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ARGUMENT 

 

       Planul anual de activitate include toate activitățile cu caracter instructiv-educativ 

planificate pentru anul de studii 2020-2021. 

       Planul stabilește direcțiile strategice și sarcinile pentru un an de studii în vederea 

organizării și desfășurării unui proces educațional educativ. 

       Elaborarea planului a derivat din acțiunile Planului de Dezvoltare a Școlii (2019-

2024) și nu în ultemul rînd din necesitatea de adaptare, integrare și corelare a instituției 

publice cu reforme demarate în sistemul profesoral tehnic materializate prin strategia 

VET, Strategia Educația 2020 și a Codului Educațional- corelate în direcția dezvoltării 

social- economice și de integrare europiană a Republicii Moldova. 

       În acest context, menționăm faptul că în elaborarea planului s-a ținut cont de cadrul 

normativ și de politicii existent, de necesitățile sociale și educaționale. 

        Informația expusă în planul anual de activitate reprezintă rezultatul unor ședințe, 

seminare, consultări cu toți actanții procesului educațional- profesori, maiștri- instructori, 

pedagogi sociali, elevi, părinți, parteneri sociali. 

        În baza planului anual de activitate vor fi elaborate planurile lunare de activitate a 

instituției. 
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I.  Date generale: 

 

1.Denumirea instituţiei: Școala Profesională  s.Corbu ,  r-ul Dondușeni 

2. Anul  fondării: 1905 

3. Adresa:   s.Corbu,  r-ul Dondușeni 

4. Misiunea instituţiei de învăţămînt:  Pregătirea muncitorilor calificați în domeniul 

energetic.  

       Școala  Profesională Corbu  a fost  dată  în  expluatare în anul 1905 ca școală de 

meserii. Construcția clădirilor a demarat în anul 1827 și erau folosite în alte scopuri. 

Inițial , fondatorul școlii  a fost Cucoana Mavrocordat, care ținea în stăpînire în perioada  

anilor 1820-1915 pămînturile satelor Corbu , Pivniceni, Rediul-Mare, Cernoleuca. 

        Avînd o răspundere și o grijă de copiii țăranilor care  munciau sub conducerea  ei, ea 

a  început  construcția  școlii de meserii. Primele  meserii (profesii) în anul 1905 au fost 

turnători , tîmplari, împletitori de corzine. În  tîmplăria  școlii se confecționau mese, 

dulapuri, scaune. În  turnătorie se turnau, fabricau plăci de metal la comandă contra plată. 

          În  anul 1943  turnătoria a fost demontată și dusă la Chișinău unde era necesitatea  

mai  mare. Din anul 1953 pînă în anul 1963 școala pregătea următoarele  specialități : 

tractoriști, combaineri. Total au absolvit 2286 elevi. 

         Din  anul 1963 școala  începe pregătirea  muncitorilor  calificați la profesia : 

,,Electromontor la repararea și întreținerea utilajului  electric” în  baza  studiilor  

gimnaziale și liciale, care este profesia de bază și la momentul  actual. 

       Din  anul 1970-1980  școala a pregătit  muncitori  calificați la specialitatea: 

,,Electromontor pentru electrificarea gospodăriei sătești și telecomunicații”. Din  anul 

1974 pînă în anul 1999 au  absolvit 5983 de  electromontori , 1145 mașiniști la instalațiile  

frigorifere. 

        În  anii 2000-2011 au  absolvit 725  electromontori la repararea ți  întreținerea 

utilajului electric. În anul 2012 au absolvit școala 58 elevi, în 2013 au absolvit 43 elevi.  

La  profesia  ,,Conducător auto” școala a fost licențiată în perioada 1978 – aprilie 2008  și  

au  fost  pregătiți 2700 de  conducători  auto categoria ,,C” , primind  permise  de  

conducere. În prezent Școala Profesională s.Corbu, r-ul Dondușeni pregătește specialiști 

în domeniul energetic, dar pe viitor se pune scopul lărgirii spectrului de meserii. Tot 

odată  în  perioada  de  studii  în  bază de  contract  elevii pot obține profesii adăugătoare  

: ,,Conducător auto (cat.,,A”,,,B”, ,,C”)”.  

Pe parcursul anilor 2014-2019, numărul de  absolvenți a costituit 215 elevi . Școala  

posedă baza tehnico-materială corespunzătoare, are o așezare la loc pitoresc și spre  ea 

este acces atît cu transportul feroviar cîi și cel auto. 
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a) Dinamica efectivului de elevi (2016- 2021) 
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Nr.  

d/o  

Domeniul de  

formare  

profesională  

Denumirea  

meseriei  

Codul 

meseriei  

Durata  

de studii  

Numărul de elevi la înmatriculare  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

2019-

2020  

2020-

2021 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

713 Electricitate și 

energie 

Electromontor la 

repararea şi 

întreţinerea utilajelor 

electrice 

 

713007  

  

3 ani  - -  - - - 

 

1 an -  25  25 - - 

2. Lăcătuș-electrician la 

repararea utilajelor 

electrice 

713009  2 ani  25   19   - - - 

3. Lăcătuș-electrician la 

repararea utilajelor 

electrice 

 1 an - - - 25 25 

4. Electromontor la 

repararea şi 

întreţinerea utilajelor 

electrice- Lăcătuș-

electrician la 

repararea şi utilajelor 

electrice 

713007- 

 713009  
3 ani  29  21   17   15 25 

5. 715 Mecanică și     

      preculcrarea  

      metalelor 

Electrogazosudor-

montator 
715005  2 ani  - - 25  25 25 

 Total înmatriculați  
   54  65  67 65 75 

Total studiază  
   97 128 127 130 126 

 

b)  Dinamica efectivului de elevi (2016- 2021) 
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c) Numărul de absolvenți și angajarea în cîmpul muncii 

 

Nr.  

d/o  

Denumirea  

meseriei  

Codul 

meserei  

Durata  

de 

studii  

Angajații în cîmpul muncii  

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

 

 

1.  

Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajelor electrice   
713007  3  7  5  5  7  5  1 

 

 

2.  

Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajelor electrice   
713007  1  11  10  -  8 9  - 

 

 

3. 

Lăcătuș-electrician la 

repararea şi utilajelor electrice   
713009  2  - -  -   7  5  18 

4.  Electrogazosudor-montator   715005  2  -  -  -   -   -   4 

Total angajați    18 15 5 22 19 23 

Total absolvenți    36  32  11  52  47  46 
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a) Înmatricularea, absolvirea și angajarea elevilor   

( AOFM 2016- 2021 ) 

 

Meserii 

 

Codul 

meseriei  

Anii de studii înmatriculați/absolvenți/angajați  

Total  
2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

2019-

2020 

2020-

2021 

Electromontor la 

repararea şi 

întreţinerea utilajelor 

electrice   3 ani 

713007  29/11/5 21/15/7 17/13/5 15/10/1 25/-/- 107/49/18 

Electromontor la 

repararea şi 

întreţinerea utilajelor 

electrice   1 an  

713007   25/19/8 25/22/9 - - 50/41/17  

Lăcătuș-electrician la 

repararea şi utilajelor 

electrice 2 ani   

471253  25/0/0 19/18/7 0/12/5 - - 44/30/12  

Lăcătuș-electrician la 

repararea şi utilajelor 

electrice 1 an   

713009  -   25/24/18 25/-/- 50/24/18 

Electrogazosudor-

montator  
715005    25/0/0  25/12/4 25/-/- 75/12/4  

 

 

 

TOTAL    54/11/5    65/52/22  67/47/19  65/46/23 75/-/-   356/156/69 
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Caracteristica programelor de formare profesională ale                                  

Școlii Profesionale s. Corbu ,                                                                                             

pentru anul de studii 2020-2021 : 

 
 

 

 

 Nr. 
 d/o 

 
 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională 

 

 
Domeniul de 

formare 

profesională 

Codul 

specialității / 

meseriei 

conform 

Nomenclatoru- 

lui domeniilor 

de formare 

profesională 

 

 

 
Specialitatea /meseria 

 

 
Durata 

progra 

mului 

 
1. 
 

 

Nivel III 

ISCED 

 

713 Electricitate   

și energie 

 

 
713007-713009 

Electromontor la repararea 

şi întreținerea utilajelor 

electrice - Lăcătuș 

electrician la repararea 

utilajelor electrice 

 
 

3 ani 

 

713009 Lăcătuș-electrician la 

repararea utilajelor electrice 

 

    1 an 

 

 

22. 
 

 

 

 

715 Mecanică și 

prelucrarea 

metalelor  

 

715005 Electrogazosudor-montator    2ani 

 

 

b) Resurse umane 

 

Total angajați   –  47 

Cadre didactice titulare  – 18 

Cadre didactice prin cumul  –  5  

Personal tehnic-auxiliar  –  29 

  

Indicatori  Cu grad didactic  Fără grad 

didactic  
Cu grad managerial  

 
Superior  I  II  Superior  I  II  

Numărul 

total  
18 -   8 10 -  -  -  

%  100  -   44.5  55.5 - -  -  
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f) Caracteristica de vîrstă a cadrelor didactice 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

16,5

12,0

16,5
38,5

16,5

Total  % 

25-35 ani 36-45 ani 46-55 ani 56-63 ani   > 63

Nr.  

d\o  
 

Vîrsta  
Numărul 

cadrelor 

didactice  

 

Total în %  

1.  25- 35 ani  3 16.5 

2.  36- 45ani  2 12 

3.  46- 55 ani  3  16.5 

4.  56- 63 ani  7  38.5 

5.   > 63 3  16.5 

        Total                   18  100 

 

Din ei:  
Tineri 

specialiști  
  

- 
 

- 

Pensionari  3 15 
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g) Bunurile imobile proprietate publică a statului  

           Şcoala Profesională s.Corbu raionul Donduşeni.                                                                                                                    

      
Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunului imobil  

proprietate  

Publică a 

statului 

Adresa  

amplasării  
Nr.şi 

data înregist 

rării bunului 

în registrul 

bunurilor 

imobole 

Nu

măr

ul 

de  

nive

le 

 

Valoarea 

de bilanţ 

a 

imobilul

ui 

(mii lei) 

Suprafaţa 

sol a 

bunului 

imobil 

(m.p) 

 

Suprafaţa 

totală a 

imobilui 

(m.p) 

Suprafaţa 

utilizată 

de 

gestionar 

(m.p.) 

 

Suprafa

-ţa 

Transm

isă în 

folosinț

ă (m.p.) 

Suprafa

ța 

neutiliz

ată    

(m.p) 

 

Suprafața 

înstrăina-

tă 

(transmi-

să) 

(m.p) 

Data 

înstră

- 

inării 

(tran 

smite

) 

 

Domeniul 

proprietății 

publice 

(m.p) 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

care 

gestioneaz

ă 

bunul 

imobil 

1 2 3 4 5 6 61 7 8 9  10 11 12 13 14 

1 Cămin s.Corbu nu este 

înregistrat 

5 1693,4 577 2885,1 2437,6 - - 

 

- - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

2 Bloc de studii 

nr.4 

s.Corbu nu este 

înregistrat 

2 427,0 345,6 691,2 127,8 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

3 Bloc de studii 

nr.2 

s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 137,0 446,0 446 

 

98 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

4  Bloc de 

studii nr.1     

s.Corbu nu este 

înregistrat 

2 1860,2 1755 2381,4 2381,4 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

5 Bloc de studii 

nr.3-Atelier 

de instruie 

s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 191,2 703,7 

 

703,7 559,5 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

6 Atelier de 

electromontaj 

s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 123,6 322,8 322,8 322,8 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

7 Bibliotecă s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 293,2 407,0 407,0 85,6 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

8 Casa de locuit s.Corbu nu este 

înregistrat 

2 54,2 214,7 136,5 27,3 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

9 Casa de locuit s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 210,3 136,5 429,4 270,2 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

10 Cazangerie s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 121,1 151,3 172 86 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

11 Baia s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 51,0 160,8 160,8 160,8 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 
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12 Garaj s.Corbu lipseste 1 44,6 105,9 134,7 134,7 - - -  Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

13 Depozit s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 28,7 120,6 120,6 120,6 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

14 Tir s.Corbu nu este 

înregistrat 

1 91,1 218,2 218,2 - - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

15 Teren s.Corbu nr.34151120183 

 

din 16.08.2010 

 9,7 0,3294

ha 

0,329ha - - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

 16 Livada s.Corbu nr.34151120046 

din 16.08.2010 
 26,2 1,8ha 1,8ha - - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

17 Autodrom s.Corbu nr.34151120046 
din 16.08.2010  

 58,9 2,0 ha 2,0ha - - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

18 Teren aferent s.Corbu nr.34151120046 

din 16.08.2010 
 27,6 1,9 ha 1,9 ha       -      - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

19 Teren aferent s.Corbu nr.34151120046 

din 16.08.2010 
 134,2 4,4777 

ha 

4,4777 ha       -      - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

20 Teren s.Corbu Nr.3415112018

8 din. 
16.08.2010 

 46,5 1,5778

ha 

1,5778ha -      - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

21 Căminul nr.1 s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

2 443,0 471 941 941 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

22 Căminul nr.2 s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

2 443,0 474 964 964 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

23 Căminul nr.3 s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

2 443,0 490 949 949 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

24 Căminul nr.4 s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

2 524,6 473 933 933 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

25 Blocul 

administriv v. 

 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 137,6 255 256 256 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

26 

 

Bloc de studii 

vechi 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 332,5 2056 2047 2047 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

27 Laboratorul 

de sudare 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 72,7 276 325 325 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 
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28 Cazangerie s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 185,5 326 315 315 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

29 Bloc de studii s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

4 2348,4 1141 3629 3629 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

30 

 

Sala sportivă s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 992,5 288 288 288 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

31 

 

 

Bloc 

administrativ 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

2 421,1 1914 2555,2 2555,2 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

32 

 

Casa gospodă 

didactică 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 24,9 94 94       -   - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

33 

 

Garaj s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 208,1 646 646 323 323 - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

34 

 

Depozit 

(beci) 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 24,2 50 50 30 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

35 Depozit 

gosp.didactic 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 77,2 270 305 305 - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

36 

 

Încăpere 

creșt.porc 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 87,9 320 320 300 300 - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

37 

 

Teren agricol s.Tirnova 22.06.09 

3446117000

1 

- 460,6 34,978

6 ha 

34,9786 

ha 

- 30,0 

ha 

- - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

38 Teren agricol s.Tîrnova 22.06.09 

3446117000

2 

- 654,6 51,025

6 ha 

51,0256 

ha 

- 30,0h

a 

- - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

39 

 

Teren agricol s.Tîrnova 22.06.09 

3446119113 
- 208,5 6,9588 

ha 

6,9588 

ha 

- - - - - Poprietate 

publică 

ŞP 

Corbu 

40 

 

Casa paznic 

 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 6,8 12 12 - - - - - Poprietate 

publică 

ȘP 

Corbu 

41 Depozit fructe, 

legume 

s.Tîrnova nu este 

înregistrat 

1 4,8 66 66 45 - - - - Poprietate

publică 

ȘP 

Corbu 
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h) Ocrotirea drepturilor copilului: 

Indici autorității tutelare a Școlii Profisionale s. Corbu vizînd problemele sociale 

existente. 

Nr. 

d/o 

                         Indicele Anul 

2020-2021 

1. Numărul copiilor orfani și rămași fără îngrijire 

părintească ocrotiți prin tutelă (curatelă). 

             2 

2. Numărul copiilor orfani cărora li sau perfectat buletine 

de identitate. 

             2 

 

i) Asigurarea funcționalității și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituției. 

MECC continuă să aloce resurse financiare pentru menținerea și modernizarea bazei 

tehnico-materiale. 

S-au efectuat lucrări: 

- Reparație curentă la atelierul pentru electrogazosudori. 

- Construcția casangeriei și repararea sistemei de încălzit 

- Reparația acoperișului blocului de alimentare. 

 

j)   Problemele cu care se confruntă ȘP s.Corbu. 

 

• Imaginea instituției slab promovată în comunitate, cadre didactice insuficient 

pregătite pentru a aplica principiile ECC, condițiile de trai neadecvate și includerea 

specialităților neatractive duce la reducerea contingentului de elevi; 

 

• Menagementul ineficient în domeniul resurselor umane și în stabilirea 

parteneriatelor cu Agenții Economici afectează calitatea procesului educațional; 

 

 

• Posibilități reduse de organizare a stagiilor de practică și a instruirii practce, 

colaborarea insuficientă cu AE și baza tehnico-materială depășită duce la scăderea 

calității profesionale a elevilor. 
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II.     A . Misiunea școlii: 

   Școala Profesională s. Corbu este o parte componentă a Sistemului Național de 

Învățămint Vocațional, care oferă șanse egale tuturor tinerilor cu studii gimnaziale pentru 

a obține o profesie în domeniul construcției. 

    Sistemul de instruire profesională e unul flexibil, racordat la cerințele pieții muncii la 

nivel național și internațional, care le permite absolvenților inițierea unei afaceri proprii. 

      ȘP s. Corbu asigură condiții optime pentru valorificarea potențialului și dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice. 

      Instituția oferă tuturor actanților un mediu educațional de calitate.  

 

                                                B. Viziunea 

      Școala Profesională s. Corbu este o Instituție Publică regiunea Nord, care realizează 

pregătirea muncitorului de astăzi pentru viitorul de mîine, cu o imagine bună în 

comunitatea locală, care se remarcă prin: 

- Adsolvenți cu competențe profesionale și de integrare socială formate în 

cadrul școlii; 

- Cadre manageriale și didactice competente, receptive la schimbări, 

capabile să aplice TIC-ul, Principiile ECC și să împărtășească experența  

profesională; 

- Ateliere dotate utilizate eficient pentru benificiul școlii, care oferă 

oportunități de aplicare a tehnologiilor noi; 

- Centru de resurse informaționale conectat la Internet cu acces public 

pentru comunitate; 

- Climat intern stimulativ atît pentru elevi, cît și pentru cadrele didactice 

bazat pe releții de încredere și colaborare; 

- Condiții bune de muncă și trai pentru elevi și cadre didactice; 

- Parteneriat social- economic și cultural în comunitatea locală, națională și 

internațională; 

 

                                      C. Direcțiile strategice 

1.  Dezvoltarea cadrelor didactice prin oferirea serviciilor de formare continuă de  calitate 

atît la nivel de instituție,cît și în afara ei. 

2.   Renovarea și diversificarea bazei tehnico- materiale și exploatarea rațională a 

resurselor. 

3.   Asigurarea calității pregătirii profesionale prin consolidarea parteneriatelor existente 

și dezvoltarea parteneriatelor noi. 

III. ORGANIGRAMA  IP ȘCOALA PROFESIONALĂ  s. CORBU 
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                       IV.Tematica Consiliului profesoral 

 

                               CONSILIUL    PROFESORAL   2020-2021 

 

 

Nr. 

d/r 

 

 

 

Subiectul   activității  preconizate 

 

 

 

Luna 

 

 

 

Responsabil 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

Ș e d i n ț a  nr.1 

 

 Pregătirea școlii pentru noul an de studii. 

 Rezultatele înmatriculării 

Repartizarea sarjei pedagogice pentru anul de 

studii  2020-2021. 

Nominalizarea  maiștrilor,diriginților și 

conducătorilor comisiilor metodice. 

Aprobarea Regulamentului intern de activitate 

Alegerea nominală a Consiliului  de  

administrare. 

Diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

August 

 

 

 

Directorul ȘP 

 

 

Director-adjunct 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Ș e d i n ț a  nr.2 

 

 Organizarea  muncii individuale cu elevii în 

scopul formării colectivului grupei 

Aprobarea planului de  activitate pentru anul de 

studii 2020-2021. 

Aprobarea planului-grafic privind perfecționarea 

cadrelor didactice 

Măsurile de securitate incendiară și securitatea 

muncii la orele de  instruire  practică. 

Alegerea componenței nominale a Comisiei de 

evaluare și asigurarea calității. 

Diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

Diriginții 

 

Director 

 

Șef de laborator 

Gîncu A. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

Ș e d i n ț a  nr.3 

 

Educația estetică și purtarea elevilor,căile de 

îmbunătățire. 

Starea predării obiectelor de instruire modulară 

teorie și practică. 

Pregătirea  elevilor către tezele  de  iarnă. 

Aprobarea nominală a Consiliului de etică. 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

Maiștrii,diriginții 

 

Director adjunct 

 

Director adjunct 
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5. 

6. 

Aprobarea statelor de personal 

Diverse. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

Ș e d i n ț a  nr.4 

 

Admiterea elevilor anului III la examenele de 

absolvire și practicii de producere. 

Corectitudinea îndeplinirii registrelor în 

conformitate cu instrucțiunea de completare. 

Activitatea  catedrelor  metodice. 

Atestarea și confirmarea cadrelor didactice 

Diverse 

 

 

 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

Profesorii 

 

Director adjunct 

 

Conducătorii 

cated 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Ș e d i n ț a  nr.5 

 

Evaluarea rezultatelor examenelor de  absolvire 

Nivelul de pregătire a obiectelor de l.străine și 

bazele antreprenoriatului. 

Calitatea activității secțiilor sportive în școală 

Diverse. 

 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

Director adjunct 

 

Director adjunct 

Director 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Ș e d i n ț a  nr.6 

 

Organizarea și desfășurarea sesiunii de vară. 

Analiza activității cadrelor didactice referitor la 

notarea elevilor . 

Orientarea profesională. 

Diverse. 

 

 

 

 

 

Mai 

 

 

 

Profesorii 

Director adjunct 

 

Director 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

Ș e d i n ț a  nr.7 

 

Analiza rezultatelor examenelor de calificare a 

elevilor absolvenți. 

Regulamentul intern privind evaluarea și notarea 

rezultatelor învățării, promovarea  și absolvirea 

elevilor în următorul an de  studii. 

Orientarea profesională . 

Formarea comisiei de  admitere. 

Diverse. 

 

 

 

 

 

 

Iunie 

 

 

 

Director adjunct 

Prof.de 

specialitat. 

 

 

Director 
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                              V. Tematica Consiliilor de Administrare 

 

Septembrie 2020 

1. Examinarea și propunerea spre aprobare a normei didactice anuale. 

                              ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP) 

2. Distribuirea orelor la activitățile extrașcolare 

                              (Responsabil:  director) 

3. Cu privire la inființarea comisiei de evaluare și asigurării a calității 

                              (Responsabil:  director) 

4. Referitor  la elaborarea planului anual de activitate.  

                               (Responsabil:  director) 

  

Octombrie 2020 

1. Cu privire la pregătirea instituției către sezonul de toamnă-iarna 2020-2021 

                             (Responsabil:   director, A. Botnari                                                                                                                 

 adjunct în probleme de gospodărie) 

2. Discuții și propuneri pentru proectul de buget pentru anul 2021 

                                 (Responsabil:  director, L. Cebotari-contabil șef) 

3. Cu privire la stabilirea burselor  pe categorii pentru sem.I 

                                 ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP) 

 

Noembrie 2020 

1.   Elaborarea strategiei de motivare a elevilor și diminuare a abandonului școlar 

                                   ( Responsabil: V.Cebotari -director adjunct p/u IE) 

2.   Analiza și elaborarea graficului de la cursurile de formare continuă a cadrelor 

didactice pentru anul 2019-2020. 

                                    ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP) 

 

Decembrie 2020 

 

1.  Examinarea și aprobarea graficului tezelor de iarnă la disciplinele de cultură  

generală. 

                                   ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP) 

2.  Cu privire la rezultatele iventarierii din luna noembrie 2020 

                                   ( Responsabil:  L. Cebotari-contabil șef) 
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Ianuarie 2021 

 

1.  Raport intermediar cu privire la implimentarea Planului de Dezvoltare Strategică  

                                     (Responsabil:   R. Mariana- director) 

2.  Monitorizarea activității comisiilor metodice pentru perioada primului 

semestru,anul de studii 2020-2021 

                                      ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP) 

3.  Cu privire la stabilirea burselor pe categorii pentru semestrul II, anul de studii 

2020-2021 

                                      ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

Februarie 2021 

1. Cu privire la încădrarea elevilor în stagiile de practică 

                                      ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

2. Cu privire la avizarea devizelor de cheltuieli 

                                      ( Responsabil:  L. Cebotari-contabil șef ) 

 

 Martie 2021 

  

1. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în producție în grupele 31; T2; T. 

                                      ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

2. Reexaminarea planificării strategice a Planului de înmatriculare pentru anii 

2018-2022 

                                       (Responsabil:   R. Mariana- director) 

Aprilie 2021 

 

1.  Analiza și aprobarea graficului tezelor de vară la disciplinile de cultură generală 

și a probelor de profil. 

                                       ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

2.  Constituirea Comisiilor organizare și desfășurare a examenelor calificare  
                                     ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

 Mai 2021 

 

1. Organizarea și desfășurarea examenelor de calificare  
                                  ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

2. Aprobarea graficului examenilor de calificare pentru pentru gr. absolvente 

                                      ( Responsabil: M.Zamfir-director adjunct p/u IP)   

3. Sinteza activității Consiliului de Administrare pe parcursul anului 2020-2021 

                                       (Responsabil:   R. Mariana- director) 
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4. Cu privire la pregătirea instituției către noul an școlar 2021-2022 

                                       (Responsabil:   R. Mariana- director) 

                         VI. Activitatea comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice de aceiași specialitate sau de specialitate înrudite se întrunesc în 

comisii metodice. În ȘP s. Corbuîși desfășoară activitateatrei comisii metodice: 

A.   Comisia metodică a cadrelor didactice  de cultură generală. 

B.   Comisia metodică a cadrelor didactice  de specialitate.   

C.   Comisia metodică a dirigințelor și pedagogului social.  

 

A. Planul 

 de activitate a comisiei metodice a cadrelor didactice de 

cultură generală pentru anii de studii 2020-2021 

 

motto: Educația este dobindirea artei de-a utiliza cunoștințele. 

Competențe: 

 

1. Dezvoltarea cadrelor didactice prin oferirea serviciilor de formare continuă de 

calitate atât la nivel de instituție, cât și în afara ei; 

2. Consolidarea relațiilor elev –profesor în dezvoltarea sistemului de predare; 

3. Creșterea competențelor profesionale ale tuturor cadrelor didactice de profil și 

maiștrilor-instructori prin implimentarea tehnologiilor moderne și a inovațiilor 

în domeniul energeticii; 

4. Asigurarea calității predării profesionale prin consolidarea parteneriatelor 

existente și dezvoltarea parteneriatelornoi. 

N 

d/r 

Tipul activităţii Instruiri metodice 

Subiectul 

Responsabili Eşalonarea 

în timp 

1. Şedinţa 

organizatorică 

1)Planul de activitate al reuniunii 

metodice.Organizare  şi aprobare. 

2)Perfectarea documentaţiei şcolare. 

3)Analiza curriculumului la disciplinele 

şcolare.Noutăţi editoriale. 

4)Proiectarea pedagogică de lungă durată 

din perspectiva curriculară. 

Cebotari 

Veaceslav 

Lîsîi Vicu şef 

de catedră 

 

 

Septembrie

2020 

2. Atelier de creaţie Dezbateri la subiectul: 

1)Analiza şi aplicarea condensatoarelor în 

condiţii concrete(exerciţii şi probleme) oră 

demonstrativă. 

2)Referat”Căile succesului în însuşirea 

limbilor străine” 

 

 

Lîsîi A. 

 

 

 

Ianioglo Z. 

 

 

 

 

Octombrie 

2020 

3. Şedinţa metodică Discuţii la comunicare: 

1)Referat:”Moldova,ma contre” 

2)”La jeconde . Leonard de Vinci”. 

Goriuc O. 

 

Goriuc O. 

 

 

Noiembrie 

2020 
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3)Dezbaterea orei asistate cu utilizarea 

ghidurilor propuse în cadrul seminarului. 

Membrii 

comisiei 

4. Şedinţa metodică Discuţii la comunicare: 

1)„Metodica organizării lucrărilor 

experimentale de fizică” 

2)Oră demonstrativă la biologie “Regimul 

plantelor” 

3)Discutarea ;I aprobarea testelor la tezele 

de iarnă. 

4)Evaluarea cabinetelor. 

5)Analiza orei demonstrative. 

 

Lîsîi A. 

 

Carauş A. 

 

Membrii 

comisiei 

 

 

 

Decembrie 

2020 

5. Atelier de creaţie 1)Oră demonstrativă la ed. fizică”Baschet” 

2)Dezbateri la subiect:Referat”Plantele 

medicinale din Moldova” 

3)Comunicări discuţii pe teme metodice. 

Cebotari V. 

Carauş A. 

Membrii 

comisiei 

 

 

Ianuarie 

2021 

6. Atelier de creaţie 1)Discuţii la comunicare: Referat”               

2)Prezentarea orei demonstrative la 

l.engleză”The Art of Working Togother” 

3)Debrifarea orei asistate 

Ceban R. 

Ianioglo Z. 

Membrii 

comisiei 

 

 

Februarie 

2021 

7. Atelier de creaţie 1)Prezentarea orei demonstrative la istorie 

,,Epoca lui Ștefan cel Mare” 

2)Debrifierea orei demonstrative 

 

3)Discuţii la subiectul:Referat”Baschetul” 

Maximciuc E. 

 

Membrii 

comisiei 

Cebotari V. 

 

 

Martie 

2021 

8. Şedinţa metodică 1)Prezentarea orei demonstrative la 

matematică” 

2)Discuscuţii la subiectul:Referat ,, 

Renaștere și Umanizmul ” 

3)Comunicări,discuţii pe teme metodice 

Cban R. 

 

Maximciuc E. 

Membrii 

comisiei 

 

 

Aprilie 

2021 

9. Şedinţa metodică 1.Prezentarea orei demonstrative 

lal.română cu subiectul:”Floarea 

albastră„M. Eminescu 

2.Analiza lecţiei. 

3.Discutarea şi aprobarea testelor la teza 

de vară 

4.Discutarea rezultatelor reuşitei şcolare 

pe obiecte. 

Slipenchi N 

 

 

 

Membrii 

comisiei 

 

 

 

 

Mai 2021 

10. Ședință metodică 1.Evaluarea activități comisiei metodice 

pentru anul de studii 2020-2021. 

2.Elaborarea planului de activitate a 

comisiei metodice al profesorilor de 

cultură generală pentru anul de studii 

2021-2022 

 

Profesorii 

Iunie 2021 
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B. Planul 

 

 de activitate a comisiei metodice a cadrelor didactice de specialitate și a 

maiștrelor instructori pentru anii de studii 2020-2021 

 

motto:„Învățarea dă omului demnitate”.    D.Diderot 

                                                       Obiective strategice: 

1. Dezvoltarea cadrelor didactice prin oferirea serviciilor de formare continuă de 

calitate atât la nivel de instituție,cât și în afara ei; 

2. Consolidarea relațiilor elev-profesor în dezvoltarea sistemului de predare; 

3. Creșterea competențelor profesionale ale tuturor cadrelor didactice de profil și 

maiștrilor-instructori prin implimentarea tehnologiilor moderne și a inovațiilor în 

domeniul energeticii; 

4. Asigurarea calității predării profesionale prin consolidarea parteneriatelor existente 

și dezvoltarea parteneriatelor noi. 

 

 

 

N 

d/r 

 

Denumirea masurilor 

 

Perioada 

 

Responsabil 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

Determinarea obiectivelor principale   a catedrei metodice pe 

anul de studii  2020-2021. 

 

 

  Introducerea  ajustarilor si corectitudinilor in planuirile  

perspectiv-tematice conform cerintelor reformei 

invatamintului  și curriculei modulare,aprobate pentru  

specialitatea  de  electromontor cu termenul    de studii  

pentru   3 ani, pentru specialitatea de electro-gazosudor 

montator pe 2 ani,  analizarea și discutarea programei de 

studii  la specialitarea :  lăcătuș electrician la repararea 

utilajelor electrice  termen de studii – 1 an.                                                                                    

 

  Aprobarea planurilor perspectiv-tematice  individuale a 

lucrului profesorilor de specialitate si a maistrilor instruirii 

practice in anul de invatamint 2020 -2021. 

 

     Lectie deschisa in grupa  de studii  pe 1 an de zile, T, la  

instruire modulară   practică  la modul  T 1 –   “ lucrări de 

bază în lăcătușerie ,, 

 

 

  Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de practicare 

a unei invatari centrate pe elev, in scopul formarii 

competentelor chee. 

 

septembrie 

 

 

 

septembrie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 septembrie 

 

 

 

 octombrie 

 

 

   

 

  lunar 

 

 

 

S.Lozan 

 

 

 

Maiștrii-

instructori 

M.Zamfir 

 

 

 

 

 

 

 S.Lozan 

M.Zamfir 

 

 

O. Cebotari 

  

 

 

 

M.Zamfir 

S. Lozan 



22 
 

 

 

1.6. 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

 

 

 

1.10 

 

 

 

1.11 

 

 

 

1.12 

 

 

 

1.13 

 

 

 

 

1.14 

 

 

 

 

1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Lecție deschisă  în grupa de studii n 21, anul ii,  la 

instruire modulară practică la modulul ,,Montarea, 

exploatarea și repararea rețelelor de cablu aeriene și 

subterane,,  

   

 Petrecerea de seminare cu profesorii de specialitate si 

maistrii instruirii practice pentru ridicarea nivelului de 

calificare 

 

 Lecție deschisă în gr. de studii,  3 ani, n.31 la instruire 

modulară teorie ,  modul  “Montarea , exploatarea și 

repararea utilajelor electrice de forță“ 

 

  Ridicarea calitatii si eficacitatii lectiilor de instruire 

modulara  in drupe prin folosirea mijloaselor tehnice de 

instruire moderna 

 

  Organizarea si petrecerea lucrului de sinestatator  a elevilor 

la lectii, aplicarea metodelor noi de lucru 

 

 

  Lecție deschisă în gr, de studii, anul 3,n.31 la instruire 

modulară  practică,  modul  “ Montarea, exploatarea și 

repararea utilajelor electrice de forță “ 

 

  Incadrarea in  practica  de lucru a experientei pedagogice 

avansate a unui profesor pe inzestrarea complexa a 

obiectului si profesiei 

 

  Lecție deschisă în gr. de meserii T1 la instruire modulară 

pteorie   ,Sudarea cu sîrmă-electrod în atmosferă de gaz 

protector ( MIG –MAG),,. 

 

 

  Lectie deschisa in grupa  de studii anul I, gr.11  la modulul 

  “ Montarea,exploatarea și repararea  instalațiilor electrice  

de iluminat,, 

 

 

    Starea  practicii de producere  in conditiile intreprinderii 

de baza cu organizarea si   aplicarea  formei de brigadă a 

grupei 

 

 

              Pregatirea rapoartelor si participarea la  

                   citiri pedagogice     in cadrul scolii 

 

 

 Elaborari metodologice,  referate si rapoarte 

 

 

 

 noiembrie 

 

 

 

   lunar 

 

 

   

 decembrie 

 

 

 

  zilnic 

 

 

   zilnic 

 

 

 

 

  februarie 

 

 

 

 martie 

 

 

 

 martie 

 

 

 

 

 aprilie 

 

 

  

   

 aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Maiștri, 

profesori 

 

V.Postovan 

 

 

 

 M.Zamfir 

S.Lozan 

 

 

S.Lozan 

 

 

  

 Profesori, 

Maiștri-

instructori. 

 Profesori,  

maiștri-

instructori 

 

  

 A.Gîncu 

 

 

 

 Director -

adjunct  

M.Zamfir 

 

 V.Coșulean 

 

 

 

 

 M.Zamfir 

 

 

  

 

Maiștri-

instructori 
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 2.1 

 

 

 2.2 

 

 

 

 2.3 

 

 

 

 2.4 

 

 

 

 2.5 

 

  

 

 2.6 

 

 

 

 2.7 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 3.1 

 

 

 3.2 

 

 3.3 

  

 

 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

  Referat : ________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 Referat : _____________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

  Referat: _____________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 

 Referat : ________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

 

  Referat :  ______________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

 Referat  :  ______________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 Referat  : _______________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

  Raport  : “ Ridicarea eficacității lecțiilor practice, prin 

aplicarea experienței  de producție avansată “ 

 

  Raport :  ,,Petrecerea  practicii de producere  de elevii 

grupelor  absolvente,,.                                                             

                    ,, Pregatirea și sustinerea  examenelor de 

absolvire,, 

         

                  Intrebari organizatorice 

 

  Petrecerea decadelor pe obiectele de specialitate 

 

 

  Organizarea de expozitii  a creatiei tehnice 

 

  Petrecerea concursului din cadrul scolii  “ Cel mai bun in 

profesie “ 

 

  Concursul cabinetelor si a atelierelor de specialitate 

 

 

 

Președintele comisiei metodice                          S.Lozan 

 octombrie 

 

 

 noiembrie 

 

 

  

decembrie 

 

 

 

  ianuarie 

 

 

 

  februarie 

 

 

 

   martie 

 

 

 

  aprilie 

 

 

 

aprilie 

 

   

  mai 

  

  mai 

 

  

   

 

februarie 

 

 

 lunar 

 

  februarie 

 

 

  mai 

 

S.Lozan 

 

 

 O.Cebotari 

 

 

   

 M.Zamfir 

 

 

 

  A.Gîncu 

 

 

 

  V.Cebotari 

 

 

 

 V.Coșulean 

 

 

 

 V.Postovan 

 

 

M.Zamfir 

 

  

M.Zamfir 

   

M.Zamfir 

 

 

   

 

 S.Lozan, 

 M.Zamfir 

 

 M.Zamfir 

 S.Lozan, 

Maiștri-

instructori, 

M Zamfir 

M.Zamfir 
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                                                             C.   Planul  

de activitate a comisiei metodice a dirigințelor pentru anul de studii 2020-2021 

Nr. 

d/r 

        Subiectul de activitați preconizate   Perioada   Responsabil 

1. Obiective educaționale pe anii de studii  

2020-2021. Despre activitatea dirigintelui. 

Septembrie Cebotari 

Veaceslav 

2. Oră demonstrativă: Nu! Traficul de ființe 

umane.  

Referat:„Violența în familie!” 

Dezbateri la temă. 

Octombrie Diriginții:  

Lozan Svetlana 

3. Oră demonstrativă:„ Identificarea situației de 

risc și formelor de agresivitate pentru evitarea si 

soluționarea lor”.  

Comunicat la tema: „susținerea psiho 

pedagogică a elevilor din grupul de risc”. 

Dezbateri la temă. 

Noembrie Diriginții: 

Ceban Raisa 

4. Analiza lucrului comisiei metodice pe prima 

jumate a anului de studii. 

 Întîlniri cu părinții, propuneri de activitate pe 

simestrul doi. 

Decembrie Diriginții: 

Cebotari V.M. 

Ceban R. 

5. Oră demonstrativă:„Valorile definesc 

personalitatea” 

Referat: „O școală pentru toți”. 

Dezbateri la temă. 

Ianuarie Diriginții: 

Goriuc O. 

6. Oră demonstrativă:„Alimentarea corectă a unui 

elev”. 

Referat:„ Educația pentru un stil de viață 

sănătos”. 

Dezbateri la temă. 

Februarie Diriginții: 

Carauș A. 
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7. Oră demonstrativă:„Pot fi prieteni părinții și 

copii”. 

Comunicare:„Norna etică a personalității”. 

Dezbateri la temă. 

Martie Diriginții: 

Cebotari V.M. 

Ianioglo Z. 

8. Oră demonstrativă:„Cea mai importantă 

realizare în viața mea”. 

Comunicare:„Metode de soluționare și 

prevenirea conflictelor”. 

Aprilie Diriginții: 

Cebotari V.M. 

Guțuleac V. 

 

                            VII. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

A. Lista nominală a solicitanților pentru conferirea gradului didactic II pentru 

anul de studii 2020-2021 

 

Numele, 

prenumele 

Instituția 

absolvită 

Specialitatea 

conform 

diplomei 

Stagiul 

pedagogic 

Disciplina 

la care se 

solicită 

gradul 

didactic 

Anul 

confirmării 

Gradului 

didactic 

Ultima 

recali 

ficare 

       

       

 

B. Lista nominală a solicitanților pentru conferirea gradului managerial II 

pentru anul de studii 2020-2021 

Numele, 

prenumele 

Instituția 

absolvită 

Specialitatea 

conform 

diplomei 

Stagiul 

pedagogic 

Disciplina 

la care se 

solicită 

gradul 

didactic 

Anul 

confirmării 

Gradului 

didactic 

managerial 

Ultima 

perfecți 

onare 

       

       

 

 

C. Lista nominală a solicitanților pentru conferirea gradului managerial I(întâi) 

pentru anul de studii 2020-2021 

Numele, 

prenumele 

Instituția 

absolvită 

Specialitatea 

conform 

diplomei 

Stagiul 

pedagogic 

Disciplina 

la care se 

solicită 

gradul 

didactic 

Anul 

confirmării 

Gradului 

didactic 

managerial 

Ultima 

perfevți 

onare 
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                    VIII. Traininguri de formare și dezvoltare profesională 

          Misiunea, obiectivele şi planul de învăţământ la programul de formare 

profesională 

Misiunea Școlii Profesionale din s. Corbu  r-nul Dondușeni este determinată de 

cadrul normativ al funcționării Școlii Profesionale ca treaptă al sistemului educațional și 

ca tip de instituțiea calității:  

1. Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr. 152 din 17.07.2014); (anexa nr. 4) 

2. ISO 29990:2010 Servicii de educație non-formală și formare 

profesională;(https://www.calitate-management.ro/iso29990.htm)  

3. Regulamentul- cadru de organizare și funcțonare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic  secundar( Ordinul Ministerului Educației nr.840 din 21.08.2015);  

4. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Școlii Profesionale din s. Corbu; 

5. Statutul Școlii Profesionale din s. Corbu  r-nul Dondușeni, aprobat de Consiliul 

Profesoral nr.1 din 30.08.2017.  

Sa participat la diferite traininguri de formare și dezvoltare profesională pe diferite 

tematici: 

1. Programul de formare „ Dezvoltarea capacităților de elaborare a materialelor de 

predare-învățare-evaluare bazate pe curricula modulare a cadrelor didactice din 

învățămîntul profesional ethnic”, desfășurat cu suportul Proectului Uniunii 

Europene „Asistența tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în 

Republica Moldova. 

2. Seminar metodologic pentru cadrele manageriale responsabile de activitatea 

educativă, coordonatorii acțiunilor de protecție a tinerilor față de violență din IÎPT   

„PROTECȚIA ADOLESCENȚILOR FAȚĂ DE VIOLENȚĂ”. 

3. Program de formare profesională continua: Aspecte metodologice privind 

implementarea Curriculum-ului la disciplina „DEZVOLTARE PERSONALĂ” în 

cadrul orelor de dirigenție. 

4. Seminar metodologic pentru coordonatorii acțiunilor de protecție a tinerilor față de 

violență din IÎPT „PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI A 

TACHNĂRII ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL”. 

5. Programul de formare continua pentru IÎPT„MANAGEMENTUL CARIEREI”. 

 

      Formarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un 

conţinut știinţifico-didactic, psihopedagogic și social proiectată, realizată și dezvoltată în 

cadrul sistemului educaţional, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a 

https://www.calitate-management.ro/iso29990.htm
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procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de refe-rinţă: funcţional, structural și 

operaţional. Reieșind din acest postulat, procesul de formare profesională continuă este 

imperios necesar să fie reglementat prin programe de formare profesională continuă, 

corelate cu actele normative și cu cerinţele sociale.  

     Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor reglementează și 

dezvoltă cadrul normativ privind educaţia adulţilor în context european; dezvol-tarea 

mecanismelor de finanţare și facilitarea dezvoltării programelor de forma-re continuă a 

adulţilor, cu prioritate pentru dezvoltarea competenţelor-cheie: digitale, antreprenoriale, 

lingvistice, interculturale și alte competenţe noi, solici-tate de piaţa muncii; utilizarea 

competenţelor transversale; dezvoltarea compe-tenţelor profesionale comune mai multor 

ocupaţii. Regulamentul are menirea de a reglementa activitatea de formare continuă a 

adulţilor în cadrul sistemului educa ţional și în afara lui. 

     Metodologia de elaborare a Programelor de formare profesională continua este 

structurată în două componente esenţiale pentru calitatea formării profe-sionale continue: 

    Cerințe normative obligatorii pentru elaborarea programelor de formare 

 profesională continuă 

     Metodologia reglementează cadrul general, instituţional, conceptual și pro-cedural, 

prin care se realizează elaborarea programelor de formare profesională continuă a 

personalului didactic în furnizarea de servicii/de stagii de FPC de către instituţii sau 

organizaţii de educaţie, componente ale sistemului de învăţământ general din Republica 

Moldova. 

    Metodologia semnifică un cadru normativ prin care se stabilește, se regle-mentează, se 

evaluează și se monitorizează modul în care Programele de forma-re profesională 

continuă corespund nivelului de calitate definit de Standardele de formare continuă a 

cadrelor didactice din învăţământul secundar general.  

    Metodologia este destinată următorilor beneficiari: 

 a) reprezentanţi ai instituţiilor de formare profesională continuă din Republica Moldova 

– rectori/directori și prorectori/directori adjuncţi, decani și prodecani, șefi de catedre și de 

departamente, cadre didactice universitare – ale căror activităţi configurează și dezvoltă 

calitatea formării profesio-nale continue; 

 b) comisii și alte structuri care sunt responsabile direct de managementul calităţii în 

instituţiile/centrele de formare profesională continuă; 

 c) instituţii/centre de formare profesională continuă – personalul didactic din instituţiile 

de învăţământ formal, nonformal și informal. 
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    Conceptualizarea și elaborarea Metodologiei au fost fundamentate în baza mai multor 

acte normative privind organizarea și realizarea procesului de formare profesională 

continuă. 

    În Metodologie sunt utilizate noţiuni definite în cadrul normativ naţional din domeniu, 

prezentate într-un glosar de termeni.  

    Instituţiile furnizoare de programe de formare profesională vor elabora în baza acestei 

Metodologii programele de formare profesională continuă, pe care le oferă, pentru a se 

asigura că acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor formabililor și ale societăţii.  

    Metodologia stabileș te tipurile standard de Programe de formare profesio-nală 

continuă, necesare elaborării și implementării în procesul de formare profesională 

continuă. 

     Programa de Formare Profesională Continuă prezintă compartimentele spe-cifice 

planului de învăţământ la calificarea profesională suplimentară și la reca-lificarea 

profesională, reunite într-o concepţie unitară de predare-învăţare-eva-luare în perspectiva 

conţinutului și a desfășurării lor în timp, în vederea formării specialiș tilor cu studii 

superioare pentru domeniul general de studii . 

 

     Planul-cadru pentru studii de calificare suplimentară și studii de recalificare 

profesională stabilește principiile generale pentru organizarea procesului de formare 

profesională în cadrul programelor de formare profesională. 

 

     Regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii știinţifico-didactice în 

formarea profesională continuă a cadrelor didactice stabilește volumul de muncă 

pentru personalul didactic și știinţifico-didactic din instituţiile de formare profesională 

continuă. Instituţiile de formare profesională continuă elaborează și aprobă schema de 

încadrare a personalului didactic și știinţifico-didactic prin stabilirea numărului de norme 

didactice și știinţifico-didactice până la începutul anului de studii. 

 

     Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, 

profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică stabilește: 

obiectivele atestării și principiile de bază ale atestării cadrelor didactice; cadrul de 

referinţă al atestării cadrelor didactice; organizarea procesului de atestare a cadrelor 

didactice din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică (în continuare, cadre didactice); procedura de conferire a gradelor 

didactice; procedura de confirmare a gradelor didactice; contestaţiile referitoare la 

rezultatele atestării. 
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IX.  Organizarea instruirii practice 
 

         Instruirea practică este o parte integrate cu teoria ceia ce  presupune ca tot  ce se 

însușește în procesul didactic urmează să se valorifice în cadrul activităților practice ( în 

laboratorul și atelierile  din școală sau la locul de muncă), asigurînd dobîndirea 

competențelor generale și specifice ocupației meseriilor care sunt însușite la moment.  

Activitatea profesională a electromontorului și electrosudorului au un caracter bine 

definit și se desfășoară în conformitate cu: 

• Atribuțiile lui; 

• Regulile, instrucțiunile și regulamentele interne;  

• Specificațiile tehnice ale echipamentelor și utilajelor;  

• Regulile de exploatare a utilajelor și instalațiilor; 

• Regulamentele interne și măsurile de sănătate și securitate în muncă. 

 

În cadrul instruirii practice se va ține cont de următoarele competențe ce trebuiesc 

dobîndite, însușite și dezvoltate: 

1. Organizarea rațională a locului de muncă; 

2. Integrarea progreselor tehnologice și tendințelor de dezvoltare din domeniul 

energeticii în activitatea profesională; 

3. Întocmirea şi analizarea documentației tehnice în vederea respectării normelor 

tehnice la executarea proceselor de lucru; 

4. Respectarea cadrului legal și normativ-reglatoriu de referință în procesul de realizare 

a atribuțiilor ocupaționale; 

5. Comunicarea în diverse circumstanțe în raport cu membrii echipei de lucru, 

superiorii și alte persoane de referință, în limbaj profesional specific domeniului. 

6. Aplicarea procedurilor de calitate; 

7. Acționarea în baza cerințelor și valorilor profesionale în vederea asigurării 

rezultatelor optime la locul de muncă;  

8. Gestionarea eficientă a resurselor materiale, umane și de timp; 

9. Aplicarea normelor de sănătate, securitate în muncă şi de protecție antiincendiară; 

10. Gestionarea eficientă a situațiilor de urgență și de risc; 

11. Aplicarea normelor de protecție a mediului înconjurător. 

Deoarece, achizițiile teoretice îi servesc elevului doar ca baza pentru formarea 

abilitărilor practice, se pune un accent considerabil pe stagiile de practică ca fiind cel 

mai eficient mediu de definitivare a procesului de formare a competențelor 

profesionale. Acestea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște condițiile reale de 

exersare a meseriei. Pentru aceasta sunt preconizate de ore de practică în producție, 

care sunt repartizate pe perioada anilor de studii. 

În perioada stagiului de practică elevul:  
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✓ Își va spori viteza de executare a operațiilor manuale aplicate  

✓ Își va perfecționa abilitățile de îndeplinire a operațiilor tehnologice aplicate  

✓ Își va consolida competențele profesionale obținute pe parcursul instruirii teoretice 

în școală și le va adapta în activitatea de producere  

 

                                  X.        Activități extrașcolare 

                                             anul de studii 2020-2021 

                                   Calendarul activităţilor educative 

Nr. 

d/o 

Activităţi pentru:     
 

Perioada 

desfăşurării 

Responsabili Categoria 

de 

participanţi 

   1. Organizarea primei zile de 

studii a anului, a festivităţii 

Primului clopoţel. 

01 septembrie 

2020 

Cebotari V., 

diriginţii grupelor  

Elevii ȘP 

Corbu, 

cadrele 

didactice, 

invitaţi 

   2. Măsurile de profilaxie şi 

combatere a unor maladii. 

Pe parcursul 

anului 

Administraţia 

,Lucrătorii punctului 

medical, voluntari ai 

ONG-urilor 

Elevii ȘP 

Corbu 

   3. Desfăşurarea Zilei 

Europene a Limbilor 

24-25 

septembrie 

2020 

Profesorii secţiei 

Limbi Străine,  

Colaborator al 

Bibliotecii  

Elevii gr.31 

 

   4. Desfăşurarea Zilelor 

Dreptului de a şti. 

28.09. 20 – 

05.10.2020 

Cebotari V., dir. adj. 

ed. 

Diriginţii, L.Zamfir. 

Elevii ȘP 

Corbu  

   5. Desfăşurarea Zilei 

Internaţionale a Oamenilor 

în etate 

02 octombrie, 

2020 

L.Zamfir; 

diriginții  
 

Cadrele 

didactice 

   6.  

 

Desfăşurarea Zilei 

Internaţionale a 

pedagogului.  

05 octombrie, 

2020 

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe 

Cadrele 

didactice  

   7.  

 

Activităţi de prevenire a 

traficului de fiinţe umane  

16.10. 2020 – 

20.10. 2020  

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe 

Elevii ȘP 

Corbu  

   8.  

 

Desfăşurarea Săptămânii 

naţionale a securităţii 

chimice  

23.10. 2020 – 

26.10. 2020  

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Elevii ȘP 

Corbu  
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Diriginţii de 

grupe,prof. de 

chimie  

   9.  

 

Organizarea sărbătorii 

tradiţionale „Balul 

Bobocilor”  

22-26 

octombrie 

2020  

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe, 

maistri 

Elevii ȘP 

Corbu  

 10.  

 

Participarea la lunarul de 

înverzire a plaiului  

29.10. 2020 –

30.11. 2020  

Cotîndală L., 

maistri,Diriginţii de 

grupe.  

prof. de geografie  

Elevii ȘP 

Corbu  

 11.  

 

Desfăşurarea Săptămânii 

Tineretului- 2020.  

noiembrie, 

2020  

Administraţia, 

cadrele didactice  

Consiliul de elevi  

Elevii ȘP 

Corbu  

          

12. 

 

Desfăşurarea Zilei 

Internaţionale de 

combatere a SIDA.  

03 

decembrie, 

2020 

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe, 

sora medical. 

Tinerele 

femei 

Cernoleuca 

ONG 

 

13. 

 

Selectarea repertoriului 

pentru a participa la 

festivalul folcloric de 

tradiţii şi datini ”Bună 

seara, gospodari!”  

Decembrie 

2020  

Membrii Comisiei 

metodice „Arte şi 

sport”  

Elevii ȘP 

Corbu  

14. 

 

Sărbătorile de Crăciun.  24 – 31 

decembrie, 

2020 

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe, 

maiștri 

Consiliul de 

elevi  

15. 

 

Desfăşurarea Sărbătorii 

Naţionale - Ziua 

comemorării lui Mihai 

Eminescu  

15 ianuarie, 

2021  

Membrii Comisiei 

metodice „Limbă şi 

comunicare”  

Diriginţii  

16. Ziua europeană a 

securităţii pe internet  

Februarie 

2021 

Cebotari V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii de grupe  

Elevii ȘP 

Corbu  

17. 

 

Activităţi dedicate 

comemorării lui G.Vieru 

Aniversarea a 86 ani de la 

naştere a poetului  

Februarie 

2021  

Membrii Comisiei 

metodice „Limbă şi 

comunicare”  

Elevii ȘP 

Corbu  

18. 

 

Tradiţii şi obiceiuri laice şi 

religioase. Sf.Valentin - 

Dragobetele  

Februarie 

2021  

Membrii Comisiei 

metodice ,,Limbi 

străine″  

Elevii ȘP 

Corbu  
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19. 

 

Comemorarea lui Ion 

Creangă  

Martie 2021 Membrii Comisiei 

metodice „Limbă şi 

comunicare”  

Elevii ȘP 

Corbu  

20. 

 

Comemorarea celor căzuţi 

în războiul pentru 

apărarea integrităţii şi 

independenţei R. Moldova  

02.03. 2021 

- 06.03. 2021  

Membrii Comisiei 

metodice ,,Ştiinţe 

Socio-umane” 

Diriginţii  

Elevii ȘP 

Corbu  

21. 

 

„E ziua ta, Femeie!”  

Sărbătorirea zilei 

internaţionale a femeilor.  

Martie 2021 Diriginţii  Elevii ȘP 

Corbu  

22. 

 

Francofonia şi valorile ei. 

Zilele francofoniei  

Martie 2021 Profesorii de limbă 

franceză  

Elevii ȘP 

Corbu  

 

23. 

 

Participarea la activităţi de 

înverzire a plaiului natal  

Aprilie 2021  Cotîndală L., 

maistri,Diriginţii de 

grupe.  

prof. de geografie 

Elevii ȘP 

Corbu 

 

24.  

 

Comemorarea victimelor 

catastrofei de la centrala 

atomo-electrică de la 

Cernobîl  

26.04. 2021 Moraru V., 

dir.adj.ed.  

Diriginţii  

Elevii ȘP 

Corbu 

 

25.  

 

Ziua drapelului de Stat  27.04. 2021  Diriginţii  Elevii ȘP 

Corbu 

 

26.  

 

Desfăşurarea Zilelor 

Europei – 9 Mai.  

mai, 2021 Membrii Comisiei 

metodicei „Ştiinţe 

Socio-umanistice”  

Elevii ȘP 

Corbu 

 

27.  

 

Ziua internaţională a 

familiei  

15 mai 2021  Diriginţii  Elevii ȘP 

Corbu 

28.  Participarea la Ziua 

oraşului Dondușeni 

22 mai 2021 CebotariV., 

dir.adj.ed.  

Elevii ȘP 

Corbu 

 

29.  

 

Desfăşurarea Sărbătorii 

Ultimul Clopoţel  

30 mai, 2021  Administraţia  

Diriginţii  

Elevii ȘP 

Corbu 

30. Activitatea de desemnare 

a premianţilor              

,,SP Corbu″  

30 mai, 2021  Administraţia  

Diriginţii  

Elevii ȘP 

Corbu 
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                   PLANUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DE ELEVI 

                                                    Viziunea consiliului: 

       Gîndim global, acționăm local, pentru a îmbunătăți continuu edificiul spiritual și educațional al 

școlii noastre. 

                                        Valori ce stau la baza Consiliului: 

1. Integritate                            5. Implicare 

2. Loialitate                             6. Voluntariat 

3. Respect                                7. Ambiție 

4. Pasiune                                8. Inovație 

 

                                                       Obiective: 

O1- Dezvoltarea capacității de asociere și organizare a elevilor. 

O2- Elaborarea și realizarea de proecte care să vină în sprijinul rezolvării problemelor elevilor și care să 

răspundă dorințelor și nevoilor evoluate ale acestora. 

O3- Implicarea în dezvoltarea și modernizarea comunității școlare. 

O4- Sporirea prestigiului școlii și construirea imaginii publice a acesteia 

 

Nr.                         Activitatea Data Responsabil 

                                                       SEPTEMBRIE 

                               Senatul școlii- realizarea managementului 

1. Formarea și organizarea Consiliului de elevi. II săpt. Responsabil:Cervatiuc 

Violina,psiholog școlar 

Coordonator:  

V. Cebotari-director 

adjunct p/u instruire si 

educație. 

Membrii consiliului 

2. Discutarea și aprobarea planului de lucru al 

Consiliului de elevi pentru anul de studii 2020-

2021. 

3. Repartizarea funcțiilor membrilor din consiliul 

elevilor. 

III săpt. Membrii consiliului 

4. Discutarea Regulamentului de activitate al 

Consiliului de elevi. 

5. Păreri, sugestii, propuneri.   Activitatea „Ziua 

profesională a Pedagogului.” 

(Organizarea se desfășoară) 

 

IV săpt. Membrii consiliului 

                                                            OCTOMBRIE 

                                                        Lunarul înțelepciunii 

1. Totalurile activității senatului septembrie I săpt. Membrii consiliului 

2. Căi de combatere absențelor nemotivate și a 

comportamentului indecent.(Masă 

rotundă).Diverse 

II săpt. Președintele consiliului 

Calina V.,elev gr.21 

3. Omagierea tuturor elevilor Conform 

calendarului 

Membrii consiliului 
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                                                             Noembrie 

                                       Lunarul cunoștințelor juridice 

1. Totalurile activității senatului octombrie I săpt. Membrii consiliului 

2. Stop indeferenței!  Ia atitudine!  Ia atitudine 

(dialog) 

II săpt. Membrii consiliului 

Președintele consiliulu 

3. Unde este limita între libertatea persoanei și 

responsabilitatea ei?(Masă rotundă) 

II săpt. Membrii consiliului 

Președintele consiliulu 

4. Omagierea tuturor elevilor  Conform 

calendarului 

Coordonatorul 

consiliului 

                                                              Decembrie 

                                            Sănătatea prima bogăție a omului 

1. Totalurile activității senatului noembrie I săpt. Membrii consiliului 

2. Un stil de viață mai bun.(Dezbateri) II săpt. Membrii consiliului 

Președintele consiliulu 

3. Sărbători de iarnă-Sărbători ce ne unesc III-IV săpt. Membrii consiliului 

4. Organizarea și desfășurarea Revelionului 2020 

Omagierea tuturor elevilor 

IV săpt. 

Conform 

calendarului 

Psihologul școlar 

Membrii consiliului 

Președintele consiliulu 

                                                              Ianuarie 

                                               Cunoștințele- forța fiecărui elev 

1. Totalurile activității senatului decembrie  

II-III săpt. 

Membrii consiliului 

2. Planificarea activităților pentru Dragobete și 

Sfîntul Valentin 

Diriginții grupelor de 

studiu. Maiștri 

instructori 

3. Organizarea tuturor elevilor. Conform 

calendarului 

Președintele consiliulu. 

Psihologul școlar 

                                                                 Februarie 

                                       Participare- competență care definește personalitatea 

1. Totalurile activității senatului ianuarie I săpt. Membrii consiliului 

2. Competențe pe care le poți dobindi prin 

voluntariat.(Masă rotundă) 

II săpt. Membrii consiliului 

3. Organizarea și desfășurarea activității de 8 

martie 

IV săpt. Membrii consiliului 

4. Omagierea tuturor elevilor  Conform 

calendarului 

Psihologul școlar 

 

                                                                     Martie 

                                                       Frumosul-axa educației 

1. Totalurile activității senatului februarie I săpt. Membrii consiliului 

2. Școală văzută prin ochii elevilor III săpt. Președintele consiliulu 

3. Organizarea tuturor elevilor  Conform 

calendarului 

Psihologul școlar 

                                                                   

                                                                  Aprilie 

                                                            Lunarul ecologic 

1. Totalurile activității senatului martie I săpt. Membrii consiliului 

2. Frumusețea veții întrun gînd de primăvară 

(Concurs de desene postere) 

II săpt. Membrii consiliului 

3. Un arbore pentru dăinuirea noastră (Înverzirea 

instituției,teritoriului). 

III săpt. Membrii consiliului 

4. Organizarea tuturor elevilor  Conform 

calendarului 

Psihologul școlar 
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                                                                   Mai 

                                         Totalizarea activității Senatului de elevi 

1. Totalurile activității senatului martie I săpt. Membrii consiliului 

2. Raportul de activitate a Consiliului pentru anul 

de studii 2020-2021 

II săpt Președintele consiliulu 

elevilor 

3. Sugestii pentru activitatea Senatului în 

următorul an de învățămint 

III săpt Membrii consiliului 

 

 

                                  XII. Planul de activitate a bibliotecii 

 

MOTTO: CONSOLIDARE, INTERCONECTARE, PARTICIPARE! 

Să ajutăm oamenii să se ajute singuri 

 

OBIECTIVE și ACTIVITĂȚI pentru anul de studii 2020-2021: 

➢ Susținerea informațională a curriculei; 

➢ Construirea și completarea fondului de carte; 

➢ Adoptarea unui comportament adecvat în raport cu păstrarea cărților; 

➢ Asigurarea accesului utilizatorilor de informații și servicii ce țin de procesul instructiv-educativ; 

➢ Promovarea lecturii și a valorilor în scopul formării culturii informaționale; 

 

 

№ 

 

Activități propuse 

 

Termen 

 

Responsabili 

1. Repartizarea manualelor pentru anul de studii 

2020-2021 

septembrie Bibliotecara 

Cadre didactice 

2. Înscrierea elevilor și profesorilor la bibliotecă septembrie Bibliotecara 

Cadre didactice 

3. Instruirea elevilor privind normele de împrumut, 

îngrijire și restituire a cărților 

octombrie Bibliotecara 

Conducerea grupelor 

4. Munca în vederea atragerii elevilor în sfera 

lecturii și punerea în circuitul lecturii a 

publicațiilor din bibliotecă 

pe parcursul anului Bibliotecara 

 

5. Procurarea cărților necesare procesului educativ periodic Bibliotecara 

Cadre didactice 

6. Anularea cărților ce nu corespund procesului de 

învățare 

periodic Bibliotecara 

 

7. Repararea manualelor permanent Bibliotecara 

Elevii 

8. Amenajarea adecvată a spațiului bibliotecii permanent Bibliotecara 

 

9. Dezvoltarea colecțiilor prin donații, achiziționare permanent Bibliotecara 
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Conducerea școlii 

10. Inventarierea decembrie 

2019 

Bibliotecara 

Contabilitatea 

11. Îndrumarea elevilor la lectură permanent Bibliotecara 

Elevii 

12. Expoziții conform calendarului aniversar al 

scriitorilor cît și al evenimentelor naționale și 

internaționale 

lunar 

 conform 

calendarului 

Bibliotecara 

Cadre didactice 

13. Recuperarea de la utilizatori a cărților 

împrumutate 

mai Bibliotecara 

Elevii 

14. Recuperarea manualelor de la cadrele didactice iunie Cadre didactice 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI de COLABORARE cu CITITORII 

 

№ Activități propuse Termen Responsabili 

1. 171 ani de la nașterea poetului 

Mihai Eminescu/ expoziție 

 

ianuarie 

 

 

2. Holocaustul – ziua prevenirii 

crimelor împotriva umanității/  

lecție 

ianuarie 

 

 

3. Cartea- izvor de înțelepciune / 

discuții 

februarie  

4. GrigoreVieru- 86 de ani de la  

naștere/ expoziție 

 

februarie  

5.  Ziua dragostei și a bunăvoinței: 

Dragobete 

 

februarie  

6. Ziua Mărțișorului/ expoziție 

 

martie  

7. 8 Martie- ”Din inimă la inimă” 

 

martie  

8. Ziua Umorului 
 

aprilie  
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9. Ziua Internațională a cărții și a 

drepturilor de autor. 

Ziua Bibliotecarului 
 

aprilie  

 

 

                                                                          

XIII. Planul de activitate al psihologului școlar 

Temă de cercetare : Dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor în mediul școlar cât 

mediul familial 

Obiectivul general: asigurarea  dezvoltării armonioase  a personalității elevilor atât în 

mediul școlar cât și în mediul familial. 

Obiective specifice: 

➢ Asigurarea sănătății specifice a elevilor; 

➢ Diagnosticarea   nivelului  de adaptare a elevilor anului I; 

➢ Supravegherea procesului de dezvoltare a personalității elevilor; 

➢ Prevenirea comportamentului deviant în rândul elevilor ; 

➢ Formarea deprinderilor de gestionare  a emoțiilor și menținerea a echilibrului 

comportamental; 

➢ Examenarea psihologică a maturității școlare a elevilor; 

➢ Examenarea  multi aspectuală a elevilor ; 

➢ Depistarea și elucidarea cazurilor de comportament agresiv și auto-agresiv; 

➢ Realizarea consoliere individuale(în grup) cu elevii care întâpină dificultăți de 

instruire, dezvoltare ,autodeterminare de interlaționare cu adulții și 

semenii,autoeducație etc.; 

➢ Facilitatea interacțiunilor între profesori și părinți,ghidate de un comportament de 

colaborare; 

➢ Crearea climatului psihologic favorabil pentru dezvoltarea copilului în mediul 

școlar; 

➢ Dezvotarea particularităților individuale ale copiilor :interese 

atitudini,sentimente,hobby,planuri de viață etc.; 

➢ Acordarea  susținerii psihologice copiilor,părinților,cadrelor didactice. 

Direcțiile de activitate a psihologului: 

1. Activitatea de psihoconsoliere; 

2. Activitatea de  dezvoltare și remediere psihologică  

3. Activitatea de psihodiagnoză în grup și individual; 
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4. Activitatea de psihoprofilaxie 

 

Activitatea de psihoconsoliere 

Nr. Conținutul activității Termen de 

realizare 

Destinația  Forma  Note  

1. Consoliere individuală și în 

grup a elevilor,cadrelor 

didactice 

Marți  

1-2 ore 

Elevi Ședințe  

2. Consiliere individuală ți în 

grup al cadrelor didactice 

Joi 

1-2 ore  

Cadre 

didactice 

Ședințe  

3.  Consoliere individuală și în 

grup cu privire la rezultatele 

testărilor 

La solicitare Profesori 

elevi 

Ședințe  

4. Consoliere individuală și în 

grup a elevilor din grupa de 

risc 

La solicitare Elevi Ședințe  

 

Activitatea de dezvoltare și remediere psihologică 

Nr. Conținutul activității Termen de 

realizare  

Destinația Metode 

utilizate 

Note  

1. Dezvoltarea proceselor psihice 

la elevi 

Marți  elevi Program de 

corecție 

 

2. Diminuarea devierilor 

comportamentale la elevi 

Marți  elevi Ședințe 

remediere 

 

3. Diminuarea devierilor 

emoționale la elevi 

Luni  elevi Training   

4. Dezvoltarea în sine și în 

forțele proprii 

Marți, joi elevi Sesiune de 

training 

 

5. Dezvoltarea și formarea 

abilităților de comunicare  

Octombrie-

aprilie 

(la solicitare) 

elevi Studiu de caz  

 

Activitate de psihodiagnoză în grup și individual 

Nr. Conținutul activității Termen de 

realizare 

Destinația Metode 

utilizate 

Comunicarea 

rezultatelor 

1. Studierea personalității 

adolescentului 

Septembrie  Elevi anul I Baterie de 

teste  

Ora de 

dirigenție 

2. Aprecierea nivelului de 

adaptare a elevilor 

Octombrie  Elevii anul I Testul  

ERIȘ,socimetr

ia chestionar 

Ședință  

3. Studierea relațiilor 

interpersonale profesor-elev 

Octombrie  Elevii anului 

I,II,III 

Socimetria  Consiliu 

profesoral 

4. Diagnosticul nivelului de 

autoapreciere 

La 

interpelare 

Elevii  Teste de 

autoapreciere 

Ora de 

dirigenție 
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5. Examinarea multilaterală a 

elevilor 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie  

Elevii anului 

I,II,III 

Baterie de 

teste,sociomet

rie,chestionare 

Ședința 

dirigințelor 

6. Studierea relațiilor 

interpersonale elevi-elevi 

Februarie  Elevii 

 anul I 

Sociometrie  Ședința cu 

cadrele 

didactice 

7. Diagnosticul nivelului 

intelectual și gradul 

dezvoltării psihice a elevilor 

cu eșec școlar 

Ianuarie, 

aprilie 

Elevii 

 anului I 

Baterie de 

teste 

Ședința 

dirigințelor 

8. Adolescentul- caracteristici 

etative 

Septembrie  Elevii anul I Bateria de 

teste 

Ora dirigenție 

9. Stiluri de învățare Noiembrie  Elevii anul II Testul VAK Ora dirigenție 

10. Determinarea tipului de 

temperament 

Aprilie  Elevii anul I Test ,,tipul 

temperamentu

lui” 

Ora dirigenție 

 

Activitatea de psihoprofilaxie 

Cu elevii 

Nr. Conținutul activității Termen de 

realizare 

Destinația  Forme și metode 

utilizate 

1. Stima și respectul de sine septembrie Elevii anului I Ora de dirigenție 

2. Alcool –problema secolului  Octombrie  Elevii anului I Ora de dirigenție 

3. Stilul preferențial de învățare Aprilie  Elevii anului I Ora de dirigenție 

4. Toleranța-factor important în 

relațiile interpersonale 

Februarie  Elevii anului I Dispută,teste, 

plante,chestionare 

5. Adolescența vârsta conflicelor 

interioare 

Octombrie  Elevii anului I Ora de dirigenție 

6. Cinci limbaje ale dragostei Februarie  Elevii anului I  Comunicare,Training 

7. Medierea conflictelor și 

abaterilor  disciplinare 

Septembrie-

mai 

Elevii anului I Studiul de caz 

8. Timpul liber – utilizare 

eficeientă 

Martie  Elevii anului I Comunicare, 

oră de dirigenție 

9. Interacțiunea cu elevii agresivi Aprilie  Elevii anului I Chestionar, 

studiu de caz 

10. Nivelul de adaptare a elevilor 

anului I 

Noiembrie  Elevii anului I Consiliu profesoral 

 

Plan de acțiune 

cazurilor de abuz,neglijare,exploatare și trafic al copiilor 

Nr. Conținutul activității  Termen de 

realizare 

Destinația  Forme și metode de 

organizare 

1. Fenomenul abuzului față de 

copii 

Octombrie  Elevii anul I Ora de dirigenție 

2. Prevenirea violenței față de 

copii și tineri 

Noiembrie-

decembrie 

Elevii  Ora de dirigenție 
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3. Vizionarea,discuții în baza 

unui film cu situații de 

violență 

Ianuarie-

februarie 

 

Elevii  

Ora de dirigenție 

4. Organizarea chestionarelor 

pentru elevi cu abordarea 

subiectelor  relevante pentru 

prevenirea abuzului și 

neglijării 

Martie  Elevii anul I,II,III Ora dirigenție 

 

Activități orgaziționale –metodice 

Nr. Conținutul activității Termen de realizare 

1. Discuții cu administrația școlii referitor la problemele 

adolescenților 

După necesitate 

2. Monitorizarea situației moral –psihologice a colectivului de 

elevi și profesori 

Permanent  

3. Informarea administrației ,a diriginților și a maiștrilor 

despre rezultatele obținute în urema testărilor psihologice 

După necesitate 

4. Asistări la lecții în scopul observării elevilor și a 

colectivului de elevi 

Periodic  

5. Pregătirea materialului de examenare  1 oră zilnic 

6. Prelucrarea rezultatelor diagnostivului  individual și 

colectiv 

Conform planului 

 

Activități suplimentare 

Nr. Conținutul  activității Termen de realizare 

1. Studierea fișelor individuale și  medicale ale elevilor Septembrie  

2. Dotarea cabinetului de Asistență Psihologică cu materiale 

și instrumente de lucru 

Conform cerințelor 

regulamentului SAP 

3. Îmbunătățirea continuă a bazei materiale 

(teste,chestionare,referate,cărți) 

Permanent  

4. Pregătirea,organizarea și actualizarea sistematică a stadului 

,,universului psihologic” 

Periodic  

 

 

A  executat : Violina Cervatiuc ______________ 
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Planul de activitatea a lucrătorului medical 

 

Nr. Activitatea Perioada 

1 Analiza adeverințelor medicale F 086/e O dată pe an 

Septembrie  

2 Evidența efectuării controlului medical 

profilactic al lucrătorilor 

O dată pe an 

Septembrie 

3 Controlul profilactic medical al elevilor  O dată pe an 

Septembrie 

4 Asigurarea cabinetului medical cu 

medicamente 

Două ori pe an 

5 Evidența păstrării și eliberării 

medicamentelor 

Zilnic 

6 Acordarea primul ajutor medical elevilor Zilnic  

7 Controlul sanitaro-igienic al cantinei Zilnic  

8 Controlul pregătirii bucatelor și deservirea 

elevilor 

Zilnic  

9 Evidența păstrării alimentelor în cantină Zilnic  

10 Convorbiri individuale și în grup privind 

iluminarea sanitară a elevilor 

La necesitate  

O dată pe lună 

11 Asigurarea polițe medicale a lucrătorilor și 

elevilor 

La angajare  

12 Controlul sanitaro-igienic al căminului de 

locuit  

Lunar  

 

 

Cerințele sanitaro-igienice 

1. Întreținerea sanitară a încăperilor și curții             zilnic 

                                                                               măturator                                           

2. Efectuarea curățeniei generale                               lunar    

3. Regimul de spălare a: 

• Meselor                                           zilnic 

• Dulapurilor                                      zilnic 

4. Marcarea și păstrarea inventarului. 
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Regimul de aerisire 

1.Organizarea unui regim corect de aerisire               zilnic 

Organizarea alimentației 

1. Alimentația rațională                                               zilnic 

2. Normele de alimentație                                            zilnic 

3. Alcătuirea meniului                                                  zilnic 

4. Respectarea procesului tehnologic                           zilnic 

5. Cantitatea produselor folosite                                   zilnic 

6. Calitatea produselor                                                  zilnic 

Organizarea măsurilor DDD 

1. Monitorizarea deratizării conform  contractului       60 zile 

2. Monitorizarea procesului de dezinfecție 

3. Prepararea clorurii de var de 10 %                           la 5 zile 

4. Monitorizarea dezinfecției                                        sezon 
 

 

 

Responsabil: Mariana GANGAN 

 

 


