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I. OBIECTIVE STRATEGICE 

Sporirea eficienţei procesului educaţional prin dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii 

1. Racordarea competenţelor actanţilor educaţionali la cerinţele condiţionate ale mediului de 

desfăşurare a procesului educaţional. 

2. Implementarea adecvată a procedurilor specifice ale Sistemului de Management al Calităţii. 

3. Implementarea eficientă a platformelor educaţionale în scopul sporirii accesului la o 

educaţie de calitate. 

4. Eficientizarea procesului educaţional prin aplicarea strategiilor didactice orientate spre 

dezvoltarea autonomiei elevilor. 

Ajustarea continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi manageriale în raport 

cu imperativele educaţionale 

1. Consolidarea unei culturi organizaţionale orientată spre promovarea excelenţei 

profesionale. 

2. Dezvoltarea resurselor umane prin formarea continuă a personalului didactic şi managerial 

în vederea sporirii performanţelor profesionale. 

3. Implementarea unor strategii de management instituţional racordate la noile schimbări din 

sistemul educaţional. 

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea continuă a 

acesteia 

1. Completarea laboratoarelor şi cabinetelor de studii cu tehnică, utilaje, materiale şi 

tehnologii progresive adecvate obiectivelor programului de formare profesională. 

2. Crearea mediilor favorabile de învăţare prin atragerea resurselor financiare şi materiale. 

Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a parteneriatelor interpersonale, interinstituţionale la 

nivel naţional şi internaţional 

1. Implementarea diverselor modalităţi de stabilire a relaţiilor de colaborare cu agenţii 

economici din ţară şi peste hotare în vederea pregătirii specialiştilor calificaţi. 

2. Colaborarea cu instituţiile abilitate în elaborarea şi realizarea unor proiecte viabile orientate 

spre sporirea performanţei instituţiei. 

3. Promovarea parteneriatelor şcoală – familie – comunitate în scopul dezvoltării relaţiilor 

durabile de cooperare şi fortificării imaginii instituţiei. 
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II. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI INDICATORI DE REALIZARE 

1. Sporirea eficienţei procesului educaţional prin dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1. Racordarea competenţelor 

actanţilor educaţionali la 

cerinţele cond iţionate ale 

mediului de desfăşurare a 

procesului educaţional 

Elaborarea planului anual al activităţilor 

educaţionale/manageriale în corespundere cu 

planul de dezvoltare strategică al instituţiei 

30/09/2021 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Psiholog, 

Metodist 

Plan elaborat şi aprobat 

Elaborarea calendarului procesului de studii 

pentru anul 2021 – 2022, nivel III şi IV, ISCED 

01 

septembrie 

2021 

Dir. adj.  

Carauş V.;  

Antoci E. 

Calendarul elaborat, 

aprobat, repartizat 

catedrelor şi secţiilor de 

studii 

Elaborarea orarului lecţiilor şi sunetelor pentru 

semestru de studii 

august, 

decembrie 

2021 

Dir. adj.  

Carauş V.  
Orar elaborat şi aprobat 

Elaborarea raportului anual al desfăşurării 

activităţii educaţionale pentru anul 2020-2021 
15/10/2021 

Director, 

dir. adjuncţi 

Şefi de subdiviziuni 

Raport aprobat şi 

prezentat MECC, 

Raport aprobat şi 

prezentat la Consilii, 

Nr. rapoarte 

Întocmirea rapoartelor statistice vizând actanţii 

educaţionali 
5/10/2021 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de secţii 

Rapoarte de statistică 

prezentate Biroul 

Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova 

Elaborarea şi ajustarea instrucţiunilor pentru 

securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de 

prevenire a incendiilor, pentru sălile de curs, 

ateliere şi laboratoare în conformitate cu legislaţia 

în vigoare 

Semestrul I  

2021 - 2022 

Specialist serviciul de 

protecţie şi prevenire a 

instituţiei (SPP) 

Antoci V.; 

 cadre didactice 

Nr. de instrucţiuni 

elaborate, ajustate şi 

aprobate 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Identificarea valorică, stimularea şi promovarea 

elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese 

sporite pentru disciplinele de studii la olimpiadele 

şcolare 

2021-2022 
Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie 

Nr. diplome, 

Nr. elevi iniţiaţi 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de 

profil la nivel instituţional/ naţional/internaţional 
2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de catedre, 

Cadre didactice 

Nr. activităţi desfăşurate, 

Nr. participanţi 

Încheierea contractelor cu agenţii economici 

(unităţi economice de profil) pentru asigurarea 

desfăşurării stagiilor de practică a elevilor anului 

III – IV, inclusiv anul I - II de studii, mecanici 

auto, formarea abilităţilor practice în vederea 

aplicării acestora în activitate, respectând 

cerinţele stabilite de Comisia Națională 

Extraordinară de Sănătate Publică 

Septembrie – 

noiembrie 

2021 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E. 

Nr. de contracte 

încheiate cu agenţi 

economici, profesori 

implicaţi în procesul de 

studii 

Revizuirea şi adaptarea curricula la programele de 

formare profesional tehnic secundar şi 

postsecundar (nivelul IV ISCED) prin 

implementarea instruirii modulare la pregătirea de 

profil 

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de catedre 

Curricula elaborate, 

Nomenclator domenii, 

specialităţi şi calificări 

pentru învăţământul 

profesional tehnic, 

Clasificator ocupaţii RM, 

Descrierea calificării 

Analizarea rezultatelor şcolare semestriale în 

vederea identificării eşecurilor şcolare, cauzele 

producerii acestora şi stabilirea soluţiilor de 

redresare şi prevenire 

Semestrial,  

în termen de 

1 lună de 

finalizarea 

semestrului 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de secţii, 

Analize şi statistici 

elaborate, 

Diminuare nr. eşecuri 

şcolare 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Şefi de catedre 

Elaborarea programelor şi instrumentelor de 

evaluare pentru susţinerea examenelor de 

calificare 

aprilie 2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de catedre, 

Cadre didactice 

Programe şi instrumente 

de evaluare aprobate 

Elaborarea materialelor de evaluare pentru tezele 

şi examenele semestriale 

noiembrie 

2021, 

aprilie 2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie; 

Şefi de catedre; 

Cadre didactice 

Nr. probelor de evaluare, 

Rezultatele evaluării 

Cunoaşterea diriginţilor anului I de studii cu Fişa 

de post. 

septembrie  

2021 
Mardari L. 

Nr. diriginţi.  

Fişa de post. 

Şedinţă organizatorică cu diriginţii anului I de 

studii: „Desfăşurarea procesului educaţional în 

grupele anului I de studii”. 

30 august 

2021 
Mardari L. 

Nr. diriginţi 

Portofoliul dirigintelui 

 

Desfăşurarea şedinţei organizatorice cu elevii 

înmatriculaţi la studii pentru anul 2021-2022 şi 

părinţii acestora. 

30 august 

2021 

Mardari L. 

Diriginţii  

Nr. elevi şi părinţi. 

Abordarea diverselor 

aspecte vizând 

organizarea şi 

desfăşurarea procesului 

educaţional. 

Cunoaşterea elevilor anului I de studii, prin 

semnătură, cu Statutul IP CET, Regulamentele 

aplicate în IP CET. 

septembrie  

2021 

Mardari L. 

Diriginţii  

Nr.acte normative 

semnate 

Desfăşurarea eficientă a 

procesului educaţional. 

Identificarea valorică, stimularea şi promovarea 

elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese 

sporite pentru disciplinele de studii la olimpiadele 

şcolare. 

ianuarie-

februarie 

2022 

Profesori de la 

disciplinele de cultură 

generală 

Nr. Diplome 

Nr. elevi iniţiaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

„Desfăşurarea procesului educaţional în contextul 

activităţilor extracurriculare”. Raport prezentat la 

Consiliul de administraţie. 

decembrie 

2021 

aprilie 2022 

Mardari L. 

Nr. notelor informative 

vizând desfăşurarea 

procesului educaţional 

„Ansamblul activităţii educative a pedagogilor 

sociali”. Raport prezentat la Consiliul de 

administraţie. 

noiembrie 

2021 

martie 2022 

Mardari L. 

pedagogii sociali 
Nr. notelor informative  

 Cazarea elevilor în căminele instituţiei. 

Informarea părinţilor şi elevilor cu  referire la 

„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. 

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. 

Discuţii individuale cu elevii cazaţi în cămin. permanent 

Mardari L. 

Şefii de secţie 

Pedagogii sociali 

Şefii de cămin 

Nr. discuţii individuale 

cu elevii şi părinţii. 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Diriginţii Gradul de receptivitate şi 

înlăturarea abaterilor 

disciplinare. 

Nr. de ordine emise. 

Nr. probleme soluţionate 

şi decizii comune. 

 

Coordonarea activităţii pedagogilor sociali, 

conform planului  (anexă la mapa nr.14). 

pe parcursul 

anului 

Mardari L. 

 

Plan elaborat. 

Nr. elevi iniţiaţi în 

activităţi. 

Monitorizarea realizării 

planului. 

 

Elaborarea şi executarea Planului de acţiuni 

privind funcţionarea IP CET în contextul situaţiei 

epidemiologice de COVID-19. 

2021-2022 Mardari L. 

Nr. acţiuni  

Nr. angajaţi vaccinaţi 

Nr. angajaţi infectaţi 

Nr. elevi infectaţi 

Desfăşurarea activităţilor extracurriculare de comun 

acord cu ONG-rile abilitate pentru activitate cu 

tineretul studios  

 

2021-2022 Mardari L. 

Nr. acorduri,  

Nr. activităţi 

extracirriculare,  

Nr. elevi iniţiaţi  

Ghidarea activităţii Consiliului elevilor IP CET cu 

referire la iniţierea proiectelor de autoconducere 

şcolară  

 

2021-2022 Mardari L. 
Nr. membri CE,  

Nr. activităţi ,  

Nr. elevi iniţiaţi  

Ghidarea activităţii Consiliului de administrare a 

elevilor din căminele IP CET şi implicarea acestuia 

în activitatea comunităţii.  

 

2021-2022 
Mardari L. 

Pedagogi sociali 

Nr. membri Consiliu,  

Nr. activităţi ,  

Nr. elevi iniţiaţi  

Şedinţe organizatorice cu şefii de grupă, anii I-IV 

de studii. 

septembrie 

2021 

Mardari L. 

 

Nr. şedinţe 

Nr. şefi de grupă iniţiaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Monitorizarea și observarea situațiilor de criză 

educațională la elevii. Comunicarea cu părinții în 

cazul apariției situațiilor.  

În decursul 

anului de 

studii 

Șef de secție 

Diriginți 

Psihollog 

Numărul de activități 

desfășurate 

Asigurarea unui climat favorabil intelecutal și 

moral în desfășurarea procesului educațional la 

secție 

În decursul 

anului de 

studii 

Șef de secție 

Diriginți 

Registre de constatare a 

comunicărilor 

Acordarea asistenţei psihologice prin activități de 

prevenție, evaluare și consiliere a elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice și de conducere. 

2021-2022 Psiholog 
Nr. de activităţi 

desfăşurate 

Implementarea elementelor educaţiei incluzive, ca 

prioritate educaţională. 
2021-2022 Psiholog 

Condiţii create în 

vederea accesului la 

instruire 

Organizarea activității de dezvoltare personală 

pentru șefii de grupă a anului I de studii 

„Modalităţi de conectare cu semenii în diferite 

contexte”. 

Octombrie Psiholog Nr. şedinţe desfăşurate 

Organizarea activității de dezvoltare personală 

pentru părinți „Gestionarea emoțiilor la 

adolescenți”. 

Noiembrie 

2021-2022 
Psiholog Nr. şedinţe desfăşurate 

Elaborarea raportului anual al desfăşurării 

activităţii de asistență psihologică. 
Iunie Psiholog 

Raport aprobat şi 

prezentat la Consilii; 

Nr. rapoarte 

Aprobarea componenţei  CEIAC pentu anii 2021-

2023  

Repartizarea funcţilor şi responsabilităţilor între 

membrii CEIAC 

Septembrie 

2021 

Consiliul profesoral 

Secţia asigurarea a 

calităţii 

Componenţă aprobată 

Responsabilităţi 

repartizate 

Şedinţă instructivă cu membrii CEIAC şi membrii 

Comisiilor de calitate din cadrul catedrelor 

Septembrie-

octombrie 

2021 

Secţia aigurare a 

calităţii 
Şedinţă desfăşurată 

Realizarea sondajelor cu agenţii economici vizând 

competenţele deţinute de absolvenţi la angajarea 

în câmpul muncii 

 septembrie- 

noiembrie 

2021 

CEIAC, 
Sondaje efectuate, 

Propuneri desiminate 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere 

Monitorizarea activităţii Comisiilor de calitate 

referitor la racordarea curricula la cerinţele pieţii 

muncii 

Februarie 

2022 

Comisii de calitate, 

 Catedre, 

Secţia asigurare a 

calităţii 

Şefi de subdiviziuni 

Curricula racordate, 

Descrierea calificărilor 

modernizată  

Implemnatrea  acţiunilor ce ţin de cultura calităţii, 

valorilor în vederea asigurării unui climat 

favorabil intelectual şi moral în colectiv 

Pe parcurs 

Şefi de catedre 

Consiliul elevilor 

Comisia de Etică 

Acţiuni implementate. 

Cultura calităţii asigurată 

Identificarea valorică, stimularea şi promovarea 

elevilor cu capacităţi sporite de învăţare, în urma 

testării iniţiale a elevilor. 

Octombrie 

2021 

Şefi de catedre 

Comisii de calitate 

CEIAC 

Nr. elevi identificaţi 

Monitorizarea revizuirii şi adaptării curricula la 

programele de formare profesională tehnică  

postsecundară (nivelul IV ISCED) prin 

implementarea instruirii modulare la pregătirea de 

profil 

2021-2022 

Şefi de cateră 

Comisii de calitate 

CEIAC 

Curricula adaptate, 

Descrierea calificării 

modernizată 

Monitorizarea rezultatelor şcolare semestriale în 

vederea identificării eşecurilor şcolare, cauzele 

producerii acestora şi stabilirea soluţiilor de 

redresare şi prevenire. Progresul şcolar. 

2021-2022 

(semestrial) 

Şefi de secţii, 

Şefi de catedre 

 Comisii de Calitate 

CEIAC  

Statistici elaborate, 

Diminuare nr. eşecuri 

şcolare 

Creştere progres şcolar 

Evaluarea internă a unităţilor de curs  

fundamentale şi de specialitate  în cadrul 

programelor  de formare profesională de nivelul 

IV 

2021-2022 

Secţia asigurare a 

calităţii 

CEIAC 

Rapoarte de evaluare 

internă elaborate şi 

aprobate la catedrele de 

profil 

Dezvoltarea competenţelor generale şi 

profesionale pentru creşterea  în carieră,prin 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extradidactice pe interese 

2021-2022 

Conducători de cercuri 

Cadre didactice: Bazele 

antreprenoriatului; 

Dezvoltarea personală 

etc. 

Nr. de activităţi 

desfăşurate, 

Nr. de elevi implicaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Elaborarea programelor și instrumentelor pentru 

evaluare și certificare a competențelor 

profesionale dobândite în contexte nonformale 

Octombrie-

Noiembrie 
Vitalie Păduraru 

Cadre didactice 

Programe și instrumente 

evaluate 

Elaborarea instrumentelor de evaluare pentru 

Formarea continuă a adulților  

Octombrie-

Noiembrie 
Vitalie Păduraru 

Formatorii 

Numărul de teste 

elaborate 

Administrarea activităților de promovare a 

cursurilor de formare pe pagina Facebook si pe 

site-ul a Centrului de Excelență în Transporturi. 

Pe parcursul 

anului 

Vitalie Păduraru 

Cadrul didactic 

responsabil de 

gestionarea site-ului 

Anunț publicat 

 

Cadre didactice 

informate 

Adaptarea optimă a fondurilor şi serviciilor la 

nevoile utilizatorilor bibliotecii. 
2021-2022 Marciuc L. Nr. de cărţi. 

2. Implementarea adecvată a 

procedurilor specifice ale 

Sistemului de Management 

al Calităţii Elaborarea Strategiei şi Regulamentului pentru 

implementarea sistemului de audit intern 
2021-2022 

Director, 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Secţia Asigurare a 

calităţii 

Strategie şi Regulament 

pentru implementarea 

sistemului de audit intern 

elaborate 

Organizarea logistică a grupurilor de elevi 

nominal, cantitativ şi calitativ 
septembrie 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de secţii 

Ordine, 

Regulamente, 

Registre 

Ghidarea elevilor în determinarea unităţilor de 

curs opţionale/la libera alegere  
mai 2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de secţii, 

Diriginţi 

Cereri, 

Contracte de studii, 

Caracteristici ale 

unităţilor de curs 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Analizarea şi monitorizarea rezultatelor procesului 

educaţional din cadrul catedrei 
semestrial Şefi de catedre Gradul rezultatelor 

Observarea predări și învățării. Monitorizarea 

realizării programului educațioanl. Prevenirea și 

lichidarea abaterilor 

În decursul 

anului de 

studii 

Șef de secție 

Diriginți 

Orarul lecțiilor 

Orarul sesiunilor 

Număr de comunicări 

Întocmirea graficului sesiunilor de bază și 

centralizate 

Cu 1 lună 

înainte de 

sesiune 

Șef de secție Număr grafice 

Realizarea evidenței frecvenței lunare la ore Lunar Șef de secție  

Diriginții 

Rapoarte lunare 

Comunicări cu elevii și 

părinții acestora 

Perfectarea dosarelor persoanle ale elevilor La începutul 

anului de 

studii 

Șef de secție 

Secretar 

Diriginții 

Număr de dosare 

perfectate 

Ghidarea elevilor în determinarea unităților de 

curs opționale/ libera alegere 

Până la 

15.09.2021 

(elevii anului 

unu de 

studii); 

La finele 

semestrului 

doi (pentru 

anii de studii 

2-4) 

Șef de secție 

Diriginții 

Numărul de cerereri și 

unități de curs alese 

Contabilizarea orelor de muncă ale cadrelor 

didactice care predau ore prin înlocuiri sau pe 

certificat 

Lunar Șef de secție 

Contabilitatea 

Număr de ore predate 

prin certificat 

Contabilizarea orelor de muncă ale angajaţilor 
până la finele 

fiecării luni 
Şefi de subdiviziuni 

Tabele evidenţă ore, 

Certificate ore citite, 

Tabele pontaj 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Perfectarea dosarelor personale ale elevilor, 

angajaţilor instituţiei şi gestionarea acestora 
permanent 

Şefi de subdiviziuni, 

Diriginţi, 

Secretariat 

Acte justificative incluse 

în dosarul personal 

Perfectarea documentelor în conformitate cu 

Nomenclatorul 
permanent 

Şefi de subdiviziuni, 

Secretariat 

Ordine, 

Registre, 

Regulamente, 

Portofolii cadre didactice 

Planificarea şarjei didactice a membrilor catedrei iunie 2022 Şefi de catedre 
Plan de învăţământ, 

Lista de tarifare 

Revizuirea şi aprobarea proiectelor de lungă 

durată, planurilor individuale de activitate a 

profesorilor 

până la 30 

septembrie 

2021 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de catedre, 

Cadre didactice, 

Metodist 

Nr. planuri de lungă 

durată, 

Nr. planuri individuale 

de activitate al cadrelor 

didactice 

Sesizarea şi informarea administraţiei instituţiei cu 

referire la cazurile care necesită o abordare 

specializată. 

2021-2022 Psiholog Nr. cazuri sesizate 

Stabilirea gradului de satisfacere a condiţiilor şi 

calităţii desfăşurării procesului educaţional de 

actanţii educaţionali conform PO-08 şi PO-48 şi 

elaborarea măsurilor de îmbunătăţire. 

2021-2022 
Director, 

CEIAC, Psiholog 

Nr. actanţi educaţionali 

intervievaţi, 

Plan măsuri îmbunătăţire 

Gestionarea situaţiilor de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului etc. la elev sau în 

grupul de elevi la diferite etape de manifestare. 

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie 

Psiholog 

Management al clasei 

eficient; 

Iniţierea şi susţinerea 

tinerilor specialişti, 

diriginţi ai grupelor 

academice. 

Studierea climatului psihologic al grupului de 

elevi. 

Noiembrie 

2021-2022 
Psiholog 

Nr. activități desfășurate; 

Nr. procese verbale 

întocmite; 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Prezentări la consilii 

profesorale 

Organizarea unei şedinţe de dezvoltare personală 

pentru membrii Consiliului elevilor „Strategii de 

prevenire și răspuns la violență”. 

Noiembrie 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie 

Psiholog  

Nr. şedinţe desfăşurate 

Nr. elevi implicaţi 

Determinarea indicatorilor de performanţă pentru 

diverse domenii (resurse umane, resurse financiare 

şi materiale, elevi, absolvenţi) 

2021-2022 
Sedţia asigurarea 

calităţii 

Indicatori determinaţi 

Fişe evaluare 

Observarea predării şi învăţării. Monitorizarea 

realizării programului educaţional. Prevenirea şi 

lichidarea abaterilor 

2021-2022 
Comisii de Caitate 

CEIAC,  Şefi catedre 

Procedura operaţională 

privind observarea 

învăţării implementată, 

Orarul lecţiilor şi 

sesiunilor respectat 

Activitatea Comisiilor de calitate din cadrul 

catedrelor în vederea evaluării semestriale/anuale 

a cadrelor didactice 

2021-2022 
Comisii de calitate 

CEIAC 

Rapoarte elaborate 

privind rezultatele 

evaluării  

Utilizarea Manualului de proceduri pentru 

autoevaluarea, evaluarea internă de către fiecare 

subdiviziune structurală, cadru didactic 

2021-2022 

Administraţia, 

Şefi de subdiviziuni, 

 Catedre. 

CEIAC, 

Cadre didactice 

Manual de proceduri 

utilizat 

Elaborarea Strategiei  de implemnatrea a auditului 

intern 
2021-2022 

Director, 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Secţia Asigurare a 

calităţii 

Strategie şi Regulament 

pentru implementarea 

sistemului de audit intern 

elaborate 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Analizarea şi monitorizarea rezultatelor procesului 

educaţional din cadrul catedrei 
2021-2022 

Şefi de catedre 

Grupul de calitate 

Secţia asigurarea 

calităţii 

Rezultate  analizate. 

Proces-verbal al catedrei 

elaborat 

Evaluarea calităţii  perfectării a dosarelor 

personale ale elevilor, angajaţilor 

instituţiei.acestora 

aprilie 

2022 

CEIAC 

Secţia asigurarea 

calităţii 

Dosare evaluate. 

Informaţie perfectată 

Monitorizarea includerii în proiectele de lungă 

durată, planurilor individuale de activitate a 

profesorilora  acţiunilor  cu referinţă la educaţia 

pentru carieră a elevilor 

Septembrie 

2021 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de catedre, 

CEIAC 

Nr. planuri de lungă 

durată, 

Nr. planuri individuale 

de activitate al cadrelor 

didactice 

Monitorizarea implementării şi gestionării 

platformelor de predare-învăţare-evaluare on-line, 

la distanţă  

2021-2022 

Administrator reţea 

computere, 

Şefi de subdiviziuni, 

Comisii de calitate 

Platforme de pedare-

învăţare-evaluare 

implementate, 

Instrucţiuni de utilizare 

elaborate 

Monitorizarea digitalizării fondului de carte a 

bibliotecii (literatura de profil) 
2021-2022 

Director, 

Bibliotecar principal 

CEIAC 

Nr. de titluri digitalizate 

(minim 10) 

Ghidarea în carieră a elevilor prin dezvoltarea 

capacităţilor şi a talentelor deosebite ale acestora 

şi iniţierea lor în activitatea ansamblului folcloric 

„Haiducii” (grup vocal/grup dans); ansamblului 

vocal „Claxon”; cercului de creaţie tehnică 

„Automobilistul 

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie 

Conducătorii de cercuri 

Nr. activităţi 

extracirriculare, 

Nr. diplome, 

Nr. elevi iniţiaţi 

Conlucrarea cu  Consiliul elevilor IP CET cu 

referire la formle şi metodele  de e autoconducere 

şcolară . Formare de competenţe manageriale 

pentru creşterea în carieră 

2021-2022 
CEIAC 

 Consiliul elevilor 

Nr. activităţi , 

Nr. elevi iniţiaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Organizarea zilelor de informare, expoziţii 

informative şi tematice 
2021-2022 

Şefi de subdiviziuni, 

Cadre didactice 

Bibliotecar principal 

CEIAC 

Nr. activităţi 

Perfectarea dosarelor formabililor și a 

formatorilor.  

Pe parcursul 

anului  
Vitalie Păduraru 

Formatorii 

Acte justificative incluse 

în dosarul personal. 

Perfectarea documentelor în conformitate cu 

Nomenclatorul 

Pe parcursul 

anului Vitalie Păduraru 

Ordine, Registre, 

Regulamente, Portofolii 

formatorilor. 

Contabilizarea orelor de muncă ale angajaţilor Lunar 

Vitalie Păduraru Ordine 

Acordarea serviciilor de referinţe bibliografice, 

tematice actanţilor educaţionali 
2021-2025 

Bibliotecar principal, 

Cadre didactice 
Nr. elevi 

Organizarea zilelor de informare, expoziţii 

informative şi tematice 
2021-2025 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Cadre didactice 

Bibliotecar principal 

Psiholog 

Nr. activităţi 

Popularizarea literaturii tehnice. 

Săptămână popularizării literaturii tehnice. 

Maşini de legendă .31 octombrie-Ziua 

automobilistului. Expoziția. 

Ziua specialistilor. 

Ziua informației. 

Literatura de specialitate. Noutăți editoriale. Ex. 

Securitatea la trafic înseamnă viaţa.Ex. 

Transport: mişcarea logică.Ex. 

Tendinţe de dezvoltare automobilul electric.Ex. 

Calea ta spre cunoaştere.Ex. 

20-24.12.21 

28.10.21 

21.12.21 

20.12.21 

19.10.21 

20.05.22 

21.01.22 

24.03.22 

23.12.21 

08.12.21 

06.04.22 

Toți bibliotecări. 

Marciuc L. 

Toți bibliot. 

Toți bibliotț 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Lorcencov S. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Nr.expoziţii,nr.cărţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Viitorului automobilul.Ex. 

Puterea motoarelor.Ex. 

Azi student-mîine specialist.Ex. 

Faceţi cunoştiinţa cu nouă auto.Ex. 

20.12.21 Lorcencov S. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Popularizarea literaturii plaiului natal. 

Ziua Naţională „Limba noastră, cea română.” 

Ex.Mihail Eminescu-Poetul dăinuirii neamului. 

Ziua Comemorării lui Eminescu M. Ex.Încă o 

plimbare prin Chişinău.Ziua orașului. Ex.Muzica. 

Poezie. Teatru. Ex.  

Cezar Petrescu,prozator şi traducător.(1892-1961) 

Ex. 

A vorbi frumos limba română este o datorie 

strămosească.Ex. 

Elogiu pentru natura.Poezie despre Codru.Ex. 

Moldova turistică-27 septembrie-Ziua Mondială a 

Turismului.Ex. 

„Ţigane şumnoiu tolpoiu po Besarabii 

kociuiut.”..Puşkin A.-poet rus (1799-1837) Ex. 

Nicolae Vieru-prozator şi publicist.Ex. 

Imaginea lui Şt.cel Mare în literatura 

Prima madame Butterfly...Maria Bieşu cântăreaţă 

de operă.Ex. 

„Caragiale,comicul,satiricul,parodicul a fost şi va 

rămânemereu un scriitor incomod”(n.Mecu). 

 Emil Loteanu-regizor de film,scenarist,actor,poet 

şi pedagog.-85 ani de la naşterea.Ex. 

Supranumit poet al ţărănimii”155 ani de la 

naştere.Ex.a lui G.Coşbuc. 

Gr.Vieru-suflet din sufletul neamului meu.-Ziua 

comemorării lui Gr.Vieru.Ex.  

 

 

30.09.21 

15.01.22 

14.10.21 

15.02.22 

01.12.21 

03.03.22 

 

06.09.21 

 

30.01.22 

06.11.21 

 

20.09.21 

 

14.02.22 

30.09.21 

15.01.22 

15.02.22 

01.12.21 

03.03.22 

10.11.21 

10.02.22 

04.11.21 

04.11.21 

30.01.22 

04.11.21 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Lorcencov.S. 

Marciuc L. 

 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Lorcencov S. 

 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Stognii A. 

Lorcencov S. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Lorcencov S. 

Marciuc L. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Stognii A. 

Lorcencov S. 

Marciuc L. 

Nr.expoziţii,nr.cărţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Popularizarea literaturii despre natură. 

Toată natura e numai artă.Ex. 

Săptămână popularizării literaturii în domeniul 

ecologiei. 

Ecologia-o şansă a mileniului trei. 

Cultura ecologică-rezultat de educaţiei 

ecologice.Ex. 

Automobilul şi mediul înconjurător.Ex. 

Protejând mediul,protejâm viaţa.Ex. 

Natura-izvor necesat de ispiraţie.Ex. 

Toate tainele naturii.Ex. 

25.01.22 

25-29.01-22 

 

26.01.22 

27.01.22 

25.01.22 

11.05.22 

27.01.22 

17.02.22 

Marciuc L. 

Lorcencov S. 

Stognii A. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

 

Nr.expoziţii,nr.de cărţi 

Popularizarea literaturii despre arta și sport. 

Ziua mondială a Teatrului «În slujba 

Melpomenei». Ex. 

Muzica. Poezie. Teatru. Ex. 

Emil Loteanu-regizor de film, scenarist, actor, 

poet şi pedagog.-85 ani de la naşterea.Ex. 

„Compozitorul Eugen Doga reflectă Dragostea.În 

muzica lui trăieşte Dorul.” Ex. 

Invitaţie spre călătorie. 27 septembrie-Ziua 

Mondială a Turismului.Ex. 

Să fii sănătos e la modă.Ex. 

Pictura este acelaşi timp vis şi memorie.Ex. 

23.0322 

15.02.22 

06.11.21 

01.03.22 

26.09.21 

19.05.22 

21.01.22 

Marciuc L. 

Lorcencov S. 

Stognii A. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

 

Nr.expoziţii,nr.de cărţi 

Popularizarea literaturii pe temele actuale. 

«Pentru Ziua ta scump şi drag profesor » - Ziua 

Mondială a Pedagogului. 

«Cartea este alpha și omega oricăror cunoștințe» - 

Ziua Bibliotecarului.  

Ziua Europei. Ex.  

Ziua Victoriei și a Comemorării Eroilor căzuți 

pentru Independența Patriei. Ex.   

Astăzi s-a născut Hristos. Ex.  

Spațiu cosmic - Ziua Cosmonauticii.Ex. 

05.10.21 

23.04.22 

 

08.05.22 

09.05.22 

22.12.21 

12.04.22 

07.03.22 

Stognii A. 

Lorcencov S. 

Marciuc L. 

Stognii A. 

Marciuc L. 

Lorcencov S. 

Lorcencov S. 

Nr.expoziţii,nr.de cărţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Femeia - muza poeților. Ex. 

Bacalaureat 2022. Ex. 

30 octombrie-Ziua automobilistului. Ex. 

3. Implementarea eficientă a 

platformelor educaţionale în 

scopul sporirii accesului la o 

educaţie de calitate 

Aplicarea platformei de predare-învăţare-evaluare 

ELECTUDE 
sistematic 

Administrator reţea 

computere, 

Cadre didactice 

Numărul de utilizatori 

Gestionarea grupului de socializare 

Informarea cu referire la înlocuirile lecțiilor în 

cazul absenței profesorilor; 

Informarea cu referire la plasarea în autoizolare în 

caz de constatare confirmare COVID; 

Plasarea informațiilor privind modificarea orarului 

lecțiilor, plasarea graficului sesiunilor de bază și 

de lichidare a restanțelor  

Permanent 

La necesitate 

În cazul 

constatării 

pozitive 

COVID 

În perioada 

sesiunilor 

Șef de secție Viber  

Întocmirea și distribuirea chestionarelor privind 

monitorizarea situației COVID. Monitorizarea 

situației în grupele de elevi 
Permanent 

Șef de cție 

Dirginți 

Chestionare google 

forms 

Chestionare formulate în 

grupul de viber 

Monitorizarea orelor predate în regim online în 

perioada de izolare la domiciliu La necesitate Șef de secție 

Fișele de idență online a 

orelor predate 

Aplicarea soft-ware de gestionare a procesului 

educaţional SIME 
sistematic 

Responsabil SIME, 

şefi de secţii, 

diriginţii grupelor 

academice 

Date completate 

Rapoarte generate 

Digitalizarea fondului de carte a bibliotecii 

(literatura de profil) 
2021-2022 

Director, 

Bibliotecar principal 

Nr. de titluri digitalizate 

(minim 10) 

Organizarea zilelor de informare, expoziţii 

informative şi tematice. 
2021-2022 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Cadre didactice 

Bibliotecar principal 

Nr. activităţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Psiholog 

Crearea mediului suportiv în contextul pandemic, 

pentru elevi, cadre didactice şi părinţi. 
2021-2022 Psiholog 

Asigurarea 

performanţelor 

educaţionale; 

Management al clasei 

eficient. 

Organizarea activităţilor de cunoaştere a elevilor 

anului I de studii cu serviciul de asistenţă 

psihologică în instituţie. 

Septembrie 

Octombrie 

Psiholog 

Diriginţi 

Nr. elevi implicaţi; 

Nivel de mulţumire în 

urma activităţilor 

Organizarea unei şedinţe de dezvoltare personală 

pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească: 

„Încrederea în sine – puntea dintre visuri și 

împliniri”. 

Noiembrie 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie 

Psiholog 

Nr. şedinţe desfăşurate; 

Nr. elevi implicaţi 

Ghidarea elevilor în descoperirea modalităţilor de 

menţinere a sănătăţii mintale. 
2021-2022 Psiholog 

Şedinţe de dezvoltare a 

concentrării atenţiei 

asupra sănătăţii mintale; 

Nr. elevi implicaţi 

Asigurarea informațională a cadrelor didactice 

interesate de programele de formare continuă  sau 

evaluare și certificare a competențelor 

profesionale dobândite în contexte nonformale 

Permanent Vitalie Păduraru 

Informație prin e-mail, 

viber, fecebook, etc. 

Asigurarea condițiilor de organizare și desfășurare 

a activităților la distanță, inclusiv online. 
Permanent 

Șeful secției 

Formatori 

 

Sesiuni de comunicare la 

distanță prin platformele 

Google Meet, 

Zoom, Viber, Messenger 

Încurajarea implicării formatorilor în digitalizarea 

resurselor didactice privind livrarea cursului de 

formare profesională continuă 
Permanent 

Păduraru Vitalie 

Formatorii 

Formatori implicați, 

Resurse actualizate 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Gestionarea instrumentelor de evaluare (finală) 

asistate de calculator în cadrul cursurilor de 

formare continuă. 

La 

finalizarea 

fiecărui 

cursul de 

formare 

profesională 

continuă 

Păduraru Vitalie 

Formatorii 

Evaluare finală prin 

Google Forms, 

Rezultate validate 

Google sheets 

Monitorizarea aplicării chestionarului feedback (de 

evaluare a cursului de formare continuă) și a 

prestației formatorilor, a condițiilor oferite de 

instituție. 

 

La 

finalizarea 

fiecărui 

cursul de 

formare 

profesională 

continuă 

Păduraru Vitalie 

Formatorii 

Chestionare livrate prin 

Google Forms, 

Rezultate interpretate 

Google Sheets 

4. Eficientizarea procesului 

educaţional prin aplicarea 

strategiilor didactice 

orientate spre dezvoltarea 

autonomiei elevilor 

Monitorizarea procesului de asigurare cu resurse 

educaționale în scopul dezvoltării autonomiei 

elevilor 

La începutul 

anului de 

studii și la 

necesitate 

Șef de secție 

Diriginții 

Accesul la Biblioteca 

IPCET 

Informare cu referire la 

arenda cărților 

Prezentarea dosarelor pentru elevii candidați la 

bursele de merit iunie 2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de secţii 

Dosare prezentate MEC 

Întocmirea rapoartelor pentru numirea burselor de 

studii și sociale elevilor în corespundere cu 

performanțele școlare 

La finele 

semestrelor 

de studii 

Șef de secție 

Diriginții 

Număr de rapoate 

semestriale 

Număr de burse 

Elaborarea suporturilor de curs digitale la 

programul de formare profesional tehnic 

postsecundar 71630 Echipament electric şi 

electronic auto 

2021 

(decembrie) 
Cadre didactice 

Nr. suporturi de curs 

elaborate 

Urmărirea progresului şcolar având ca reper 

rezultatele testării iniţiale a elevilor anului I de 

studii 

octombrie 

Şefi de catedre, 

Cadre didactice, 

Diriginţi 

Testare iniţială realizată, 

Analize a progresului 

şcolar 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Prezentarea dosarelor pentru elevii candidaţi la 

bursele de merit 
iunie 2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de secţii 

Dosare prezentate MEC 

Numirea burselor de studii şi sociale elevilor în 

corespundere cu performanţele şcolare înregistrate 

Smestrial 

până la data 

de 15 a primi 

luni din 

semestru 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de secţii 

Ordin de repartizare a 

burselor 

Nr. elevilor ce au obţinut 

burse 

 

 

2. Ajustarea continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi manageriale în raport cu imperativele educaţionale 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1. Consolidarea unei culturi 

organizaţionale orientată spre 

promovarea excelenţei 

profesionale 

Verificarea planurilor de activitate ale diriginţilor 

pentru 2021-2022. 
2021-2022 

Mardari L. 

 

Nr. planuri elaborate. 

Cerinţe unice de 

elaborare a planurilor. 

Monitorizarea realizării 

activităţilor programate. 

Coordonarea desfăşurării activităţilor 

extracirriculare publice. 

septembrie 

2021 

Mardari L. 

 

Nr. activităţi 

extracirriculare publice 

Nr. elevi iniţiaţi 

„Dirigintele – factor esenţial în educaţia 

vocaţională a tinerii generaţii”. Raport prezentat la 

Consiliul profesoral. 

mai 2022  Mardari L. 

Raport – prezentare 

argumentată a activităţii 

extracurriculare. 

Şedinţe de formare profesională pentru diriginţi. 
Conform unui plan suplimentar. 

2021-2022 
Mardari L. 

Gumaniuc V. 

Nr. şedinţe 

Nr. diriginţi iniţiaţi 

 

Conlucrarea cu diriginţii în vederea monitorizării 

stării de bine a elevilor şi siguranţei acestora  

 
2021-2022 

Mardari L. 

Gumaniuc V. 

Șef de secție 

Diriginții 

Management eficient al 

grupului academic  
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Plasarea informaţiei  cu referire la desfăşurarea 

activităţii educative pe site-ul instituţiei de 

învăţământ 

2021-2022 
Mardari L. 

Pavlov A. 

Nr. informaţii. 

Nr. vizualizări. 

 

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 

2021 – 2022, 

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 

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  

2021 - 2022 

Dir. adj., Carauş V.;  

Antoci E.;  

şefi de catedre 

Competenţele 

profesionale pentru toate 

specialităţile descrise în 

curricule 

Organizarea şedinţelor pentru stabilirea 

competenţilor în parteneriat cu unităţile economice 

din domeniul transportului auto, mentenaţa 

maşinilor şi instalaţiilor rutiere pentru construcţie, 

echipament electric şi electronic auto 

Semestrul I- 

II a anului de 

studii  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E., 

şef de catedră Bagrin 

Gh. 

Unităţi economice, 

dispuse pentru 

colaborare, şedinţe 

Colectarea ofertelor de muncă, parvenite de la 

unităţile economice din domeniul transportului 

auto pentru elevii şi absolvenţii instituţiei 

Permanent în 

decursul  

anului de 

studii  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E. 

Oferte prezentate, elevi 

dispuşi pentru angajare 

Informarea elevilor instituţiei pentru formarea 

competenţelor practice în perioada efectuării 

lucrărilor de laborator/practice în cadrul instituţiei 

conform cerinţelor în situaţie de pandemie COVID 

19  

Permanent în 

decursul  

anului de 

studii  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E., 

cadre didactice 

Informaţii prezentate 

cadrelor didactice şi 

elevilor grupelor 

academice  

Evidenţa şi menţinerea în stare tehnică bună de 

funcţionare a autovehiculelor instituţiei, inclusiv 

cele didactice din ateliere şi laboratoare 

Permanent în 

decursul  

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E., 

Responsabili, personal 

implicat, autovehicule 

din dotarea instituţiei 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

anului de 

studii  

2021 - 2022 

responsabili bunuri 

materiale 

Implicarea elevilor în activităţi auxiliare studiind şi 

aplicând diverse surse informaţionale moderne din 

domeniul mentenanţei şi diagnosticării tehnice  

Permanent în 

decursul  

anului de 

studii  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E.; 

Cadre didactice 

Membrii catedrelor: 

Discipline tehnice 

speciale şi Instruirea 

practică, motivarea 

elevilor 

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  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E.; 

şef de catedră 

Ateliere, laboratoare şi 

materiale necesare 

pentru instruirea elevilor 

Valorificarea unei comunicări eficiente în vederea 

promovării culturii profesionale a angajaților 

instituției 

Permanent Șef de secție 

Diriginți  

Cadre didcactice 

Regulamente 

Fișe electronice 

Registru de comunicare 

Asigurarea feedback-ului informațional la nivel de 

instituție/ secție 

Permanent Șef de secție 

Diriginți 

Cadre didactice 

Rapoarte lunare/ 

semestriale 

Grupuri de socializare 

Sondaje  

Conlucrarea cu diriginţii în vederea monitorizării 

stării de bine a elevilor şi siguranţei acestora 
2020-2021 

Psiholog, 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de secţii 

Management eficient al 

grupului academic 

Asistență psihologică în procesul de colaborare 

pentru implementarea elementelor educației 

incluzive (elaborarea PEI, selectarea strategiilor de 

interacțiune cu elevii cu CES etc.) 

2021-2022 Psiholog 
Suport psihologic 

acordat 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Asigurarea unei culturi organizaţionale eficiente 

prin diverse activităţi la nivel de catedre, grupe 

academice (mese rotunde, studiu de caz, ore de 

dirigenţie, în cadrul cursului Dezvoltarea personală 

etc.) 

2021-2022 

Diriginţi, 

Cadre didactice, 

Secţia asigurare a 

calităţii 

Activităţi desfăşurate, 

Cultura organizaţională 

asigurată 

Monitorizarea  activităţii cercurilor 

extracurriculare în scopul dezvoltării 

competenţelor, abilităţilor şi educării unei culturi 

organizaţionale 

2021-2022 
Conducători de cerc 

CEIAC 

Cultura organizaţională 

asigurată 

Şedinţe de formare profesională pentru membrii 

CEIAC şi a Comisiilor de calitate 

Octombrie-

noiembrie 

2021 

Secţia asigurare a 

calităţii 

Nr. şedinţe 

Nr. persoane  iniţiate 

Elaborarea  de proceduri operaţionale şi de sistem: 

-privind analiza punctelor slabe rezultate din 

autoevaluare şi realizarea unor îmbunătăţiri; 

- privind realizarea activităţilor extracurriculare; 

- privind pregătirea suplimentară a elevilor; 

- privind comunicarea internă; 

- privind securitatea şi sănătatea în muncă 

2021-2022 

Secţia asigurrea a 

calităţii 

CEIAC 

Nr. PO şi PS elaborate 

2. Dezvoltarea resurselor 

umane prin formarea 

continuă a personalului 

didactic şi managerial în 

vederea sporirii 

performanţelor profesionale 

Organizarea şedinţelor de formare 

psihopedagogică pentru profesori şi diriginţi. 
Conform unui plan suplimentar 

2021-2022 
Mardari L. 

Gumaniuc V. 

Nr. şedinţe desfăşurate 

Nr. profesori şi diriginţi, 

formare psihopedagogică 

Coordonarea elaborării proiectelor tematice pentru 

desfăşurarea activităţilor educative publice.  

Desfăşurarea activităţilor educaţionale prin 

utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne. 

2021-2022 
Mardari L. 

 

Nr. proiecte tematice 

Nr. activităţi educative 

Prezentarea diriginţilor  suportului didactic la 

disciplina Dezvoltarea personală. 
septembrie 

Mardari L. 

 

Nr. diriginţi  

 

Organizarea procesului de formare continuă a 

cadrelor didactice implicate la disciplinele de 

specialitate şi stagiile de practică în cadrul 

Semestrul I - 

II 

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E. 

Profesori, elevi implicaţi 

în procesul de studii, nr. 

de cursuri şi ateliere auto 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

atelierelor/laboratoarelor instituţiei şi a unităţilor 

economice din domeniul service auto, respectând 

cerinţele stabilite de Comisia Națională 

Extraordinară de Sănătate Publică 

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 2021 - 

2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E.; 

profesori, laboranţi 

Nr. de profesori şi grupe 

de elevi a disciplinelor 

de specialitate 

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 

Participarea la ședințele Consiliului metodico-

științificm de administrație, profesoral în raport cu 

imperativele aducaționale 

Conform 

planificărilor Șef de secție 

Rapoarte prezentate la 

consilii 

Organizarea şedinţelor de formare 

psihopedagogică pentru cadre didactice şi diriginţi: 

a) Comunicarea interpersonală – baza cunoașterii 

celorlalți și a cunoașterii de sine prin intermediul 

lor; 

Octombrie Psiholog Nr. şedinţe desfăşurate 

b) Cunoașterea elevului – cheia de succes a 

pedagogiei; 
Decembrie Psiholog Nr. şedinţe desfăşurate 

c) Sentimentul de inferioritate și tendința de a se 

impune. 
Aprilie Psiholog Nr. şedinţe desfăşurate 

Acordarea suportului psihologic şi a 

recomandărilor necesare pentru organizarea şi 

desfăşurarea cu succes a procesului educaţional 

2021-2022 Psiholog 

Nr. cadre didactice 

asistate, 

Suport psihologic 

acordat 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Organizarea şedinţei de dezvoltare personală 

pentru personalul administrativ „Domenii de 

acțiune ale procesului incluziv”. 

Octombrie Psiholog 
Nr. cadre manageriale 

participante 

Organizarea seminarului Abordări digitale în 

activitatea profesională a cadrelor didactice din 

ÎPT. 
Octombrie Vitalie Păduraru 

Agenda seminarului, 

Formabili certificați 

Organizarea webinarului Gestionarea 

instrumentelor WEB în activitatea profesională a 

cadrelor didactice din ÎPT. 
Decembrie Vitalie Păduraru 

Agenda seminarului, 

Formabili certificați 

Dezvoltarea resurselor umane prin formare 

continuă a personalului bibliotecii.  
2021-2022 Marciuc L. 

Cursuri de formare,fişe 

de persoane 

3. Implementarea unor 

strategii de management 

instituţional racordate la 

noile schimbări din sistemul 

educaţional 
Completarea datelor cu caracter personal sistematic 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Inspector resurse 

umane, 

Contabilitate, 

Şefi de secţii, 

Secretariat 

Platforma SIME 

Elaborarea de fişe personale/ rapoarte semestriale 

electronice 

2021-2025 

Semestrial 

Şefi de secţii, 

Diriginţi 

Fişe personale, 

Rapoarte 

Platforma SIME 

Crearea condiţiilor de muncă pentru angajaţi, 

realizarea atribuţiilor de serviciu a acestora 

conform Regulamentului intern şi fişei de post 

2021-2025  
Director, 

Şefi de subdiviziuni 

Evaluarea condiţiilor de 

muncă, 

Evaluarea 

performanţelor cadrelor 

didactice 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Asigurarea transparenţei decizionale prin plasarea 

pe pagina WEB a documentelor/proiectelor    
sistematic 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Bibliotecar principal, 

Administrator pagină 

WEB 

Documente/proiecte 

plasate pe pagina WEB  

Monitorizarea completarea datelor  în platforma 

SIME 
2021-2021 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Inspector resurse 

umane, 

Contabilitate, 

Şefi de secţii, 

Secretariat 

Platforma SIME 

completată 

Asigurarea transparenţei decizionale prin plasarea 

pe pagina WEB a documentelor/proiectelor    
2021-2022 

Administrator pagină 

WEB 

CEIAC 

Documente/proiecte 

plasate pe pagina WEB  

Diversificarea metodelor de achitare a serviciilor 

educaţionale prin aplicarea platformelor de 

achitare online  

2022 
Director, 

Contabil-şef 

Achitări cash, 

Achitări card bancar, 

Achitări transfer 

Cooperarea interinstituțională în elaborarea 

materialelor  didactice digitale, care să se 

încadreze în categoria resursiilor educaționale 

deschise.  

2021-2022 
L.Marciuc.,personalul 

bibliotecii 
Nr.materiale elaborată. 

Întocmirea catalogului electronic cu acces în regim 

online. 
2022 

L.Marciuc.,personalul 

bibliotecii 
Nr.materiale electronice 
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3. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi atragerea de resurse financiare în completarea continuă a acesteia 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1. Completarea laboratoarelor 

şi cabinetelor de studii cu 

tehnică, utilaje, materiale şi 

tehnologii progresive 

adecvate obiectivelor 

programului de formare 

profesională 

Completarea sălilor de studii cu laptop/computer, 

proiector/ecran/tablă digitală şi alte atribute TIC 
2021-2025 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Şefi de catedre 

Nr. unităţi 

Nr. săli dotate 

Asigurarea catedrei Filologie cu imprimante 

multifuncţionale 
2021-2022 

Director, 

Şefi de subdiviziuni, 

Şefi de catedre 

Nr. unităţi 

Nr. catedre dotate 

Înlocuirea mobilierului şcolar din sala de curs şi 

laboratorul Automobile alternative 

Noiembrie 

2022 

Director, 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Gestionar sală de 

curs/laborator 

Nr. mobilier procurat 

Modernizarea sălii de curs nr. 9 şi dotarea cu 

echipament şi utilaje pentru unităţile de curs din 

cadrul specialităţii: Echipament electric şi 

electronic auto, nivel IV ISCED  

Noiembrie 

2022 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de catedră 

Unitate didactică 

(automobil), 

Echipamente, 

Grad de asigurare elevi 

Procurarea materialelor consumabile şi a 

instrumentelor pentru activitatea practică (stagii de 

practică în atelierele şi laboratoarele instituţiei) 

Semestrul I-

II, anul de 

studii  

2021 - 2022 

Consiliul de 

administrare 

Materiale consumabile, 

instrumente, gradul de 

asigurare a elevilor 

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 

Dotarea sălii de curs nr. 7 şi a laboratorului nr. 24 

destinat lucrărilor de laborator pentru mentenanţa 

şi diagnosticarea echipamentelor electrice auto în 

Semestrul I – 

II a anului de 

studii  

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E.,  

şefi de catedre  

Instrucţiuni elaborate, 

lucrări realizate, 

echipament dotat 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

conformitate cu cerinţele curriculare la unitatea de 

curs 

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 

Colaborare cu psihologi şi instituţii de învăţământ 

profesional tehnic din ţară şi de peste hotare. 
2021-2022 Psiholog 

Nr. vizite efectuate 

Nivel de acoperire a 

aşteptărilor 

2. Crearea mediilor 

favorabile de învăţare prin 

atragerea resurselor 

financiare şi materiale 

Revizuirea taxelor pentru servicii educaţionale în 

corespundere cu cheltuielile realizate  

 

mai 2022 

Director, 

Contabil - şef 

Taxe pentru servicii 

educaţionale revizuite şi 

înaintate MECC pentru 

aprobare 

Formarea bugetului instituţiei cu planificarea 

surselor financiare  necesare formării continue a 

cadrelor didactice şi manageriale 

decembrie 

2021 

Director, 

Contabil-şef 
Buget aprobat 

Elaborarea planului de achiziţii instituţional 
decembrie 

2021 

Director, 

Şefi de subdiviziuni 
Planul elaborat şi aprobat  

Coordonarea achitării taxei pentru cazare în cămin în 

numerar şi prin transfer.  
2021-2022 

Mardari L. 

Şefi de cămin 

Diriginţii 

Tabele de evidenţă, 

inclusiv în Drive,  

Registre/tabele de 

evidenţă contabilă  

Elaborarea proiectelor educaţionale în 

conformitate cu Regulamentul de finanţare 

complementară aprobat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării al Republicii Moldova. 

2021-2022 

 

Mardari L. 

 

 

Nr. proiecte 

Nr. elevi iniţiaţi în 

proiecte 

Valoarea proiectelor 

Iniţierea profesorilor şi elevilor în elaborarea de 

proiecte educaţionale naţionale şi transnaţionale. 

 
2021-2022 

Mardari L. 

Şefii de catedre 

Nr. proiecte  

Nr. de profesori iniţiaţi  

Nr. de elevi iniţiaţi 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Dotarea sălilor de lectură în cămine cu 

echipamente TIC conectate la internet 
2022 

Director, 

Administrator baze de 

date 

Nr. săli 

Nr. computere 

Înlocuirea acoperişurilor cu membrane 

bituminoase pe acoperişuri cu şarpantă bloc II de 

studii 

2022 
Director adjunct în 

probleme de gospodărie 
Acoperişuri reparate 

Înlocuirea cablurilor de alimentare cu energie 

electrică de la substaţie de transformare nr.559 

blocul II de studii 

2022 
Director adjunct în 

probleme de gospodărie 
Cabluri înnoite 

Înlocuirea ferestrelor şi uşilor din lemn cu uşi, 

ferestre din termopan în blocul de producere şi 

cămine 

2021-2022 
Director adjunct în 

probleme de gospodărie 

Nr. ferestre şi uşi 

înlocuite 

Coordonarea achitării taxei de studii și pentru 

cazare în cămin în numerar și prin transfer 
Permanent 

Șef de secție 

Contabilitate 

Secretar 

Diriginți 

Tabele de evidență 

inclusiv DRIVE 

Registre/tabele de 

evidență contabilă 

Dotarea sălilor de lectură în cămine cu 

echipamente TIC conectate la internet 
2021-2022 Marciuc L. Nr.sălii,nr.computere 

4. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a parteneriatelor interpersonale, interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

1. Implementarea diverselor 

modalităţi de stabilire a 

relaţiilor de colaborare cu 

agenţii economici din ţară şi 

peste hotare în vederea 

pregătirii specialiştilor 

calificaţi 

Implicarea în procesul de studii a personalului 

calificat din cadrul unităţilor economice, 

parteneri viabili 

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere; Şefi de 

catedre, profesori 

Unităţi economice, 

personal implicat, profesori 

şi elevi instruiţi 

Realizarea studiului privind ofertele de muncă 

propuse de unităţile economice, rata de angajare 

a absolvenţilor instituţiei în câmpul muncii 

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, Antoci E., 

diriginţi a grupelor 

absolvente, conducători 

de practică 

Oferte propuse. 

Rata angajării absolvenţilor  
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Contribuirea unităţilor economice cu suport 

tehnic: materiale din dotare, piese, agregate de 

automobil, accesorii, fost în exploatare sau 

funcţionabile 

2021 - 2022 

Dir adj. pentru 

instruirea practică şi 

producere, 

şef de catedră  

Gradul de implicare a 

unităţilor economice, 

materiale donate 

Realizarea studiului privind ofertele de muncă 

propuse de unităţile economice în vederea 

asigurării traseului profesional al absolvenţilor  

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere 

CEIAC 

Oferte propuse, 

Rata angajării absolvenţilor 

Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor 

instituţiilor de învăţământ prin crearea bazei de 

date  a absolvenţilor 

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Diriginţi ai grupelor 

absolvente, 

CEIAC 

Nr. absolvenţi angajaţi în 

domeniu 

Baya de date elaborată 

Conlucrarea cu ambasadele Republicii Moldova 

de peste hotare şi ambasadele acreditate în RM 

pentru identificarea partenerilor de colaborare 

2021-2022 
Director, 

Şefi de subdiviziuni 
Nr. parteneriate 

Menținerea și extinderea relațiilor de schimb 

interbibliotecar intern de publicații. 
2021-2022 

L.Marciuc, personalul 

bibliotecii 
Nr.parteneriate 

Participarea în conferințelor științifico-practice 

internaționale ale elevilor, profesorilor, cu 

invitarea reprezentanților din alte instituții de 

profil din țară și de peste hotare. 

2021-2022 
L.Marciuc, personalul 

bibliotecii 

Nr. instituții parteneri 

Programe ale conferințelor 

Asigurarea împrumutului interbibliotecar 

național de publicații, la solicitarea utilizatorilor 

interni și a biblioteciilor din țară. 

2021-2022 
L.Marciuc, personalul 

bibliotecii 
Nr.participanţi,nr.utilizatori 

2. Colaborarea cu instituţiile 

abilitate în elaborarea şi 

realizarea unor proiecte 

Monitorizarea şi implementarea ofertelor 

educaţionale postate de MEC; de Centrul de 

Educaţie şi Dezvoltare Antreprenorială 

2021-2022 

Director, 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Nr. oferte, 

Nr. proiecte 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

viabile orientate spre sporirea 

performanţei instituţiei 

Director adjunct pentru 

instruire practică şi 

producere, 

Şefi de secţii, 

Cadre didactice 

Iniţierea şi implementarea proiectelor 

educaţionale cu structurile statale: Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor 

Interne;  Pretura sec.Botanica. 

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

 

Nr. proiectelor  

Nr. elevi iniţiaţi în proiecte 

 

Realizarea unui dialog permanent cu elevii, 

informarea sistematică şi obiectivă cu referire la 

respectarea normelor de comportare în cămin şi 

locurile publice. 

octombrie 
Mardari L. 

Diriginţii 

Nr. elevi. 

Gradul de receptivitate şi 

înlăturarea abaterilor 

disciplinare. 

Succesele parteneriatului. 

Cerinţe unice aplicate. 

Pregătirea individuală a elevilor pentru participarea 

la diverse concursuri, conferinţe, olimpiade de 

nivel instituţional, municipal, republican, 

internaţional  

2021-2022 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Şefi de secţii, 

Cadre didactice 

Nr. participări,  

Nr. diplome  

Desfăşurarea Concursului naţional Festivalul 

„Focul din vatră” în memoriam Dumitru 

Matcovschi, ediţia a VIII-a, on-line.  

octombrie 

noiembrie 

Mardari L. 

Pavlov T. 
Nr. instituţii participante 

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 în 

desfăşurarea demersului 

educaţional. 

Încheierea acordurilor de colaborare cu 

instituţiile din ţară şi de peste hotare de profil 

pentru organizarea şi realizarea mobilităţii 

academice a elevilor şi cadrelor didactice (Acord 

cu Colegiul tehnic feroviar din Bălţi, Colegiul 

2021-2022 

Şefi de subdiviziuni, 

Secţia asigurare a 

calităţii 

Nr. acorduri, 

Mobilitate academică 

asigurată 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

tehnic Agricol din Soroca, Colegiul tehnic 

Agricol din Svetlai) 

Dezvoltarea proiectelor internaţionale de 

cooperare cu instituţii de învăţământ de profil din 

alte ţări (Franţa, Romania, Ucraina, Rusia, etc.) 

2021-2022 

Şefi de subdiviziuni, 

CEIAC 

Cadre didactice 

Nr. proiecte 

Participarea cadrelor didactice la diverse 

concursuri, conferinţe municipale, republicane, 

internaţionale, realizarea de proiecte 

2021-2022 
Şefi de catedre, 

Cadre didactice 
Nr. participări 

Utilizarea PO  privind pregătirea individuală şi 

suplimentară  a elevilor în vederea  participării la 

diverse concursuri, conferinţe, olimpiade de nivel 

instituţional, municipal, republican, internaţional 

2021-2022 

Şefi de catedre, 

Cadre didactice 

Comisii de calitate 

Nr. participări, 

Nr. diplome 

Masa rotindă:  ce este un proiect şi cum  i-l 

elaborăm. Iniţierea cadrelor didactice în 

elaborarea şi/sau participarea la proiecte 

educaţionale 

2022,  martie 

CEIAC 

Cabinetul metodic 

Cadre didactice 

Nr.  Cadre didactice iniţite 

3. Promovarea 

parteneriatelor şcoală – 

familie – comunitate în 

scopul dezvoltării relaţiilor 

durabile de cooperare şi 

fortificării imaginii instituţiei 

Aplicarea Codului deontologic vizând 

eficientizarea parteneriatului profesor/diriginte-

elev-părinţi. 
permanent Mardari L. 

Cerinţe unice aplicate. 

Chestionarea cadrelor 

didactice şi a elevilor. 

Succesele parteneriatului. 

Prezentarea rezultatelor şcolare semestriale în 

vederea identificării eşecurilor şcolare, cauzele 

producerii acestora şi stabilirea soluţiilor de 

redresare şi prevenire.  Şedinţe cu părinţii. 

2021-2022  

(semestrial)  
Mardari L. 

Diriginţi 

Nr. şedinţe. 

Nr. părinţi prezenţi. 

Nr. eşecuri şcolare 

diminuate. 

Verificarea actelor elevilor cu statut de copil 

rămas fără ocrotire părintească. Prezentarea 

Autorităţilor tutelare teritoriale  a informaţiei cu 

privire admiterea la studii a elevilor cu statut de 

copil rămas fără ocrotire părintească în 

conformitate cu Hotărârea nr.132 din 04.03.2020. 

septembrie  
Mardari L. 

 

Nr. elevi. 

Nr. dosare. 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

Prezentarea informaţiei cu referire la reuşita şi 

frecvenţa elevilor cu statut de copil rămas fără 

ocrotire părintească persoanelor tutori.  

permanent 
Mardari L. 

Diriginţii 

Note informative. 

Nr. discuţii cu  tutorii. 

 

Iniţierea Consiliului elevilor în activităţi/proiecte 

comunitare şi de caritate. 
2021-2022 Mardari L. 

Nr. activităţi 

Nr. elevi iniţiaţi 

Realizarea unui dialog permanent cu elevii, 

informarea sistematică şi obiectivă cu referire la 

respectarea normelor de comportare în cămin şi 

locurile publice. 

pe parcursul 

anului 

Mardari L. 

Diriginţii 

Colaboratorii 

Comisariatului de 

Poliţie din sec. 

Botanica 

Nr. elevi. 

Gradul de receptivitate şi 

înlăturarea abaterilor 

disciplinare. 

Succesele parteneriatului. 

Cerinţe unice aplicate. 

Colaborarea diriginţilor cu părinţii, plecaţi în 

afara ţării, în scopul supravegherii acestei 

categorii de elevi 

pe parcursul 

anului 

Mardari L. 

Diriginţii 

Nr. convorbiri. 

Monitorizarea expedierii 

informaţiei părinţilor. 

Grad de realizare eficientă a 

demersului educaţional. 

Opinii şi atitudini ale 

părinţilor privind 

activităţile. 

Aplicarea Codului deontologic vizând 

eficientizarea parteneriatului profesor/diriginte-

elev-părinţi. 
permanent Mardari L. 

Cerinţe unice aplicate. 

Chestionarea cadrelor 

didactice şi a elevilor. 

Succesele parteneriatului. 

Asigurarea managementului grupei şi al 

comportamentului elevilor. Activităţi individuale 

cu elevii ce nu reuşesc la învăţătură. 

pe parcursul 

anului 

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 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili 

Monitorizare, evaluare, 

indicatori 

diminuarea insuccesului 

şcolar. 

Succesele parteneriatului. 

Inițierea părinților/ tutorilor legali în resfășurarea 

demersului educațional 

Permanent Mardari L. 

Șef de secție 

Diriginți 

Nr.părinți inițiați 

Nr.activități 

Diminuarea insuccesului școlar prin acțiuni de 

parteneriat cu părinții/ tutorii legali 

Permanent 
Șef de secție 

Diriginți 

Nr.părinți inițiați 

Performanțe obținute 

Ședințe semestriale cu părinții/tutorii legați cu 

referire la realizarea demersului educațional în 

instituția de învățământ 

Semestrial Șef de secție 

Diriginții 

Profesorii 

Nr.de ședințe 

Performanțe obținute 

Organizarea, de comun cu iniţierea Consiliului 

elevilor  şi Consiliile administrative ale 

căminelor  a activităţilor  de voluntariat, a 

proiectelor  comunitare şi de caritate 

2021-2022 

CEIAC, 

Consiliul elevilor 

Consiliile 

administrative ale 

căminelor 

Nr. activităţi, 

Nr. elevi iniţiaţi 

Realizarea activităţilor de ghidare în carieră şi 

orientare profesională  prin  activităţi realizate de 

Centrul de informare şi ghidare în carieră 

2021-2022 

Centrul de orientare şi 

ghidare în carieră 

Director adjunct pentru 

instruire şi educaţie, 

Nr. activităţi realizate, 

Nr. elevi antrenaţi 

Monitorizarea desfăşurării activităţilor 

extracurriculare în cadrul decadei catedrei 
2021-2022 

Secţia asigurare a 

calităţii 

Nr. profesori, 

Nr. activităţi, 

Nr. elevi iniţiaţi 

Încheierea acordurilor  de colaborare cu 

bibliotecii din țară de profil pentru organizarea și 

realizarea la diverse proectelor. 

2021-2022 
L.Marciuc, personalul 

bibliotecii 

Nr.participanţi, nr. 

utilizatori 

Participarea bibliotecii la diverse concursuri, 

conferințe la nivel instituțional. 
2021-2022 

L.Marciuc, personalul 

bibliotecii 
Nr.participanţi,nr.utilizatori 
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III. PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI PROFESORAL 

PENTRU 2021-2022 

 

Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA I 

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

.09.2021 

B.Rusu  

1.2 Rezultatele înmatriculării în instituţie  „Admiterea 2021” 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 şi manageriale 
A.Nirones 

 

1.10 Aprobarea componenţii comisiei de atestare a cadrelor didactice pentru 2021-2022 A.Nirones  

ŞEDINŢA II 

2.1 
Rolul activităţii metodico-ştiinţifice în promovarea schimbărilor şi asigurarea calităţii 

procesului educaţional la nivel instituţional 

.11.2021 

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 2021-2022 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 

2021 
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 Dirigintele-factor esenţial în educaţia vocaţională a tinerii generaţii 

mai 2021 

L.Mardari  

5.2 Activitatea serviciului de asistenţă psihologică în 2021-2022  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  
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IV. PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

PENTRU 2021-2022 

 

 

Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA I 

1.1 Numirea burselor pentru semestru I a anului de studii 2021-2022  

septembrie 

V.Carauş 

Şefii de secţii 

 

1.2 
Aprobarea sporurilor de performanţă cadrelor didactice tirmestru III (în baza 

evaluării activităţii perioada aprilie-iunie) 
 

 

1.2 Diverse   

ŞEDINŢA II 

2.1 
Aprobarea sporurilor de performanţă tirmestru IV (în baza evaluării activităţii 

perioada iulie-septembrie) 

octombrie 

B.Rusu 
 

2.2 
Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 

documentaţiei şcolare, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 

Şefii de catedre 

 

2.3 Pregătirea căminelor pentru 2021-2022 

I. Moroz 

Administratorii de 

cămin 

 

2.4 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, 

documentaţiei şcolare, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 

Şefii de catedre 

 

3.3 Realizarea planului de achiziţii pentru 2021 I. Moroz  

3.4 Diverse   
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Nr. TEMATICA ŞEDINŢELOR Termeni Responsabili Notă 

ŞEDINŢA IV 

4.1 
Analiza situaţiei academice a elevilor înainte de sesiunea de examinare pentru 

semestrul I 

decembrie 

V.Carauş 

Şefii de catedre 

Şefii de secţie 

 

4.2 Informaţii vizând eficacitatea activităţilor educative în cămine 
L.Mardari 

Pedagogii sociali 

 

4.3 
Aprobarea sporurilor de performanţă tirmestru I (în baza evaluării activităţii 

perioada octombrie-decembrie) 
B.Rusu 

 

4.4 
Aprobarea termenelor de desfășurare a sesiunii de lichidare a restanțelor pentru 

semestru I 

V.Carauş 

 

 

4.5 Diverse   

ŞEDINŢA V 

5.1 Numirea burselor elevilor pentru semestru II de studii anul I – III de studii 

ianuarie 

Dir.adjuncţi 

Şefii de secţii 

 

5.2 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului de administraţie pentru semestru I  Secretarul consiliului  

5.3 Aprobarea bugetului Centrului de excelență pentru anul 2022 T.Conovalova  

5.4 Aprobarea planului de achiziţii pentru anul 2022 I. Moroz  

5.5 
Informaţii vizând activitatea căminelor pentru perioada septembrie-decembrie 

2021 

Administratorii de 

cămin 

 

5.6 Diverse   

ŞEDINŢA VI 

6.1 Numirea burselor elevilor pentru semestru II de studii anul IV de studii 

februarie 

V.Carauş 

L.Mardari 

Şefii de secţii  

 

6.2 
Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 

documentaţiei şcolare, 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 Activitatea Consiliului elevilor:probleme, sugestii, propuneri 

martie 

L.Mardari 

D.Spoială 

 

7.2 Diverse 
Şefii de secţie 

Şefii de catedre 

 

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 tirmestru II (în baza evaluării activităţii 

perioada ianuarie-martie) 
B.Rusu 

 

8.3 Diverse   

ŞEDINŢA IX 

9.1 
Analiza situaţiei academice a elevilor înainte de sesiunea de examinare pentru 

semestrul II 

mai 

V.Carauş 

Şefii de secţie 

 

9.2 
Informaţii privind corectitudinea completării registrelor de studii, 

documentaţiei şcolare, evidenţa orelor realizate 

Şefii de secţie 

Şefii de catedre 

 

9.3 
Aprobarea termenelor de desfășurare a sesiunii de lichidare a restanțelor pentru 

semestru II 

V.Carauş 

 

 

9.4 Diverse   

ŞEDINŢA X 
10.1 Aprobarea componenţii comisiei de admitere 

iunie 

B.Rusu  

10.2 Aprobarea planului de lucrări pentru pregătirea instituţiei de noul an de studii B.Rusu  

10.3 Realizarea planului şi deciziilor Consiliului de administraţie pentru semestru II Secretarul consiliului   

10.4 
Aprobarea sporurilor de performanţă tirmestru III (în baza evaluării activităţii 

perioada aprilie-iunie) 
B.Rusu 

 

10.5 Diverse   
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VIII. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţifico-ştiinţific 

planificate pentru 2021-2022 

 

Nr. 

şedinţe 
Conţinutul activităţii 

Termene de 

realizare 
Responsabil/i Notă 

I 

1. Aprobarea planului pentru 2021-2022 al activităţii metodice în corespundere cu 

planul de dezvoltare strategică al instituţiei;  

2. Cu privire la raportul 2020-2021/semestrul II al desfăşurării activităţii 

educaţionale în cadrul catedrei.  

3. Diverse. 

Septembrie 

 

Carauş V. 

Nirones A. 

Şefii de catedră 

 

II 

1. Cu privire la proiectarea demersului educaţional pentru 2021-2022: - proiectarea 

didactică de lungă durată,  planul individual de activitate a cadrului didactic.  

Aprobarea proiectării didactice de lungă durată pentru 2021-2022; 

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 etc., redactate 

de cadrele didactice; 

2.Rezultatele testării iniţiale şi identificarea elevilor cu potenţial sporit de învăţare; 

3. Cu privire la realizarea procesului de atestare a cadrelor didactice pentru 

conferirea/ confirmarea gradelor didactice; 

4.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examinare de iarnă 

(elaborarea instrumentariului de evaluare); 

5. Diverse. 

Noiembrie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

Golban M. 

Nirones A. 

 

IV 

1. Prezentarea comunicărilor vizând redactarea documentelor de tip metodologic - 

elaborări metodice, suport metodic pentru realizarea demersului educaţional, 

inclusiv online; 

2. PO privind analiza punctelor slabe rezultate din autoevaluare şi realizarea unor 

îmbunătăţiri 

PO privind realizarea activităţilor extracurriculare 

PO privind pregătirea suplimentară a elevilor 

Decembrie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

 

Golban M. 
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PO privind comunicarea internă 

PO privind securitatea şi sănătatea în muncă 

3.Diverse. 

 

 

V 

1.Prezentarea/ susţinerea suportului didactic pentru realizarea procesului 

educaţional, inclusiv mediat pe TIC, elaborărilor metodice redactate de cadrele 

didactice; 

2.Aprobarea suporturilor de curs digitale la programul de formare profesional 

tehnic postsecundar 71630 Echipament electric şi electronic auto 

3. Cu privire la realizarea activităţii educaţionale în cadrul catedrelor pe parcursul 

semestrului I, 2021-2022; 

4. Diverse. 

Ianuarie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

 

Şefii de catedră 

V 

VI 

1. Prezentarea/ susţinerea elaborărilor metodice suporturi didactice, inclusiv pentru 

lecţiile on-line,  redactate de cadrele didactice; 

2. Activitatea Comisiilor de calitate din cadrul catedrelor de specialitate cu privire 

la racordarea curriculei la cerinţele pieţii muncii; 

3. Informaţie vizând elaborarea instrumentariului de evaluare pentru susţinerea 

sesiunii de examinare (grupele de absolvire);  

4. Informaţie privind realizarea procesului de atestare a cadrelor didactice pentru 

conferirea/ confirmarea gradelor didactice. 

 

Februarie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

Golban M. 

 

Carauş V. 

Nirones A. 

 

VII 

1. Prezentarea/ susţinerea elaborărilor metodice, suport metodic, inclusiv pentru 

realizarea demersului educaţional online, redactate de cadrele didactice; 

2. Informaţie privind elaborarea instrumentariului de evaluare pentru examenele 

de calificare/ Proiecte de diplomă; 

3. Diverse. 

Martie 

Carauş V. 

Nirones A.  

Cadre didactice 

Ştirbu I. 

Bagrin G. 

 

VIII 

1. Susţinerea conţinutului vizând redactarea documentelor de tip metodologic, 

redactate de  profesori; 

2. Cu privire la desfăşurarea sesiunii de examinare, grupele de promoţie; 

3. Diverse. 

Aprilie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

Şefii de catedră 

 

 

IX 1. Prezentarea suportului metodic pentru realizarea demersului educaţiona - Mai Carauş V.  
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elaborări metodice, suport didactic etc., redactate de cadrele didactice;   

2. Informaţie privind realizarea procesului de atestare a cadrelor didactice pentru 

conferirea/ confirmarea gradelor didactice; 

3. Diverse. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

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, 2021-2022; 

3. Diverse 

Iunie 

Carauş V. 

Nirones A. 

Cadre didactice 

 

 

Şefii de catedră 

 

 

 
Metodist  A.Nirones 




