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I. CADRU LEGISLATIV - NORMATIV 

 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017 - 2022 este elaborat în 

temeiul prevederilor actelor legislativ - normative de referință: 

 Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; 

 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional - tehnic pe anii 2013 - 2020; 

 Educația 2020. Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014 - 2020; 

 Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar; 

 Metodologia de evaluare externă  a calității în vederea autorizării de funcționare 

provizorie și  acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic, superior și de formare continuă. Anexa nr. 2; 

 Statutul Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi 

 

Echipa de elaborare: 

 

Vasile Belev       - director 

Victor Guțu       - director adjunct instruire 

Svetlana Russu       - metodist 

Nicolai Dergaci       - șef secție 

Olga Sinco        - șef secție 

Ivan Torlac        - șef insturire practică 

Ana Dergaci       - șef lucru educativ 

Alexandra Tolmaci    - șef catedră 

Elena Constantinova  - șef catedră 

Ivan Ianoglo       - șef catedră 

Tatiana Sîpciu       - șef catedră 

Gheorghe Gordievski - șef catedră 
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ARGUMENT 

Planul strategic prevede elaborarea și fundamentarea  direcțiilor perspective de 

dezvoltare și armonizare a deciziilor ce țin de necesitățile și cerințele privind pregătirea 

calitativă a specialiștilor pentru economia națională. 

Planul Strategic al Colediului Tehnic Agricol din Svetlîi prezintă un set de intenții 

privind orientarea dezvoltării instituționale în scopul furnizării unei educații de calitate 

la standarte europene. 

Planul elaborat include misiunea, obiectivele strategice, programe și acțiuni 

concrete ce reflectă traseul pe care îl va parcurge instituția pe parcursul a 5 ani       în 

vederea excluderii lacunelor și a cauzelor generatoare și înlăturarea efectelor acestora. 

De asemenea, modificarea misiunii și a viziunii, introducerea de noi tehnologii, 

cu noi tipuri de activități, de noi tehnice de predare și evaluare a performanțelor 

angajaților, stimularea creativității și rezultatelor cadrului didactic. Planul strategic de 

dezvoltare  pentru 2016 - 2021 va permite instituției sa facă primul pas în devenire a 

unui Centru de excelență viritabil. 
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II. MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI 

 

 Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi este o instituție de învățământ de stat, este o 

componență a sistemului național de învățământ menită să asigure pregătirea cadrelor 

pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniule agriculturii și industriei alimentare, 

cît și în alte ramuri ale economiei naționale ale Republicii Moldova. 

 Misiunea Colegiului constă în promovarea politicii educaționale de Stat și 

dezvoltarea învățământului profesional tehnic bazat pe valorile științei pedagogice, 

naționale și universale. 
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III. VIZIUNEA COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI 

 

 Examinând starea actuală a procesului educațional și prioritățile în dezvoltarea 

învățământului mediu de specialitate cu profil agrar în contextul Strategiei de 

dezvoltarea a învățământului vocațional tehnic pentru anii 2013 - 2020 colectivul 

Colegiului va activa în următoare direcții: 

 Implementarea învățământului bazat pe competențe; 

 Crearea unui sistem funcțional de instruire antreprenorială; 

 Diversificarea formelor de colaborare cu agenții economici bazate pe practică și 

direcționarea eforturilor comune în pregătirea specialiștilor pe piața muncii; 

 Curricula adaptaltă la cerințele pieții muncii și interesele elevilor; 

 Suport metodico - didactic și informațional adecvat realităților societații 

contemporane; 

 Sporirea potențialului profesional a corpului didactic prin cursuri de formare 

continuă, seminare, conferințe, autoinstruire, activitatea de mentorat; 

 Asigurare a procesului educațional la disciplinele de specialitate cu manuale, 

materiale didactice și metodice; 

 Modernizarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a specialităților prin 

implicarea în proiecte de dotare. Infrastructura modernă, clase de studii renovate, 

laboratoare specializate dotate cu calculator, proiector multimedia, materiale 

diactie și mobilier. Sala de sport și teren sportiv amenajate conform cerințelor 

moderne, cămine renovate și amenajate, cantina care asigură  alimentarea 

elevilor; 

 Sistem de management al calității ca factor de bază al performanței. 
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IV. CARACTERISTICA GENERALĂ ȘI PREZENTAREA INFORMAȚIEI 

DESPRE INSTITUȚIE 

 

4.1. Scurt istoric 

 

 La 22 noiembrie 1963, în conformitate cu ordinul nr. 495 al Ministerului 

Agriculturii, în orășelul Svetlîi, în baza tehnicumului de mecanizare din Hîncești și a 

sovhozului „Cealîc”, o unitate importantă în domeniul viticulturii de la sudul republicii, 

a fost fondat sovhozul - tehnicum ,moldovenesc de mecanizarea a agriculturii. 

 

 

În anul 1992 instituția de învățământ se 

numește Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi 

și este subordonat Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimetare. 

 

 

4.2. Specialitățile și contingentul de specialiști pregătiți 

 

 Astăzi,  Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi prezintă una dintre cele mai mari 

instituții de învățământ de profil agricol, amplasată la sud, în componența UTA 

Gagauzia și asigură pregătirea specialiștilor, preponderent pentru raionele de la sudul 

republicii: 

 Actualmente, instruirea viitorilor specialiști în domeniul sectorului agroindustrial 

se desfășoară la cinci specialități: 

- Mecanizarea agriculturii; 

- Electrificarea agriculturii; 

- Transport auto; 

- Agronomie; 

- Contabilitate 

 

 Pe parcursul anilor de activitate ai colegiului au fost pregătiți 12185 de specialiști 

în diverse domenii: tehnicieni - mecanici, mecanici auto, agronomi, electromecanici, 

contabili.  

                                                                                Specialitatea 

 

 

                                                                 71550    „Mecanica agricolă” 
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                                                                                Specialitatea 

 

                                                              71330  „Electrificarea agriculturii “ 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Specialitatea 

 

 

                                                                  71660 „Exploatarea tehnică  

                                                                           transportului auto “ 

 

 

 

 

 

                                                                         Specialitatea 

  

                                                                          41110  “Contabilitate” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Specialitatea                                                                                                                                                                                          

 

                                                                           81110 „Agronomie” 
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4.3. Baza de studii, trai și agrement. 

 

Colegiul dispune de un bloc de studii, care include 44 cabinete şi laboratoare, sală 

pentru sporturi, bibliotecă cu sală de lectură, sală de festivităţi. Suplimentar este un bloc 

auxiliar pentru lucrările practice şi de laborator şi 4 ateliere didactice pentru practicile 

de instruire la: lăcătuşărie, prelucrări mecanice, sudare, forjare. 

          Colegiul dispune de 2 cămine bine amenajate pentru elevii veniţi din alte 

localităţi, cu odăi pentru meditaţie, centrul  medical, baie cu duşuri, bucătării. O cantină 

pentru 160 de locuri asigură alimentarea elevilor la preţuri accesibile. 

 

         
 

          
 

 

4.4. Asigurarea didactico-metodică. 

 

         Activitatea metodico – ştiinţifică a profesorilor Colegiului este o  componentă 

importantă a  procesului educaţional, ce se referă la organizarea studierii, generalizării şi 

implementării rezultatelor obținute în cercetarea pedagogică. 

          Colegiul dispune de un  Cabinet metodic modern dotat cu  mobilier nou, 

computer conectat la reţeaua Internet, un set bogat de materiale didactice. Cabinetul 

asigură o funcționare eficientă a serviciului metodic: perfecționarea formelor și 
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metodelor  de predare, dezvoltarea măiestrei pedagogice a profesorilor și maiștrilor 

instruirii practice și potențialului lor creativ.  

          Lucrul fiecărei catedre, fiecărui profesor e determinat de calitatea complexelor 

didactico-metodice, a activităților demonstrative, participarea activă în programul 

săptămînii catedrei, la ședințele Consiliului metodic, la concursul lucrărilor metodice. 

          În Colegiu activează 53 de profesori, 50 la sută dintre care sunt deținători de 

grade didactice. Colectivul pedagogic anual se completează cu tineri specialişti. 

          Profesorii tineri beneficiază de asistenţă metodică din partea colegiilor cu 

experienţă de la catedră, a  metodistului, a şefilor de secţie şi a şefului lucrului educativ. 

Profesorii începători participă la diferite treninguri şi seminare metodice, prezentări de 

lecţii publice şi metodice, beneficiază de sfaturile obținute în cadrul ședințelor 

seminarului „Tînărul pedagog”. 

                                                                                              

       

 

4.5.Asigurarea cu literatura 

 Biblioteca e locul de alinare a sufletului omenesc. Ea e menită să realizeze asigurarea 

informaţională şi documentară a procesului 

educaţional şi ştiinţific. 

 Biblioteca colegiului cu două secții: 

abonament şi sala de lectură şi depozit de               

carte cu o suprafaţă totală de 337,9 m
2
 

 Dotarea bibliotecii cu literatură 

corespunde cerinţelor didactice actuale. 

 Sala de lectură a bibliotecii, cu suprafața 

de 70m
2
 și 36 de locuri,  pregăteşte expoziţii 

permanente de carte  în parteneriat cu diriginţii de grupă și pedagogii sociali, prezentă 

ore de clasă demonstrative cu diverse tematici: "Patria mea – e Moldova", "În armonia 

cu natura", "Drag mi-i orice fir de iarba", "Profesia – mândria mea.” 
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         4.6. Stațiunea didactico-experimentală. 

 

          Colegiul dispune de o Staţiune didactico – experimentală cu suprafaţa   de 400 ha 

terenuri agricole. 

          Staţiunea este dotată cu utilaj modern ce asigură totalmente realizarea 

tehnologiilor progresive conform  prevederilor ştiinţelor agricole, ce îi permite să obţină 

rezultate înalte economico – financiare şi astfel, să fie o gospodărie – model în zona 

respectivă a republicii. 

          Stațiunea este baza principală pentru instruirea practică la toate specialitățile. Pe 

cîmpurile gospodăriei se desfășoară  lucrul experimental și de cercetări științifice atît 

pentru profesori, cît și pentru elevi, mai  cu seamă  la specialitățile “Agronomie” și 

“Mecanizarea agriculturii”. 

          Rezultatele activității  gospodării servesc ca material didactic și pentru 

specialitatea “Contabilitatea”. Stațiunea dispune de arie, depozit și alte obiecte de 

producție și gospodărire. 

       

 

4.7. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale. 

          O atenţie deosebită se acordă dezvoltării bazei tehnico – materiale a cabinetelor şi 

laboratoarelor didactice pentru care se alocă impunătoare surse financiare provenite din 

buget, mijloacele speciale ale Colegiului, precum şi din donaţii. O bună parte din 

materialele didactice, inclusiv instalaţii de laborator se proiectează şi se confecţionează 

de către elevi, membrii ai cercurilor pe discipline şi de creaţie tehnică. 

          Colegiul dispune de un centru de întreţinere tehnică a tractoarelor şi setul de 

utilaje pentru diagnosticare. Pentru scopuri didactice Colegiul are tehnica necesară: 

Tractoare T-150, MTZ-80, MTZ-82, „Ferghison”, automobile: CAMAZ, ZIL-130, 

GAZ-153, GAZ-24. 

          Pentru specialitatea “Transport auto” colegiul are utilaje: ridicător auto,          

stand de balansare, aparat reglarea semnalizării optice la automobile. 
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4.8. Instruirea practică 

 

Ținîndu-se cont de faptul că 50 la sută din bugetul de timp este prevăzut pentru 

pregătirea practică a viitorilor specialiști, conducerea Colegiului, cadrele didactice 

acordă o atenție deosebită creării locurilor de lucru și organizării tuturor activităților 

practice ale elevilor: lucrări practice, lucrări de laborator, practici didactice pe 

discipline, în ateliere, instruirii individuale, practicii tehnologice și de absolvire.  

Majoritatea acestor activități se organizează în cabinetele și laboratoarele 

didactice, pe cîmpurile Stațiunii didactico-experimentale, asigurînd sincronizarea 

practicilor didactice cu operațiile tehnologice de cultivare a culturilor agricole. 

Pentru organizarea activităților practice profesorii elaborează programe, proiecte 

didactice, fișe instructiv-tehnologice ce asigură lucrul de sine stătător al elevilor asupra 

sarcinilor individuale. Practicile de instruire se organizează și pe terenurile agricole ale 

Colegiului. Practica de absolvire și parțial practica tehnologică se organizează în afara 

Colegiului, în baza unor contracte de colaborare cu agenți economici avansa’i, ca de 

exemplu:  

SRL "Centrul tehnic Ceadâr – Lunga", SRL "Agrogled or. Taraclia, "Volan – 

Autotrans", "Budjacagrotehservis", "Sud-Intertrans". 

          

 

4.9. Lucrul experimental și de cercetări științifice. 

 Profesorii disciplinelor agronomice de specialitate împreună cu elevii desfășoară 

lucrul experimental și de cercetări științifice pe terenurile Stațiunii și pe loturile 

experimentale. 

Lucrul experimental și de cercetări științifice se organizează și în baza Sectorului 

de stat pentru testarea soiurilor, unde se pun experimente, se fac observații și se 

analizează rezultatele acestui lucru. La disciplinele tehnice elevii, prin intermediul 
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cercurilor pe discipline, sunt implicați în activități de cercetare științifică, precum și de 

creație tehnică. 

Materialele obținute din aceste activități servesc ca surse și mijloace pentru 

efectuarea lucrărilor de laborator. Rezultatele activității elevilor se examinează la 

ședințele de totalizare a lucrului cercurilor în cadrul concursurilor pe discipline și 

profesionale și se încheie anual cu conferințe științifice. 

Elevii participă anual la olimpiadele și concursurile republicane la care 

demonstrează performanțe și sunt înalt apreciați, fiind menționați cu premii și diplome 

de onoare. 

 

4.10. Parteneriatul social. 

          Colegiul colaborează cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea 

de Stat din Comrat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Formare Continuă 

ş.a. 

         Profesorii disciplinelor de specialitate colaborează eficient cu specialiştii din 

întreprinderile în care se organizează practica elevilor, în vederea introducerii 

corectivelor în programele de studii, precum şi cu scopul efectuării stagiilor în producţie 

şi cercetărilor ştiinţifice. 

         O deosebită atenţie se acordă relaţiilor de parteneriat social cu părinţii – în vederea 

depistării şi înlăturării situaţiilor de conflict; cu Centrul de sănătate – în vederea 

informării elevilor despre modul sănătos de viaţă, Comisarului de Poliţie – în vederea 

prevenirii şi depistării încălcărilor de ordin public; autoritatea publică locală – în 

vederea organizării activităţilor la nivel de comună. 

 

            
 

4.11. Coloborări internaționale. 

 

 Colectivul Colegiului are o experiență de 10 ani de coloborare cu Unitatea 

necomercială civilă din Germania LOGO e-V (agricultura și echilibrul economic în 

Europa Răsăriteană). Pe parcursul perioadei  anului 1995 25 de absolvenți ai Colegiului, 
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după obținerea diplomelor de studii și-au făcut stagiile de practică în gospodăriile de 

fermieri din Germania. 

 O experiență utilă are Colegiul și în cadrul colaborării cu organizația 

internațională Agroimpuls, scopul principal al căreia este efectuarea stagiului de către 

elevi. În cadrul acestei organizații absolvenții Colegiului își fac stagiul în Elvenția din 

anul 2005. 

4.12. Computerizarea procesului educațional. 

O sarcină de prim ordin este computerizarea procesului de instruire  și de 

educație. Computerizarea procesului educaţional asigură o bună pregătire a viitorilor 

specialişti. 

Colegiul dispune de 50 calculatoare, două săli de informatică completate  cu   24 

de calculatoare, cabinetul Contabilitate  cu 8 calculatoare, avînd instalată și Programa 

"1C  Contabilitate".  

Toate sediile  catedrelor, ale secțiilor și bibliotecii   sunt dotate cu calculatoare. 

Pe lîngă calculatoare, Colegiul este dotat cu un complex mare de dispozitive 

periferice, inclusiv sisteme multimedia, care se folosesc intensiv de către cadrele 

didactice în procesul de instruire, precum și al activităților educative publice.  

Colegiul este conectat la rețeaua Internet, tehnica de calcul - unită în rețeaua 

locală. 

4.13. Lucrul educativ. 

  Activitatea educativă în Colegiu ocupă un loc important în procesul educaţional. 

Planul anual al activităţilor extradidactice cuprinde diverse programe educative, 

culturale şi sportive. De o mare popularitate în rândurile elevilor se bucură 

concursurile:„Cel mai competent elev la disciplină”, „Cea mai bună odaie”, „Cel mai 

bun etaj”, activităţi educative: „Mărţişor”, „Mis – inteligenţă”,„Haideţi, băieţi”, 

„Umorina” ş.a. 

Scopul principal al colectivului 

pedagogic, în domeniul lucrului educativ 

este                                                             

     de a educa, a dezvolta personalitatea 

elevului, de a forma competențele  lui 

umane, intelectuale, morale, civice, 

juridice, profesionale, estetice. 
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4.14. Activitatea artistică și sportivă. 

În Colegiul se organizează şi se desfăşoară activităţii educative publice, 

majoritatea lor   devenind tradiţionale: serate, concerte, serate - tematice, serate – 

concursuri ş.a. orientate spre dezvoltarea armonioasă a personalităţii. 

Colegiul, având o bază sportivă performantă, organizează activitatea elevilor pe 

secţii: volei, baschet, mini  fotbal, tenis de masă. Anual se desfășoară concursuri 

interne. Învingătorii sunt menționați cu primii și diplome. Elevii, învingători în 

concursurile interne, participă la competiții sportive raionale și între colegiile agricole. 

        

 

4.15. Management și resurse umane 

 Echipa managerială a Colegiului este constituită din: director, director-adjunct, 

metodist, 2 șefi de secții, 6 șefi de catedră, 2 pedagogi social, contabil șef, bibliotecar 

șef. 

Managementul educațional se desfășoară în baza planului managerial și celor 

operaționale aprobate de Consiliul profesoral și Consiliul de administrație. 

 Calitatea procesului educațional este monitorizată de 2 secții de studii. și               

6 catedre. 

 

 



16 
 

Organigrama manajamentului instituțional

consiliului 
profesoral 

directorului 

directorul 
adjunct 

șefii secțiilor 

profesorii 

șefii de 
cabinete și 
laboratoare 

laboranți 

director 
adjunct 
pentru 

educație 

diriginții de 
grupă 

conducător 
cerc  

pedagogul 
social 

șef secție 
instruirea 
practice 

instructori 

maiștri 

metodist 

șef  

catedrei 

 bibliotecar 

principal 

bibliotecar 

asistent  
medical 

specialist securitatea 
și sănătatea în 

muncă 

inspector 
serviciului 
personal 

șef cantinei  contabil șef 

contabili 

economist 

arhivar 

contabil-
casier 

secretar 
șef 

căzangerie 

operator 
sala de 

căzangeriei 

lacatuș 
instalator 

inginer al 
mijloacelor 

tehnice 

șef 
gospodării 

dulghier 

operator la 
mașina de 

spalat 

electrician 

curățitor 
teritorii 

intendant 

ingrijitor 

controlor 
poartă 

paznici 

șef  SDE 

agronom 

mecanic 

brigadir 

consiliului de 
administrație 



17 
 

Personal didactic și auxiliar 

 Pregătirea generală și profesională a elevilor este monitorizată de 2 secții de 

studii, 2 catedre discipline de cultura generală și 4 catedre de specialitate. 

            

Tabelul nr. 1  Personal didactic și auxiliar 

Grupa de personal 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total cadre didactice 64 57 54 52 58 

titulare 61 50 48 46 57 

cumulare 3 7 6 6 1 

cu studii superioare 44 48 43 44 42 

Total personal auxiliar 75 81 83 81 71 

Total personal administrativ 

gospodăresc 

16 16 16 16 15 

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

cadre didactice cu stagiu de 

muncă de 3 ani 

13 12 10 7 9 

cadre didactice cu vârsta 

pensionară 

9 12 12 14 13 

personal administrativ de 

dirijare 

7 7 7 7 7 

 

Diagrama nr. 1  Structura personalului didactic și auxiliar 
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 Corpul didactic a Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi este bine pregătit din 

punctul de vedere profesional, majoritatea profesorilor deținând grade didactic 

                   

Tabelul nr. 2  Atestarea cadrelor didactice 
 

Categoria 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grade 

manageriale  

- - - - - 

Grad didactic 

superior 

3 4 4 4 4 

Grad didactic întâi 5 5 5 8 8 

Grad didactic doi 17 17 15 11 11 

Fără grade 

didactice 

39 31 30 29 35 

 

Diagrama 2. Atestarea cadrelor didactice 

 
          Perfecționarea constituie unul din factorii ce asigură calitatea în educație. 

Procesul de formare continuă a cadrelor didactice din colegiu nostru poate fi 

reprezentată astfel. 

           Tabelul 3. Plata cursurilor de formare continuă. 

Anii suma (lei) nr. persoane 

2012 1200 1 

2013 1845 2 

2014 6958 5 

2015 15195 6 

2016 17219 7 
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Diagrama 3. Plata serviciilor de formare continuă (lei) 

 

 Rezultatele admiterii 

 Elevii sunt admiși la studii în baza  studiilor gimnaziale prin concurs. Numărul 

de elevi înmatriculați la studii cu finanțare bugetară precum și prin contract cu 

achitarea taxei de studii este reglamentat de Planul de Admitere elaborat  de 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. 

Diagrama 4. Rezultatele admiterii 
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 Dinamica efectivului de elevi 

 Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi instruiește elevi cu vârste cuprinse între 

15 - 20 ani la 5 specialități. Instruirea are loc atât la discipline de specialitate cât și la 

cele de cultură generală și oferă oportunitatea de a susține examenul de DFC. 

Tabelul 4.  Prezentarea generală a contingentului de elevi în ultimii 5 ani 

nr. 

crt 

Specialitatea Durată 

studiilor 

Numărul de elevi 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Contabilitatea 4 ani 98 98 100 105 106 

2. Electrificarea agriculturii 4 ani - - - - 25 

3. Exploatarea tehnică a 

transportului auto 

4 ani 114 98 102 100 100 

4. Mecanica agricolă 4 ani 173 175 182 185 189 

5. Agronomie 4 ani 84 85 87 94 109 

 Total  469 456 471 484 529 

 

Diagrama 5. Efectivul de elevi pe ani de studii 

 

 

Tabelul 5. Repartizarea elevilor după naționalitate 

 Total Moldoveni Ucraineni Ruși Găgăuzi Bulgari Romi Alte 

Bărbați 399 61 38 17 172 108 1 2 

Femei 130 25 8 8 56 30 - 3 

Total 529 86 46 25 228 138 1 5 
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 16% din elevi sunt moldoveni, 43% - găgăuzi, 26% din elevi sunt bulgari, 

9% - ucrauneni, 5% din elevi sunt ruși, 1% de alte naționalități. Procesul educațional 

în Colegiu să desfășoară în limba rusă. În Colegiu se studiază limbi străine: engleza, 

germana. 

 Conform  regulamentului de acordare a bursei, 70% din cei admiși la 

locurile cu finantare de la bugetul de stat beneficiază de bursa de studii. La bursă pot 

pretinde atât elevii bugetari, cât și cei care își fac studiile prin contract, criteriul 

principal de repartizare fiind rezultatele școlare. La moment, 96% din bursieri o 

constituie elevii bugetari, iar 4% - elevii de la studii prin contract. Pe lângă bursele de 

studii elevii instituției mai beneficiază și de burse sociale (10% din numărul total de 

burse de studii), care se acordă celor ce nu au reuțit să obțină o bursă de studii și 

provin din familii social vulnerabile. 

 Elevii cu performanțe deosebite,atât la studii, cât și în viața socială a 

Colegiului, beneficiaza de burse de merit, bursa Gaudeamus sau bursa Președintelui 

Republicii Moldova, care se acordă prin Hotărâre de Guvern. 

    Tabelul 6. Rata de angajare în câmpul muncii (numărul % de absolvenți angajați) 

nr. 

d/o 

Specialitatea Absolvenți angajați în câmpul muncii 

număr % 

anul 2011 - 2012 

1. Agronomie 16 / 10 62,50 

2. Contabilitate 26 / 18 69,23 

3. Transport auto 35 / 26 74,28 

4. Mecanizarea agriculturii 35 / 29 82,85 

anul 2012 - 2013  

1. Agronomie 17 / 10 58,82 

2. Contabilitate 18 / 11 61,11 

3. Transport auto 42 / 34 80,95 

4. Mecanizarea agriculturii 38 / 29 76,31 

anul 2013 - 2014 

1. Agronomie 19 / 12 63,15 

2. Contabilitate 21 / 17 80,95 

3. Transport auto 24 / 19 79,16 

4. Mecanizarea agriculturii 34 / 28 82,35 

anul 2014 - 2015 

1. Agronomie 14 / 9 64,85 

2. Contabilitate 19 / 14 73,68 

3. Transport auto 25 / 17 68,00 

4. Mecanizarea agriculturii 40 / 32 80,00 

anul 2015 - 2016 

1. Agronomie 19 / 11 57,89 

2. Contabilitate 25 / 14 56,00 

3. Transport auto 21 / 12 57,14 

4. Mecanizarea agriculturii 42 / 18 42,85 



22 
 

Resurse financiare 

 Finanțarea instituției se realizează din alocați bugetare,  suplimentate cu 

resurse extrabugetare din taxele de studii percepute de la elevii care își fac studiile cu 

achitarea taxei de studii 

 

Tabelul 7. Alocarea resurselor financiare 

Indicii În mii lei pe ani 

2012 2013 2014 2015 2016 

Alocări bugetare 7519,2 8353,3 8045,2 8665,6 9053,3 

Venituri mijloace speciale, 

inclusiv: 

2124,9 1992,9 3866,0 2882,1 2935,1 

- venituri din taxe de studii 120,3 179,8 256,9 308,2 331,1 

- venituri din taxa de cazare 379,4 374,1 403,7 421,2 449,8 

- venituri din arenda 1625,2 1439,0 3205,4 2152,7 2154,2 

Cheltuieli 9644,4 10346,2 11911,2 11547,7 11988,4 

Retribuirea muncii 5292,3 5212,7 5559,5 6611,5 6966,1 

Burse 1306,6 1379 1401 1385,7 1445,6 

Plata serviciilor 1222,4 1357,6 1407,1 1274,8 180,3 

Mărfuri și alte servicii 1031,2 1083,0 2558,5 1446,0 1336,3 

Manuale, literatura tehnico-

științifică și metodică, cărțile și 

edițiile periodice 

10,7 115,2 24,4 11,6 11,6 

Reparațiile curente ale clădirilor și 

încăperilor 

105,7 145,6 149,5 276,3 28,4 

Deplasările în interes de serviciu 17,5 18,1 21,9 23,7 25,0 

Procurarea de utilaj 469,3 778,6 132,7 280,0 120,0 

Reparația capitală - - 593,8 - - 

 

 Majoritatea cheltuielilor (circa 97%) sunt orientate spre: salarizare 

angajaților, bursele elevilor și asigurarea funcționării edificiilor (energie electrică, 

erergie termică, apă și cabalizare). 

 Astfel din 2011 până în 2016 s-a reușit: 

1. Creșterea nr. de elevi de la 485 la 534. 

2. Sporirea calității cadrelor didactice: 

în 2011 - grade: superior - 3; unu - 5; doi - 19 profesori 

în 2016 - grade: superioe 4; unu - 8; doi - 11 profesori. 
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3. Păstrarea și îmbunătățirea bazei tehnico - amteriale a colegiului: 

 procurarea automobilului „Dacia Logan”; 

 reparația acoperișului sălii de sport; 

 schimbul ferestrelor nivelului 3 a blocului de studii; 

 amenanjarea  cu utilaj a laboratoarelor „Diagnostica automobilului”  și 

“Discipline agronomice”; 

 Primul laborator - în valoare de 587,1 mii lei, iar al doila - în valoare  

 de 469,3 mii lei. 

4. Majorarea procentului de achitare a taxei de studii (la moment este de 100%). 

5. Îmbunătațirea condițiilor de trai o elevilor: procurarea mobilierului - în valoare 

de 82 mii lei. 

6. Procurarea semănătoarei pentru stațiunea didactico - experimentală - în valoare 

de 140 mii lei, o remorcă - în valoare de - 120 mii lei.  
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V. ANALIZA FACTORILOR INTERNI ȘI EXTERNI DE INFLUENȚĂ 

5.1. Comportiment: Mediul intern al Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Colectivul Colegiului promovează 

profesionalismul, performanța în 

activitate și responsabilitatea. 

Implicarea formală a unor membri din 

echipa managerială în procesele de 

transformare a învățământului profesional 

tehnic 

2. Sistemul de management relativ bine 

conturat, echipa managerială 

componentă. 

2. Lipsa motivației suficiente pentru o 

activitate mai performantă a cadrelor 

didactice și a restului angajaților 

3. Planul managerial la nivelul Colegiului 

și la nivelul fiecărei subdiviziuni. 

3. În ultimii trei ani numai trei membri ai 

echipei manageriale au participat la 

programa de formare în domeniul 

managementului 

4. Îndrumarea și consilierea cadrelor 

didactice tinere. 

4. Lipsa cadrelor didactice calificate 

pentru specialitatea “Electrificarea 

agriculturii” 

5.Contingent de elevi cu potențial bun. 5. Procentul mare de cadre didactice de  

vârsta pensionară - 28% 

6. Dezvoltarea unei culture 

organizaționale pozitive și a unui climat 

de lucru adecvat. 

6. Monitorizarea, controlul și evaluarea 

scăzută a activității unor subdiviziuni în 

vederea respectării standardelor de 

calitate 

7. Utilizarea Sistemului informațional al 

Colegiului în procesul educațional. 

7. Lipsa instruirii în elaborarea 

proiectelor cu impact educațional și 

financiar 

8. Realizarea planurilor de admitere 

100% 

8. Valorificarea insuficientă a datelor 

obținute în urma controlului activității 

educaționale 

9. Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare ale Colegiului 

9. Implicarea slabă a elevilor în 

soluționarea problemelor ce țin de 

instruire 

10. Plata serviciilor de formare 

profesională a profesorilor 

10. Puțin documente  interne referitor la 

un management mai  efecient și de 

sporire a calității educației  

11. Prezentarea și dezbaterea  noutăților 

legislative în domeniu. 

 

12. Delegarea responsabilitaților pe 

domeniul de activitate conform funcției. 

 

Oportunități Amenințări 

1. Aplicarea prevederilor Codului 

Educației 

1. Economia slab dezvoltată și situația 

politică instabilă 

2. Este conștientizată necesitatea 2. Prestigiul scăzut și salariile mici din 
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elaborării și implementării sistemului de 

management al calității 

economia țării ale lucrătorilor din 

agricultură 

3. Aplicarea prevederilor Strategiei de 

dezvoltare a Învățământului vocațional - 

tehnic pentru 2013-2020 

3. Fluctuația cadrelor didactice 

4. Atribuirea Statutului Colegiului 4. Finanțare de la buget insuficientă 

pentru realizarea programelor de 

dezvoltare instituțională 

5. Există posibilități de îmbunătățire a 

nivelului managerial al cadrelor de 

conducere prin cursuri și alte  modalități 

de formare continuă 

5. Lipsa cadrului legislativ pentru 

asigurarea cu locuri de muncă pentru 

tinerii specialiști 

6. Este prezentă tendință de perfecționare 

a cadrelor didactice prin susținerea 

gradelor didactice, studii de masterat și 

de doctorat 

6. Perspectiva reducerii populației școlare 

și respectiv, restrângerea contingentului 

de elevi/profesori. 

 

5.2. Compartimentul: Procesul educațional 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Planuri de studii bazate pe sistemul de 

credite transferabile unice pe o anumită 

specialitate 

1. Centralizarea excesivă a cadrului 

normativ al procesului educațional  

2. Curricula conformă cerințelor pentru 

Programa integrate de instruire. 

2. Numărul redus de manuale de 

specialitate și lipsa materialelor didactice 

moderne 

3. Programe analitice ale disciplinelor de 

specialitate coordonate cu agenții 

economici 

3. Dotarea insuficientă a laboratoarelor 

de specialitate 

4. Profesionalismul cadrelor didactice, 

confirmat prin grade didactice și 

manageriale. 

4. Infrastructura insuficientă de 

promovare a IT în procesul educațional 

5. Rezultate bune în fiecare an la diverse 

olimpiade (zonale, republicane), 

concursuri, competiții sportive 

5. Tehnologiile informaționale sunt 

utilizate în procesul  educațional sub 

nivelul exigențelor moderne 

6. Infrastructura suficientă desfășurării 

optimale a procesului educațional 

6. Mai persistă elemente ale 

învățământului reproductiv. 

7. Antrenarea elevilor în cercuri la 

disciplinele școlare, secții sportive 

7. Utilizarea slabă și diferențiață a 

metodelor de evaluare cunoștințelor  a 

elevilor de către profesori 

8. Majoritatea cadrelor didactice 

utilizează mijloace TIC în procesul 

educațional 

8. Insuficiența dotării cu softuri 

educaționale licențiate și abilitățile 

practice slabe a profesorilor de a lucra cu 

aceste softuri:  
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Programul 1C pentru elevii la 

specialitatea „Contabilitatea” 

9. Consiliul al elevilor este activ în 

organizarea și implicarea elevilor în 

activități extradidactice 

9. Doar 5% din cadre didactice posedă 

abilități de cunoaștere și utilizarea limbii 

engleze la nivel de comunicare 

10. Climatul moral - psihologic propice 

procesului educațional 

10. La majoritate elevilor înmatriculați 

cunoștințele nu corespund mediei de 

concurs. 

11. Relații bune de colaborare cu instituții 

de învățământ din țara și de peste hotare. 

 

Oportunități Amenintări 

1. Posibilitatea creșterii profesionale a 

cadrelor didactice prin participarea la 

diverse formări și proiecte în domeniul 

educațional 

1. Situația demografică care ar duce la 

scăderea numărului de elevi 

2. Se atestă clar tendința de modernizare 

a procesului educațional, acceptată de 

cadre didactice 

2. Calitatea procesului educațional este 

afectată de curricula încărcată 

3. Conferințe și activități metodice 

organizate de ME și MAIA 

3. Numărul tot mai mare de copii rămași 

fără ocrotire părintească (orfani) sau 

proveniți din familii social vulnerabile 

4. Existența fondurilor și proietelor 

europene care susțin proiecte 

educaționale 

4. Nu este certă implicarea mai plenară a 

agenților economici în instruirea practică 

a elevilor 

5. Pregătirea profesională a elevilor poate 

fi aprofumdată prin extinderea rețelei de 

cursuri obționale 

5. Lipsa unui sistem de perfecționare a 

pedagogilor la disciplinele de specialitate 

6. Burse de merit oferite prin Hotărâre de 

Guvern 

6. Lipsa cadrului legislativ de angajare a 

tinerilor specialiști 

7. Agenți economici sunt receptivi pentru 

oferirea locurilor de desfășurarea  a 

stagiilor de practică. 

7. Politicile financiare și de salarizare pot 

influența negativ motivarea cadrelor 

didactice pentru procesul de 

modernizarea a instruirii 
 

5.3. Compartimentul: Baza tehnico - materială și resurse financiare 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Existența serviciului specializat pentru 

evidența și gestiunea resurselor materiale 

și financiare 

1. Dotare insuficientă a laboratoarelor și 

cabinetelor cu tehnică modernă, mobilier, 

mijloace multimedia, lipsa soft-urilor 

educaționale  

2. Starea fizică bună a spațiilor de 

instruire 

2. Gradul înalt de uzură a anumitor 

elemente de infrastructură  

3. Colegiul dispune de sala de sport, sala 

de festități cu scenă, bibliotecă, sala de 

3. Finanțare insuficientă 
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lectură,  terenuri  sportive, bufet și 

cantină pentru alimentarea elevilor, 

tehnica agricolă și utilaj necesar 

4. Conexiune la internet în laboratoarele 

de informatică, bibliotecă 

4. Sistemul regid de salarizare 

5. Site-ul Colegiului  

www -colegiiagricole.md   

conține informații diverse despre 

activitatea Colegiului 

5. Căminele studențești necesită reparație 

capitală 

6. Perspective de renovare și modernizare 

a infrastructurii prin diverse proiecte 

6. Fonduri insuficiente pentru reperații 

curente și capitale, achiziționare a 

materialelor consumate 

7. Sala de lectură dotată cu 5 calculatoare 

conectate la internet  

 

8. În punctul medical elevii pot beneficia 

de asistență medicală 

 

9. Cabinetul metodic servește pentru 

organizarea întrunirilor metodice și 

asistență metodică cadrelor didactice 

tinere 

 

10. Sistem autonom de încălzire a 

blocului de studii și căminelor 

 

Oportunități Amenințări 

1. Îmbunătățirea infrastructurii prin 

realizarea unor relațiide parteneriat cu 

agenți economici și programe europene 

de finanțare 

1. Degradarea spațiilor de cazare datorită 

fondurilor bănești limitate pentru 

întreținerea Colegiului. 

2. Programe naționale de dotări cu 

material didactic, laboratoare, bibliotecă 

2. Constiința morală a elevilor privind 

păstrarea și întreținerea spațiilor 

3. Instruirea persoanelor din echipa 

managerială și a personalului didactic în 

domeniul elaborării și implementării unor 

proiecte. 

3. Sistemul actual de salarizare nu 

contribuie la promovarea unei politici 

motivaționale coerente. 

4. Informatizarea  activității contabilității 

și a  serviciului administrativ-

gospodăresc. 

4. Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente. 

 

 

5.4. Compartiment. Parteneriate 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Contracte de colaborare cu agenți 

economici în domeniul desfășurării      

stagiilor de practică 

1. Colaborare cu agenți economici în 

organizarea practicii de producere nu are 

un cadru normativ - juridic 



28 
 

2. Colaborare cu reprezentanții 

comunității locale 

2. Schimbările rapide care se produc 

astăzi în toate domeniile vieții economice 

3. Parteneriate cu instituțiile ce oferă 

cursuri de formare continuă pentru 

cadrele didactice 

 

Oportunități Amenințări 

1. Schimb de experiență cu alte colegii 

din țară și din afară 

1. Economie slab dezvoltată 

2. Oferte pentru proiecte de parteneriat a 

instituțiilor și agenților economici    

2. Lipsa actelor normative de 

reglamentare a parteneriatului între agenți 

economici și instituții educaționale 

 

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

Politic: 

1. Societatea se află în permanentă schimbare, dar aceste shimbări nu sunt 

întotdeauna favorabile învățământului. 

2. Se atestă un decalaj vizibil între prioritățile declarate vizavi de învățământ și 

politicile realmente promovate. 

3. Sistemul învățământului profesional este în proces de reformă, asigurată 

prin cadrul legislativ-normativ, dar anumite aspecte de implementare decurg 

anevoios. 

4. Sectorul este supus mai mult centarlizării decât descentralizării, autonomia 

instituțiilor de învățământ fiind erodată de politicile forurilor superioare. 

Economic: 

1. Criza financiar - economică de durată influențează negativ asupra starii 

învățământului. 

2. Legislația financiară tot mai restrictiv restrânge autonomia financiară a 

instituțiilor de învățământ și le demotivează în a atrage resurse 

extrabugetare de finanțare. 

3. Lipsa a fondurilor destinate dezvoltării instituției. 

4. Pauperizarea populației limitează accesul tineretului la studii din contul 

resurselor proprii. 

5. Interesul scăzut al mediului de afaceri pentru îmbunătățirea calității 

învățământului profesional. 

Social: 

1. Implicarea părinților în procesul instructiv-educativ este scăzut, grație 

dispersării acestora pe tot teritoriul republicii și nu numai. 
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2. Multi dintre elevi provin din familii sărace, se confruntă cu probleme 

sociale, efectul căror se resimt asupra pregătirii și comportamentului 

elevilor. 

3. Plecarea multor părinți la muncă peste hotarele  țării afectează substanțial 

starea moral-psihologică și comportamentală a elevilor din asemenea 

familii. 

4. Apatia și lipsa de interes ale tinerilor pentru problemele generale ale 

societății devin un obstacol serios în formarea lor civică. 

Tehnologic: 

1. Pe plan național și mondial se constată accentuarea importanței tehnologiei 

informației și comunicării. 

2. Instituția se preocupă constat de aplicarea tehnologiilor în procesul 

educațional și managerial, dar întâmpină impiedimente de ordin financiar și 

de asigurare cu personal calificat. 

3. O parte din cadrele didactice manifestă interes scăzut față de aplicarea TIC 

în educație. 

Ecologic: 

1. Abordarea incoerență și selectivă a problemelor din domeniu la nivel 

național se răsfrânge negativ asupra conștiinței ecologice la nivel local. 

2. Colegiu activează într-un mediu rural. 

3. Amplasarea școlii oferă posibilități de fortificare a educației ecologice a 

elevilor. 

VI. IDENTIFICAREA ȘI PRIOTIZAREA PROBLEMELOR 

 Grupul de lucru al Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi a discutat într-un 

mod participativ în colectivul său care ar fi schimbările care se pot produce în 

următorii    4-5 ani și care ar contribui la dezvoltarea instituției în contextul 

schimbărilor din economie și piața forței de muncă. 

 Din problemele identificate, constatăm: 

1. Management instituțional: 

 Lipsa unor documente interne ce reglamentează activitatea Colegiului Tehnic 

Agricol din Svetlîi; 

 Suprapunerea obligațiilor și gradul scăzut de implicare și angajament al unor 

angajați generează organizarea ineficientă a muncii; 

 Regulament depășit de acordare a premiilor și altor stimulări materiale; 
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2. Resurse umane: 

 Lipsa unui sistem adecvat de perfecționare a profesorilor la disciplinele de 

specialitate; 

 Stimularea morală și materială a angajaților nediferențiată; 

 Reticența unor angajați la schimbările din sistem educațional. 

 

3. Procesul educațional: 

 Motivația slabă a cadrelor didactice de specialitate în elaborarea manualelor, 

suporturilor de curs, materialelor didactice; 

 Ponderea relativ redusă a medodelor interactive centrate pe elev în activitatea 

didactică; 

 Lipsa unui mecanism de conlucrare cu comitetele sectoriale din domeniu. 

 

4. Infrastructură: 

 Dotare slabă a laboratoarelor și cabinetelor cu tehnică modernă, mobilier 

modern, mijloace multimedia, lipsa soft-urilor educaționale și a celor de 

specialitate licențiate; 

 Fonduri insuficiente pentru reparații curente și capitale, achiziționare de 

materiale consumabile. 

 

5. Parteniat: 

 Colaborare insuficientă cu instituții de profil din țară și de peste hotare; 

 Interesul scăzut al partenerilor educaționali (elevi-părinți-comunitate locală) 

făță de activitatea didactică din instituție; 

 Lipsa unor programe complexe educative și a unor parteneriate la nivel local, 

regional, național și internațional. 

 

VII. DOMENIILE STRATEGICE DE DEZVOLTAREA ALE COLEGIULUI 

TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI 

 Întru realizarea misiunii sale Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi își va 

concentra eforturile și resursele pe următoarele domenii strategice. 

 1. Promovarea unui management participativ și oportunităților educaționale 

Obiectivul strategic: Îmbunătățirea calității managementului educațional în instituție. 

 2. Instruire și educație 
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Obiectivul strategic: Dezvoltarea ofertei curriculare bazate pe competențe și  

                racordarea acesteia la cerințele pieții muncii. 

 3. Management și resurse umane 

Obiectivul strategic: Dezvoltarea profesională și persoanală a cadrelor didactice și  

                manageriale în vederea creșterii performanțelor instituționale. 

 4. Renovarea și diversificarea bazei tehnico-materiale și exploatarea   

                   rațională a resurselor. 

 

Obiectivul strategic: Renovarea și extinderea bazei tehnico-materiale și administrarea  

                efecientă a resurselor financiare. 

 5. Parteneriate educaționale 

Obiectivul strategic: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru îmbunătățirea  

               calității și eficienței formării profesionale și pentru o mai bună inserție  

               sociale a absolvenților. 
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VIII. PLANUL DE ACTIVITĂȚI 

Domeniul strategic 1: Promovarea unui management participativ și oportunităților  educaționale 

Obiectivul strategic: Îmbunătățirea calității managementului educațional în instituție  

Obiective specifice Activități Periodă Resurse 

 financiare 

Responsabili Indicatori 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Dezvoltarea 

competențelor 

manageriale a 

membrilor echipei 

1.1.1. Participarea membrilor 

echipei manageriale la 

cursuri de formare și 

perfecționare în domeniul 

managementului 

2017 - 2020 14000 lei  Echipa 

 managerială 

7 membrii ai echipei 

manageriale, care 

participă la diverse 

instruiri în domeniul 

managementului 

1.1.2. Stagii de formare 

continuă a cadrelor 

manageriale 

2017 - 2020 1000 lei  Echipa 

 managerială 

Numărul de cadre 

manageriale formate 

1.1.3. Evaluare sis tematică a 

calității lecției la nivel de 

catedre și de instituție 

2017 - 2020  Director, Director 

adjunct instruire, 

Metodist, 

Șefi caredre 

Măsuri de soluționare a 

problemelor identificate 

1.1.4. crearea unui sistem de 

stimulare și sancționare a 

angajaților 

2017 - 2018  Echipa managerială Regulament intern de 

stimulare și sancționare 

1.2. Dezvoltarea unui 

sistem de management 

al calității 

1.2.1. Pregătirea cadrelor 

didactice pentru aplicarea 

instrumentelor de 

management al calității; șef 

de subdiviziune 

2017 -2018 10000 lei Echipa managerială Numărul de cadre 

didactice ce aplică 

instrumentele de 

management ale calității. 
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 1.2.2. Discutarea la Consiliul  

Profesoral a rezultatelor 

evaluării în baza 

Regulamentului instituțional 

de evaluare. 

2018 - 2019  Echipa managerială Decizii luate în baza 

rezultatelor evaluării 

1.2.3. Asistarea la ore a 

tuturor cadrelor didactice  

de către director, membrii 

comisiei de asigurare a 

calității și șeful catedrei  

în vederea monitorizării 

aplicării Regulamentului  

de evaluare 

 

2017 - 2020  Director, 

Director adjunct 

instruire,  

Metodist,  

Șef catedre 

Nr. lecții asistate  

Toate cadrele didactice 

vor fi asistate la ore cel 

puțin 2 ori pe an 

1.3. Monitorizarea 

rezultatelor academice 

de elevilor 

1.3.1. Monitorizarea lunară a 

reușitei și frecvenței școlare 

2017 - 2021  Șefi secții, 

Diriginți 

Fișe individuale de 

monitorisare. 

Reducerea cu 10% a nr. 

de absențe. 

1.3.2. Totalizarea semestrială 

a reuțitei și frecvenței școlare 

a elevilor 

2017 - 2021  Director adjunct 

instruire,  

Șefi secții,  

Diriginți 

Rapoarte semestriale 

1.3.3. Informarea lunară / 

semestrială a părinților prin 

scrisori de către diriginți 

despre reușita și frecvența 

elevului 

 

2017 - 2021  Șefi secții,  

Diriginți 

Nr. de scrisori trimise 
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1.4. Instruirea unui 

sistem de participare a 

elevilor în actvității de 

management 

1.4.1. Includirea elevilor în 

comisii de evaluare și 

apreciere a calității 

managementului educațional 

2017 - 2021  Șef lucrului educativ Nr. elevi incluși în 

comisii 

1.5. Instruirea unui 

sistem de recompense 

pentru performanțe 

1.5.1. Gala laureaților Anual 5000 lei Șef lucrului educativ Nr. de elevi premiați 

1.5.2. Scrisori de mulțumize 

adresate părinților, școlii, 

primăriei etc. 

Semestrial, 

anual. 

 Șef secție, Diriginți. Nr. de scrisori trimise. 

 

Domeniul strategic 2: Instruire și educație  

Obiectivul strategic: Dezvoltarea ofertei curiculare bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieții muncii. 

Obiective specifice Activități Periodă Resurse 

 financiare 

Responsabili Indicatori 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Dezvoltarea 

ofertei currinlare în 

vederea valorificării 

potențialului 

individual, 

instituțional și 

comunitar. 

 

2.1.1. Crearea contextelor 

organizaționale pentru 

comunicarea tuturor 

participanților la procesul 

educațional 

2017  Directorul, Director 

adjunct pentru 

instruire 

Cadre didactice, părinți și 

alte persoane interesate 

informate despre 

elementele de noutate și 

schimbările în cadrul  

curriculor. 

2.1.2. Asigurarea curriculară 

a programelor de formare 

profesională la specialitățile 

CTAS 

2017 - 2021 Remunirarea 

membrilor 

grupa de 

lucru. Procu-

rarea necesa-

rului pentru 

biblioteca 

Director adjunct 

pentru instruire 

Curricula de formare 

profesională elaborate 

pentru toate specialitățile. 
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 2.1.3. Promovarea de politici 

curriculare inovaționale, 

tehnologii educaționale 

moderne eficienta 

Intregul 

orizont 

strategic 

 Director adjunct 

pentru instruire 

Majoritatea cadrelor 

didactice elaborează 

proiecte didactice 

inovative, valorificând 

noutățile din domeniul 

didacticii moderne 

2.2. Accentuarea și 

aprofundarea 

aspectului calitativ al 

instruirii ca element 

vital pentru activitatea 

de durată a Colegiului 

Tehnic Agricol din 

Svetlîi 

2.2.1. Monitorizarea 

procesului de predare-

învățare-evaluare 

2017 - 2021  Director adjunct 

pentru instruire 

Învățarea, predarea și 

evaluarea centrata pe elev. 

2.2.2. Evaluarea programului 

de formare profesională de 

către formabili, absolvenți 

angajatori și alți beneficiari 

 

 

Intregul 

orizont 

strategic 

 Director adjunct 

pentru instruire 

Sporirea competitivității  

absolvenților instituției de 

învățământ  pe piața 

muncii 

2.3. Asigurarea 

necesităților 

programelor de 

formare profesională 

inițială și continuă 

prin utilizarea 

instrumentelor TIC, 

dezvoltarea activității 

metodice și de 

cercetare științifică și 

inovare a personalului 

didactic și managerial 

etc. 

2.3.1. Formarea anticipață a 

cadrelor didactice pentru 

schimbările care urmează a fi 

implementate 

2017  Director adjunct 

pentru instruire 

Îmbunătățirea calificării 

carelor didactice prin 

insușirea unor noi metode 

de instruire, inclusiv 

cunoașterea și aplicarea  

instrumentelor privind 

asigurarea calității 

procesului de predare - 

învățare-evaluare 

2.3.2. Antrenarea cadrelor 

didactice în diversificarea 

ofertei curriculare a instuției 

de invățământ în concordanță 

Întregul 

orizont 

strategic 

 Director adjunct 

pentru instruire 

Platforme de studii online 

pentru 10 unități de curs. 
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cu tendențele de dezvoltare a 

domeniilor de activitate și 

cunoaștere în concordanță cu 

interesele elevilor, părinților 

etc. 

2.3.3. Încurajarea  învățării 

continuă a cadrelor didactice 

și manageriale la toate 

nivelurile (instituțional, 

raional, republican, 

internațional) și sub toate 

formele (formală, informală 

și nonformală). 

2017 - 2021  Conform 

actelor 

justificative 

de cercitifi-

care a 

formătorilor 

individuale 

/a facturilor 

pentru mări 

în grup. 

Director Înbunătățirea calificării 

profesionale a cadrelor 

didactice și manageriale 

2.4. Identificarea 

căilor de conexiune la 

procesul Brugge-

Copenhaga ca 

modalitate de bază a 

integrării Colegiului în 

spațiul educațional 

european 

2.4.1. dezvoltarea relațiilor 

de parteneriat educațional cu 

alte instituții de învățământ 

din țară și străinătate 

Întregul 

orizont 

strategic 

Conform 

necesităților 

Director,  

Director adjunct 

Inițierea a 5 proiecte de 

parteneriat în bază de 

diagnoză și prognoză cu 

implicarea  actanților 

educațional și a 

comunității. 

 

2.4.2. Utilizarea 

oportunităților oferite de 

colaborările internaționale a 

CTAS 

2017 - 2021 Conform 

necesităților 

director, șeful 

instruirii practice 

Participarea reciprocă a 

cadrelor didactice  și 

formabililor la activități 

comune (conferințe, 

concursuri). 
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2.5. Extinderea și 

consolidarea 

cooperării cu mediul 

de afaceri în vederea 

îmbunătățirii  

conținuturilor 

curriculare și 

eficientizării pregătirii 

practice a elevilor 

2.5.1. Implicarea durabilă a 

reprezentanților mediului de 

afaceri în procrsul de 

formare profesională a 

specialiștilor 

Întregul 

orizont 

strategic 

 Director adjunct 

pentru instruire, 

șeful instruirii 

practice 

Coordonarea curricula de 

formare profesională cu 

agenți economici. 

Încheiere contractelor de 

colaborare pentru  

desfășurarea stagiilor de 

practică. 

 

Demeniul strategic 3. Management și resurse umane. 

Obiectivul  strategic. Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor dddidactice și manageriale în vederea creșterii  

                                 performanțelor instituționale. 

Obiective specifice Activități Periodă Resurse 

 financiare 

Responsabili Indicatori 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Aplicarea 

permanentă a unui 

management strategic 

însoțit  de un proces 

de planificare eficientă 

3.1.1. Elaborarea, 

actualizarea permanentă a 

planurilor operaționale 

anuale 

septembrie, 

anual 

- Directorul, 

directorul adjunct 

Planuri elaborate și 

aprobate 

 3.1.2. Revizuirea și adaptarea 

obiectivelor pe domenii 

strategice la modificările 

mediului de activitate 

 

septembrie, 

anual 

 Directorul, 

directorul adjunct 

Planul de dezvoltare 

strategică adaptat. 
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3.2. Eficientizarea 

deciziilor prin 

creșterea gradului de 

fundamentare, 

îmbunătățire a 

sistemului 

informațional și 

diminuarea factorilor 

subiectivi 

3.2.1. Extinderea practicii de 

grupuri de studiu pe teren a 

conținutului problemelor de 

discutat la Consiliul 

Profesoral și Consiliul de 

Administrație. 

Întregul 

orizont 

strategic 

- Directorul, 

directorul adjunct 

Stipulări de rigoare în 

planul anual de activitate. 

3.2.2. Formalizarea regulilor 

de prezentare și aprobare a 

deciziilor manageriale. 

2018 - Directorul, 

directorul adjunct 

Regul formalizate 

personalului managerial 

3.2.3. Îmbunătățirea 

comunicării prin sporirea 

ponderii circuitului 

informațional electronic în 

sistemul de comunicare 

Gradual, 

întregul 

orizont 

strategic 

- Directorul, 

directorul adjunct, 

inginer electronist, 

responsabilii de 

rapoarte, informații 

Cutii poștale electronice, 

funcționale pentru toate 

subdiviziunile, informații 

prezentate consiliului 

profesoral în format 

electronic. 

3.3. Crearea și 

menținerea mediului 

stimulativ și cooperant 

în vederea dezvoltării 

continue a 

competențelor 

profesionale ale 

cadrelor didactice și 

manageriale 

3.3.1. Asigurarea evaluării 

profesioniste a cadrelor 

didactice, solicitanți de grade 

didactice și manageriale 

Anual, pe 

întregul 

orozont 

strategic 

- Președintele 

comisiei de atestare 

Portofolii de atestare  

evaluate conform 

exigențelor stabilite 

3.3.2. Crearea condițiilor 

optime de formare continuă a  

cadrelor didactice 

Întregul 

orozont 

strategic 

Conform 

actelor 

justificate de 

certificare a 

formărilor 

individuale 

Directorul, 

directorul adjunct 

pentru instruire 

Stagii de formare 

organizate / asigurate 

financiar de instituție  

3.3.3. Diagnosticarea 

necesităților de formare 

profesională 

Anual - Directorul adjunct 

pentru instruire 

Necesități precizate și 

ordonate în plan de 

formare continuă. 



39 
 

3.4. Dezvoltarea 

infrastructurii 

informaționale a 

Colgiului  

3.4.1. Extinderea rețelei 

informatice a Colegiului 

2017 - 2018 50000 Directorul, inginer 

electronist 

Rețea informatică pentru 

toate  subdiviziunile 

Colegiului 

 

3.4.2. Extinderea suportului 

informatic al procesului 

educațional 

Întregul 

orizont 

strategic 

65000 Directorul, inginer 

electronist 

Anual 5 seturi multimedia 

pentru sălile de studii, 

program informatic al 

bibliotecii implementat. 

 

3.5. Constituirea 

culturii 

organizaționale 

structurata a CTAS 

3.5.1. Studiu de 

diagnosticare și identificare a 

elementelor existente ale 

culturii organizaționale 

 

2017 - Director adjunct 

pentru instruire 

Raport rezultate studiu 

perfectat  

3.5.2. Promovarea 

conceptului de cultură 

organizațională în rândul 

elevilor și angajaților 

Gradual 

începând  cu 

anul de studii 

2017 - 2018 

 

- Directorul adjunct 

pentru educație 

Activități de promovare în 

fiecare grupă 

3.5.3. Instituționalizarea și 

consolidarea culturii  

organizaționale 

2017 - 2018 - Directorul, șeful 

instruirii practice 

Document elaborat și 

aprobat. Activități 

preconizate în programele 

anuale. 
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Domeniul strategic 4. Renovarea și diversificarea bazei tehnico-materiale și exploatarea rațională a resurselor 

Obiectivul strategic: Renovarea și extinderea bazei tehnico-materiale și administrarea eficientă a resurselor financiare 

Obiective specifice Activități Periodă Resurse 

 financiare 

Responsabili Indicatori 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Îmbunătățirea 

condițiilor de 

activitate prin lucrări 

de renovare a blocului 

de studii 

4.1.1. Lucrări de reparație: 

acoperișul, sala de sport, 

laboratoare, sala de 

festivități, etc. 

Pe parcursul 

2017 - 2021 

750000 Directorul, șef de 

gospodărie 

Plan renovarea a 

sistemelor inginerești 

4.2. Dezvoltare  unei 

baze tehnico materiale 

racordate la noile 

cerințe ale pieței forței 

de  muncă 

4.2.1. Evaluarea necesarului 

de echipamente, materiale, 

utilaj și mobilier 

Pe parcursul 

2017 - 2021 

- Șef gospodărie, șef 

instruirii practice 

Oferta necesarului de 

materiale 

4.2.2. Procurarea 

echipamentelor pentru 

laboratoare și lecții practice 

2017 - 2021 800000 lei Directorul, director 

adjunct pentru 

instruire, șef  

instruire practice 

Lista echipamentelor 

procurate, nr. de 

laboratoare dotate. 

4.2.3. Dotarea cabinetelor și 

catedrelor cu tehnică de 

calcul de ultimă generații 

2017 - 2021 350000 lei 

bugetul 

instituției 

Director, inginer de 

mijloace electronice, 

șefi catedre 

Nr. de profesori care 

lucrează  la calculator. 

Grad de satisfacție a 

profesorilor 

 

4.2.4. Asigurarea bibliotecii 

cu literatura de specialitate, 

materiale didactice etc. 

Anual 50000 lei 

bugetul 

instituției 

 

Șef biblioteca Nr. titluri de cărți 
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4.2.5.  Procurarea soft-ului 

educațiuonal                               

2017 - 2021 30000 lei 

bugetul 

instituției 

Inginer de mijloace 

electronice, director 

adjunct pentru 

educație 

 

Un soft educațional. Nr. 

elevi și profesori care 

solicită acest soft. 

4.3. Exploatarea 

rațională a resurselor 

prin eficientizarea 

permanent a 

cheltuielilor 

4.3.1. Reparații curente 

necesare întreținerii 

edificiilor 

2017 - 2021 420000 lei 

bugetul 

instituției 

Director,  

contabilul-șef 

Pașaportul tehnic al 

instituției. Dări de seamă. 

Raport statistic. 

4.3.2. Implementarea 

metodelor de optimizare a 

cheltuielilor 

Permanent - Contabilul - șef Facturi.  

Dări de seamă. 

4.3.3. Analiza economiilor Semestrul 

 

- Contabilul-șef  

4.4. Îmbunătățirea 

condițiilor de trai în 

căminele instituției 

4.4.1. Evaluarea stării 

sistemelor inginerești  

2017 - 2021 25000 lei 

bugetul 

instituției 

 

Șef gospodărie Deviz de cheltuieli 

4.4.2. Lucrări de reparație și 

renovare 

2017 - 2021 410000 lei 

bugetul 

instituției 

 

Director, 

șef gospodărie 

Denumirea și numărul 

lucrărilor îndeplinite 

4.4.3. Lucrări curente de 

întreținere 

Anual 90000 lei 

bugetul 

instituției 

 

Șef instruirii 

practice 

Lista lucrărilor îndeplinite. 
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Domeniul strategic 5. Parteneriate educaționale 

Obiectivul strategic: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru îmbunătățirea calității și eficienței formării profesionale și pentru  

                                o mai bună inserție socială a absolvenților 

Obiective specifice Activități Periodă Resurse 

 financiare 

Responsabili Indicatori 

1 2 3 4 5 6 

5.1. Instituționalizarea 

relațiilor de parteneriat 

cu mediul social, 

economic și academic 

5.1.1. Actualizarea actelor de 

reglamentare a relațiilor de 

parteneriat socio-economic 

 

2017 - 2018 - Directorul, 

directorul adjunct 

pentru instruire 

Acorduri de partoneriate 

educaționale, chestionare 

de opinii. 

5.1.2. Implementarea 

Metodologiei de urmărire a 

traseului profesional al 

absolvenților 

Anual  

Lunile aprilie 

- mai 

- Șefii secțiilor, 

diriginți 

Majoritatea absolvenților 

vor  răspunde la chestionar 

5.1.3. Monitorizarea pe teren 

a stagiilor de practică. 

Conform 

orarului 

stagiilor de 

practică 

Cheltuieli de 

deplasare în 

teren 

conform 

necesităților 

Șef instruirii 

practice 

Vizite de monitorizare  fi 

rapoarte ce vor reflecta 

desfășurarea conștiinciosă 

a stagiilor de practică de 

producere 

5.1.4. Elaborarea și 

desfășurarea sondajelor de 

opinii în rândul agenților 

economici privind evaluarea 

calității studiilor 

absolvenților 

 

Anual 

semestri I 

- Director adjunct 

pentru instruire,  

șef instruire practică 

Eșanționul chestionat va 

crește în scopul asigurării 

relevanței studiilor 
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5.1.5. Consultarea agenților 

economici în identificarea 

necesitățiilor de formare 

profesională 

La necisitate - Director adjunct 

pentru instruire. 

Șefii catedrelor de 

specialitate 

Agenții economici  vor 

înainta cerințele de 

formare profesională în 

conformitate cu 

necesitățile lor 

5.2. Organizarea unei 

comunicări eficiente 

cu părinți 

5.2.1. Implicarea părinților în 

luarea deciziilor 

2017 - 2021 - Echipa managerială Nr. de părinți implicați în 

activități 

5.2.2. Participarea părințelor 

la Consiliul Profesoral, 

Consiliul de Administrație 

2017 - 2021 - Echipa managerială Nr. de participări a părin-

ților la ședințele Consi-

liului Profesoral, Consi-

liului de Administrativ 

5.2.3. Organizarea 

excursiilor 

Permanent Achitarea 

cheltuielilor 

Șef lucrului educativ Nr. excursii desfășurate 

5.3.  Consolidarea 

relațiilor de cooperare 

cu absolvenții 

Colegiilui 

5.3.1. Crearea unei baze de 

date cu absolvenții 

Colegiului 

Începând cu 

2017 

- Șefii secție, 

diriginți 

Baza de date elevilor după 

absolvire 

5.3.2. Încadrarea 

absolvenților în organele 

consultative, decizionale ale 

Colegiului 

Întregul 

orizont 

strategic 

- Directorul Consiliul de administrație 

vor avea reprezentanți ai 

mediului economic din 

rândul absolvenților 

instituției 

5.3.3. Organizarea întâlnirii 

cu absolvenții 

Anual Conform 

necesităților 

Șef instruirii 

practice profesorii 

Nr. absolvenților prezenți 

la  festivitate va crește 

anual 

5.3.4. Organizarea 

activităților extracuriculare 

cu implicarea agenților 

 

Conform 

planului de 

activitatea 

- Șefii catedrelor , 

profesorii 

Gradul de implicare a 

agenților economici în 

continuă creștere 
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5.3.5. Organizarea 

excurziilor de informare 

pentru elevi la agenți 

economici 

Anual - Șefii catedrelor 

profesorii 

Anual vor fi organizate 

excurzii la agenții 

economici. 
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IX. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI 

 

 După  elaborarea planului de dezvoltare instituțională la echipa managerială 

în baza proiectului, pentru menținerea ți îmbunătățirea continuă a calității  procesului 

educațional se va realiza monitorizarea permanentă a implementării activităților 

proiectate. 

 Implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare  a Instituției va fi realizată 

de către personalul didactic și auxiliar prin: 

 selectarea activităților prioritare  pentru fiecare an de studii; 

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

 rapoarte semestriale de progres pentru operarea ajustărilor corespunzătoare în 

procesul implementării și prezentarea lor la Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administrație, catedre; 

 includerea acțiunilor specifice în planurile de activitate ale Consiliului 

Profesoral, Consiliului de Administrație, catedrelor; 

 Consiliul Profesoral va monitoriza anual va monitoriza atingerea obiectivelor 

generale; 

 monitorizarea se va organiza sistematic, planificat pentru a identifica modul în 

care se desfășoară activitatea, a depista la timp neajunsurile și a interveni cu 

acțiuni corective; 

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

asupra rezultatelor implementării PDI. 

 Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare a PDI, în care vor fi incluse 

propuneri privind modificările necesare pentru perioada următoare. 

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

instrumente: analiza SWOT, observarea, bilanțul, chestionarul, studiul de caz etc.  


