic la distanţă, redactate de  profesori; 
2. Cu privire la desfăşurarea sesiunii de examinare, grupele de 
promoţie; 
3. Diverse. 

Aprilie 

Carauş V. 
Nirones A. 

Şefii de catedră 
Membrii  

Consiliului 
metodico-ştiinţific 

 

IX 
1. Prezentarea suportului metodic pentru realizarea demersului 
educaţional on-line, elaborări metodice, redactate de cadrele didactice;   
2. Informaţie cu privire la corectitudinea completării registrelor de 

Mai 
Carauş V. 

Şefii de secţie 
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Nr. 
şedinţe Conţinutul activităţii Termene de 

realizare Responsabil/i Notă 

studii şi desfăşurarea consultaţiilor pe discipline şcolare/ unităţi de curs; 
3. Informaţie privind realizarea procesului de atestare a cadrelor 
didactice pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice; 
4. Diverse. 

Nirones A. 
 

X 

1. Cu privire la redactarea documentelor de tip metodologic (elaborări 
metodice, suport didactic, indicaţii metodice); Prezentarea 
comunicărilor vizând elaborările metodice redactate de cadrele 
didactice; 
2. Cu privire la realizarea activităţii educaţionale în cadrul catedrelor pe 
parcursul semestrului II, anul de studii 2020-2021. 

Iunie 

Carauş V. 
Nirones A. 

 
 

Şefii de catedră 
 

 

 
Metodist  A.Nirones 
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