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Proiectarea activității catedrei 

 

Obiectiv strategic: Modernizarea ofertei educaționale, a procesului metodico-didactic adaptat la nevoile beneficiarilor prin 

dezvoltarea infrastructurii adecvate tehnologiilor informației şi a comunicării. 

Obiectiv general: Valorificarea optimă a potențialului elevilor și cadrelor didactice prin asigurarea dimensiunii activ-

participative a demersului educațional. 

Obiective specifice: 

OS 1.Implementarea și promovarea curricula modernizate bazată pe competențe pentru proiectarea individuală a activității 

didactice la programele de formare profesională. 

OS2. Desfășurarea procesului instructiv-educativ prin asigurarea unui mediu educațional favorabil orientat spre dezvoltarea 

cuprinzătoare și armonioasă a personalității elevului.  

OS3. Cooperarea continuă cu mediul de afaceri în vederea asigurării  unei  formări dinamice a competențelor/abilităților  

profesionale la elevi.  
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 I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 1.1. Lecţii pubice la disciplinele de studii/unități de curs orientate spre realizarea curricula disciplinare. 

Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

OS2 Lecție publică, unitatea de 

curs Bazele 

managementului, unitatea 

de învăţare: Stiluri 

manageriale. 

FA2006G Sem. I Proiect didactic 

elaborat, lecție 

desfășurată. 

 Stratila V. Nerealizarea lecției în 

termenii stabiliți 

OS2 Lecție publică, unitatea de 

curs Bazele 

managementului, unitatea 

de învăţare: Funcțiile 

managementului. 

FA2006G Sem. I Proiect didactic 

elaborat, lecție 

desfășurată. 

 Stratila V. Nerealizarea lecției în 

termenii stabiliți 

OS2 Lecție publică la unitatea 

de curs Protecția 

consumatorului, unitatea 

de învățare: Marketingul 

și protecția 

consumatorului 

FB 2109 Noiembrie 

2022 

Obiective 

realizate 

Competențe 

dezvoltate 

 Varticovschi I. 

 

Nerealizarea 

obiectivelor, grup 

eterogen   

OS2 Lecție publică la unitatea 

de curs Corespondența 

economică, unitatea de 

învățare ,,Cererea oficială 

și personală” 

FB 2208 Februarie 

2023 

Obiective 

realizate 

Competențe 

dezvoltate 

 Varticovschi I. 

 

Nerealizarea 

obiectivelor, grup 

eterogen  
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OS2 Lecție publică, unitatea de 

curs Teoria economică I, 

unitatea de învățare Teoria 

comportării 

producătorului 

PAA2111G Sem. I Proiect didactic 

elaborat 

Lecție desfășurată 

 Bugenko G. Nerealizarea lecției în 

termenii stabiliți 

OS2 Lecție publică, unitatea de 

curs Teoria economică I, 

unitatea de învățare Teoria 

costurilor de producție 

PAA2111G Sem.I Proiect didactic 

elaborat 

Lecție desfășurată 

 Bugenko G. Nerealizarea lecției în 

termenii stabiliți 

 1.2. Activități extracurriculare 

 
Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OS2 

OS3 

Hramul IP Centrul de 

Excelență în Economie și 

Finanțe 

Elevii și 

cadrele 

didactice IP 

CEEF 

Noiembrie 

2022 

Proiect didactic 

întocmit, 

activitate 

realizată 

 

 Bugenko G., 

Varticovschi 

I., Stratila V. 

 

OS2 

OS3 

„Ziua ușilor deschise” la 

specialitatea Planificarea 

și administrarea 

afacerilor. Atelier de 

lucru. 

 

Elevii 

ciclului 

gimnazial 

Februarie/ 

Martie 2023 

Activitate 

realizată, 

competențe 

dezvoltate, 

numărul de 

vizitatori 

Bugetul  

IP CEEF; 

resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Profesorii 

catedrei 

 

Restricții de mobilitate 

în context pandemic. 

Posibile efecte și 

amenințările frecvente 

de extindere a acțiunilor 

militare desfășurate pe 

teritoriul statului vecin, 

Ucraina. 

Contramandarea 

evenimentului. 

Reticența elevilor de a 

participa la eveniment. 
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OS2 

OS3 

Activități în cadrul 

Săptămânii Carierei în IP 

CEEF  

 

 

Elevii CEEF  Februarie 

2023 

Activitate 

realizată, 

competențe 

dezvoltate 

 

Bugetul  

IP CEEF; 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Profesorii 

catedrei  

Lipsa antreprenorilor 

dispuși de a participa la 

întâlnire. 

OS2 

OS3 

Concursul local ”Cel mai 

bun plan de afaceri” 

Concursul regional ”Cel 

mai bun plan de afaceri” 

Concursul național ”Cel 

mai bun plan de afaceri” 

Profesorii și 

elevii din 

învățământul 

profesional-

tehnic 

Februarie 

2023 

Activitate 

realizată, planuri 

de afaceri 

prezentate 

- Bugenko G. 

Șaptefrați A. 

Deliu N. 

Nerealizarea 

evenimentului din cauza 

situației epidemiologice 

în termenii stabiliți. 

 1.3. Activități extrașcolare 

 
Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OS3 Organizarea activității de 

informare și sensibilizare 

în colaborare cu direcția 

Educație Anticorupție, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Elevii anului 

I 

Sem. I 

și/sau  

sem. II 

Activitate 

realizată 

Elevi informați și 

sensibilizați 

Bugetul 

IP CEEF 

Ilciuc C.,  

Cebanu I., 

Slepuhin G. 

Motivația scăzută 

față de eveniment 

OS3 Proiect de educație 

antreprenorială pentru 

elevi „Innovation Camp”, 

organizat de A.O. „Junior 

Achievement Moldova”  

(desfășurat în regim de 

videoconferințe), în 

Elevii treptei 

liceale, cu 

competență 

specializată 

în domeniul 

economico –

Pe parcursul 

anului de 

învățământ 

Activități 

realizate, 

număr de elevi 

participanți, 

numărul de idei 

de afaceri 

selectate 

Bugetul  

IP CEEF; 

resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic. 

Maxim 

Moroga; 

A.O. „Junior 

Achievement 

Moldova”; 

alți profesori 

de discipline 

Reticența elevilor de a 

participa la 

evenimentele 

planificate. 

Conexiune lipsă 

/deficitară la rețeaua de 
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calitate de mentor sau de 

membru al juriului 

antreprenoria

l 

economice ai 

I.P. „CEEF”. 

telecomunicații 

electronice. 

Idei de afaceri 

irelevante; 

neprezentarea 

produsului final pentru 

jurizare. 

OS2 Mentoring pentru Stagiul 

de practică ce anticipează 

probele de absolvire  

Elevii anului 

IV ai 

specialității 

„Planificarea 

și 

administrarea 

afacerilor” 

Aprilie – 

Iunie 2023 

Activitate 

realizată, 

competențe 

dezvoltate, 

numărul de elevi 

stagiari 

Resurse 

proprii ale 

elevilor și 

ale  

cadrului 

didactic 

Șargo A., 

Botezatu A., 

Moroga M. 

Refuzul antreprenorului 

de a accepta stagiari în 

cadrul entității; 

Absentarea frecventă a  

stagiarului de la 

activitățile stagiului de 

practică. 

Iresponsabilitatea 

elevului stagiar. 

 Participarea la Târgul 

Național al Firmelor de 

Exercițiu 

Elevii anului 

III 

Sem. I Participare 

realizată, 

competențe 

dezvoltate 

Resurse 

proprii 

Bugenko G., 

Șaptefrați A. 

 

Contramandarea 

desfășurării 

evenimentului. 

OS3 Excursii (inclusiv tururi 

virtuale): 

Expoziții tematice 

organizate de C.I.E. 

„Moldexpo”S.A. 

Vizite educativ – 

informative la  renumiți 

antreprenori autohtoni; 

 

Expoziții tematice 

(inclusiv tururi virtuale) 

organizate de autoritățile 

Elevii 

specialității 

„Planificarea 

și 

administrarea 

afacerilor” 

 

Pe parcursul 

anului 

curent de 

învățământ 

Participare 

realizată, 

competențe 

dezvoltate 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic și 

ale 

elevilor 

Moroga M., 

Stratila V., 

Varticovschi 

I.  

Profesorii 

catedrei 

Contramandarea 

desfășurării expozițiilor, 

vizitelor din 

considerentele 

pandemice și posibile 

efecte și amenințările 

frecvente de extindere a 

acțiunilor militare 

desfășurate pe teritoriul 

statului vecin, Ucraina. 

Reticența elevilor de a 

vizita expozițiile; 
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publice, cu atribuții în 

domeniul economico – 

financiar și antreprenorial 

Atitudine sfidătoare ale 

antreprenorilor locali; 

Lipsa de resurse 

monetare pentru 

achitarea vizitei la 

locația antreprenorului. 

 III. ACTIVITATEA METODICĂ 

 a. Teme de cercetare profesională (publicaţii, note de curs, rapoarte de autoevaluare etc) 

Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OS1 

OS2 

Ghid pentru desfășurarea 

practicii ce anticipează 

probele de absolvire. 

Specialitatea:  41310 

Planificarea și 

administrarea afacerilor 

Elevii anului 

IV 

Noiembrie 

2022 

Aprobarea în 

cadrul CMȘ 

- Botezatu A., 

Șargo A. 

Neprezentarea în 

termenii stabiliți 

OS1 

OS2 

Curs interactiv: unitatea 

de curs Etica profesională. 

Aplicația Web: LIVRESQ 

Elevii anului 

II 

Decembrie 

2022 

Utilizarea de 

diverse șabloane 

Proprii Șaptefrați A. 

Deliu N. 

Timp limitat 

OS1 

OS2 

Curs interactiv la Bazele 

antreprenoriatului 

 

Elevii anului 

I 

Decembrie 

2022 

Aprobarea în 

cadrul CMȘ 

- Bugenko G.  

Șaptefrați A. 

 

 b. Elaborări metodice 
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Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OS1 

OS2 

Elaborarea sugestiilor 

metodologice a studiului 

individual pentru unitatea 

de curs „Etica în afaceri” 

 

CON 2101G, 

CON 2102G. 

 

Octombrie 

2022 

Material elaborat 

și aprobat la CMȘ 

Surse 

proprii 

Șaptefrați A. Material revizuit și 

aprobat la CMȘ 

OS1 

OS2 

Reactualizare curriculum 

la unitatea de curs 

”Leadership-ul în 

organizațiile de afaceri”, 

pentru programele de 

învățământ la specialitățile 

FB, FA, CON, IPF planul 

de învățământ 2022 

Elevii 

specialităților 

FB, FA, CON, 

IPF  

Noiembrie 

2022 

Curriculum 

aprobat în cadrul 

CMȘ 

- Stratila V. Prezentarea tardivă a 

curricula 

OS1 

OS2 

Elaborarea Sugestiilor 

metodologice a studiului 

individual pentru unitatea 

de curs ”Leadership-ul în 

organizațiile de afaceri” 

 

Elevii și 

profesorii IP 

CEEF 

Martie 

2023 

Material elaborat 

și aprobat la CMȘ 

- Stratila V. Prezentarea tardivă a 

produsului 

OS1 

OS2 

Reactualizare curriculum 
la unitatea de curs 
,,Corespondența de 
afaceri”, pentru 
programele de învățământ 
la specialitățile FB, FA, 
CON, IPF, planul de 
învățământ 2022. 

Elevii 

specialității 

CON, FA, 

FB 

Noiembrie 

2022 

 

Curriculum 

elaborat și aprobat 

de către Consiliul 

metodico-

științific CEEF 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Varticovschi 

I. 

Nu vor fi elaborate în 

termen. 

Neaprobarea de către 

Consiliul metodico-

științific CEEF. 
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OS1 

OS2 

Elaborarea Sugestiilor 

metodologice de 

organizare și evaluare a 

studiului individual 

pentru unitățile de curs: 

,,Corespondența 

economică”. 

Elevii CEEF Aprilie 

2023 

Materiale 

elaborate și 

valorificate 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Varticovschi I. Nu vor fi elaborate în 

termen. 

 

OS1 

OS2 

Reactualizare curriculum 

la unitatea de curs 

,,Bazele 

antreprenoriatului”, 

pentru programele de 

învățământ la 

specialitățile FB, FA, 

CON, IPF planul de 

învățământ 2022. 

Elevii 

specialității 

CON, IPF, 

FA, FB 

Noiembrie 

2022 

 

Curriculum 

elaborat și 

aprobat de 

Consiliul 

metodico-

științific CEEF 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Bugenko G. 

Șaptefrați A. 

Nu vor fi elaborate în 

termen. 

Neaprobarea de 

Consiliul metodico-

științific CEEF. 

 

 Reactualizarea 

Curriculum la unitatea de 

curs ,, Bazele legislației”, 

pentru programele de 

învățământ la 

specialitățile FB, FA, 

CON, IPF planul de 

învățământ 2022. 

Elevii 

specialității 

CON, IPF, 

FA, FB 

Martie 

2023 

Curriculum 

elaborat și 

aprobat de 

Consiliul 

metodico-

științific CEEF 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Cebaniu I. 

Ilciuc C. 

Nu vor fi eleborate în 

termen. 

Neaprobarea de 

Consiliul metodico-

științific CEEF. 

 

 Reactualizare Curriculum 

la unitatea de curs Bazele 

antreprenoriatului pentru 

Planul de învățământ la 

PAP și AAW aprobat în 

2020 

Elevii 

specialității 

PAP, AAW 

Martie 

2023 

Curriculum 

elaborat și 

aprobat de 

Consiliul 

metodico-

științific CEEF 

Resurse 

proprii ale 

cadrului 

didactic 

Bugenko G. 

Șaptefrați A. 

Nu vor fi elaborate în 

termen. 

Neaprobarea de 

Consiliul metodico-

științific CEEF. 
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 c. Prezentări de comunicări la consiliile metodice, la seminare, conferinţe, mese rotunde, traininguri, sesiuni 

de formare. 

Obiective  

specifice 

Acțiuni orientate spre 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Grupul  

țintă 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

/lei 

Responsabili Riscuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OS2 

OS3 

Pregătirea comunicărilor 

pentru Conferința 

Științifico-Practică pentru 

elevi și cadre didactice din 

IPT ”Pro Business 

toghether: tendințe, 

provocări, soluții” 

Cadre 

didactice și 

elevi din IPT 

Noiembrie 

2022 

Articole 

publicate, 

 

Bugetul 

IP CEEF 

Organizatori: 

Șargo A., 

Botezatu A., 

Bugenko G. 

Participanți 

cu prezentări: 

Ilciuc C., 

Șaptefrați A., 

Moroga M, 

Stratila V., 

Cebanu I., 

Deliu N.,  

Varticovschi 

I. 

Nerespectarea 

termenului de prezentare 

OS2 

OS3 

Training pentru elevii 

anilor II - IV cu genericul 

,,Inițierea elevilor în 

activitatea de cercetare la 

elaborarea, redactarea și 

prezentarea unui articol 

științific”. 

 

Elevii anului 

II - IV ai 

specialității 

„Planificarea 

și 

administrarea 

afacerilor”; 

Profesorii 

mentori. 

Septembrie 

-Octombrie  

2022 

Inițierea elevilor 

în activitatea de 

elaborare, 

redactare și 

prezentare a unui 

articol științific și 

familiarizarea cu 

responsabilitățile 

ce le revin 

Resurse 

proprii ale 

cadrelor 

didactice 

Șargo A., 

Botezatu A., 

Moroga M., 

Cebanu I. 

Profesorii 

catedrei. 

Reticența elevilor de a 

participa la eveniment; 

interes scăzut pentru 

inițierea în  activitatea 

de cercetare științifică. 
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OS2 

OS3 

Training pentru elevii 

anului IV cu genericul 

,,Inițierea elevilor în 

activitatea de cercetare 

științifică”. 

 

Elevii anului 

IV ai 

specialității 

„Planificarea 

și 

administrarea 

afacerilor” 

Octombrie - 

Noiembrie 

2022 

Inițierea elevilor 

în activitatea de 

scriere a tezelor 

de diplomă și 

familiarizarea cu 

responsabilitățile 

ce le revin 

Resurse 

proprii ale 

cadrelor 

didactice 

Șargo A., 

Botezatu A., 

Ilciuc C.  

Profesorii 

catedrei.  

Reticența elevilor de a 

participa la eveniment; 

interes scăzut pentru 

continuarea activităților 

de cercetare științifică. 

OS3 Seminar ”Managementul 

timpului și eficiența 

personală” 

Profesorii IP 

CEEF 

Noiembrie 

2022 

Activitate 

realizată, 

competențe 

dezvoltate 

Resurse 

proprii 

Deliu N., 

Ștefăneț D. 

Reticența profesorilor de 

a participa la eveniment. 

 
Șef catedră              Bugenko G.  

Grad didactic I 

 

  


