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PROGRAMUL OPERAȚIONAL DE ACTIVITATE AL CATEDREI LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

 

 

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

beneficiarilor prin dezvoltarea infrastructurii adecvată tehnologiilor informaţiei şi a comunicării 

Obiectivul general: Valorificarea optimă a potențialului elevilor și cadrelor didactice prin asigurarea 

dimensiunii activ-participative a demersului educațional. 

Obiective specifice:  

1. Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea curricula modernizată în contextul promovării valorilor 

general-umane. 

2. Orientarea procesului instructiv-educativ spre dezvoltarea personalității elevilor în conformitate cu idealul 

educațional. 

3. Asigurarea unui mediu educațional sigur și favorabil pentru dezvoltarea personală și profesională a elevilor. 

4. Asigurarea vizibilității activității catedrei prin colaborări naționale și internaționale. 
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Obi

ecti

ve  

spec

ifice 

Acțiuni orientate spre realizarea 

obiectivelor specifice 

Grupul ţintă Termene de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Surse de 

acoperire 

Responsabili / 

parteneri 

Riscuri 

I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

1.1. Lecţii publice la disciplinele de studii orientate spre realizarea curriculumului național disciplinar. 

OS1 

OS2 

1.1.1. Lecție publică la limba franceză; 

Unité 2 « Construire sa  personnalité » : 

Leçon 9 L’art de lire. 

Leçon 10 Livre numérique ou livre 

papier ? 

Obiectivul lecţiei: Integrarea resurselor 

lingvistice în contexte cotidiene, 

demonstrând precizie și fluență discursivă 

în combinare cu integrarea trăsăturilor 

specifice culturii țării alofone în contexte 

de comunicare interculturală, exprimând 

empatie și acceptarea a diversității 

culturale. 

 

 FB2108G Semestrul I 

Octombrie 

2022 

 

Competenţe 

dezvoltate. 

Obiective 

realizate. 

Elevi 

interactivi 

 Inculeț Liliana Nivel diferit de 

pregătire al elevilor.  

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente. 

 

 

OS2 1.1.2. Lecție publică la limba și 

literatura română; Ordine și rigoare în 

opera dramatică clasică: Neneaca, 

cuconașul ei și dascălul de C. Stamati 

 FA 2106G 14 Noiembrie 

2022 

Competențe 

specifice 

subiectului 

 Bejenari Olga Desfășurarea orelor 

online 

OS 

1 

OS 

1.1.3.Lecție publică la limba și literatura 

română; Poezia cultă: oda și imnulLimba 

noastră de A. Mateevici; 

 CON2203G 7 Noiembrie 

2022 

Realizarea 

obiectivelor 

Atitudini 

civice formate  

 Bejenari Olga Desfășurarea orelor 

online 
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3 Odă soarelui de N.Labiș 

 

OS1 

OS2 

 

 

 

 

1.1.4. Lecție publică la limba franceză;  

Unité 4 « L’environnement » 

Leçons 14 La culture écologique - une 

voie vers le développement durable. 

Place des pronoms COD, COI dans la 

phrase (rappel). 

Obiectivul lecţiei: Integrarea resurselor 

lingvistice în contexte cotidiene, 

demonstrând precizie și fluență discursivă, 

precum și valorificarea dimensiunii sociale 

a limbii. 

CON2001G Noiembrie 

2022 

Competenţe 

dezvoltate. 

Obiective 

realizate. 

Elevi 

interactivi 

 Inculeț Liliana Nivel diferit de 

pregătire al 

elevilor.  

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente 

OS 

1 

OS 

2 

1.1.5. Lecție publică la limba engleză de 

afaceri;  Risk Management  

FB 1908G  Sem 1 Competențe 

dezvoltate 
 Braniște Silvia Nerespectarea 

limitelor de timp. 

 

OS1 

OS2 

1.1.6. Lecție publică la limba franceză; 

Tema: Problemes des grogues et alcool, 

chomage, violence 

Obiectivul activității: 

Dezvoltare competenței comunicative prin 

intermediul activităților preconizate. 

IPF2004G Sem I Obiective 

realizate. 

Competenţe  

specifice 

subiectului  

lecţiei 

dezvoltate. 

 Știrbu Viorica Insuficienţă de 

timp din motivul 

abundenţei 

informaţiei şi a  

capacității reduse 

de prioretizare a 

acesteia.     

OS1 

OS2 

1.1.7. Lecție publică la limba franceză; 

Tema : Le mode de vie, etre bien dans 

son corp. 

Obiectivul activității: 

Dezvoltare competenței comunicative prin 

intermediul activităților preconizate. 

IPF2105G SemI Obiective 

realizate. 

Competenţe  

specifice 

subiectului  

lecţiei 

 Știrbu Viorica Insuficienţă de 

timp din motivul 

abundenţei 

informaţiei şi a  

capacității reduse 

de prioretizare a 
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dezvoltate. acesteia.     

 

OS3

OS1 

1.1.8. Lecție publică la limba și 

literatura română; Doina -  esența 

sensibilității naționale. Personaje, 

caracterizare de personaj. Temă, idee, 

mesaj  

Drama lui Ion Druță 

CON 2001 G Februarie 

(început) 

Atitudini 

specifice 

formate 

 Bejenari Olga Desfășurarea orelor 

online 

OS1 

OS2 

1.1.9. Lecție publică la Dezvoltarea 

personală; 

Tema : Stereotipurile și prejudecățile de 

gen; 

CON2203G Februarie. 

Martie 2023 

  Bejenari Olga  

 1.2. Activităţi extracurriculare 

OS2 

OS3 

1.2.1 Organizarea festivității de 1 

septembrie, Tema : Ziua Cunoștințelor. 

Elevii an 

I,II,III 

      

1Septembrie 

Public 

interesat. 

Atitudine 

civică formată 

 Cujbă Alina  

 

OS2 

OS3 

1.2.2. Ziua profesorului:  

De ziua ta, iubite dascăl! 

   Obiectivul activităţii: Dezvoltarea 

competenţei de comunicare, declamare a 

unei poezii și interpretare a unei melodii 

Anul I, II, III, 

IV 

Octombrie, 

2022 

Cointeresarea 

publicului. 

Manifestarea 

originală din 

punct de 

vedere artistic 

a scenariului 

propus 

 Popa Zinaida 

Darii Svetlana 

Marinescu 

Lilia 

Deficiente tehnice. 

Coordonarea și 

realizarea la 

distantă 
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OS 

1 

 

OS 

2 

 

 1.2.3. Concursul GRAMATICUL 

Anului: 

Obiectivul activității:: promovarea și 

respectarea ortografiei și punctuației limbii 

române. 

Anul I 

 

 

Octombrie, 

2022 

 

 

Nivelul de 

cunoaștere a 

normelor 

ortografice 

depistat 

 

Culegere 

de dictări 

și teste cu 

sarcini 

gramatical

e 

Profesorii de 

limba şi 

literatura 

română  

Nerespectarea 

limitelor de timp 

rezervate 

OS 

2 

1.2.4. Brain-ring 

Bancherul anului  

FA1906/1907 

FB1908/1909 

Octombrie 

2022 

Realizarea 

obiectivelor  

Personale, 

interne 

Ionaș Nona  

OS 

1 

OS 

2 

1.2.5. Olimpiada locală Anul I, II, III  Noiembrie, 

2022 

Elevi 

interesaţi, 

motivați, 

capabili să 

concureze 

 Profesorii de la 

catedră 

Capacitate redusă 

de dozare a 

timpului rezervat 

OS 

2 

OS 

3 

OS 

4 

1.2.6. Concurs, Public Speaking Activitate 

publică a cercului -  „A New Language, A 

New Job, A New You”  

Obiectivul activităţii:Consolidarea 

competenţei lingvistice si comunicative; 

Dezvoltarea calităților de orator” 

elevii an. I, II, 

III, IV 

Sem. I, 

Noiembrie 

Public 

interesat. 

Comunicare 

fluentă în 

limba engleză. 

 Braniste Silvia  

Cazacu Diana  

Gușanu 

Tatiana 

în parteneriat 

cu instituții din 

țară și de peste 

hotare. 

Nerespectarea 

limitelor de timp, 

carenţe în 

structurarea 

mesajului. 

 

OS 

1 

OS 

2 

 OS 

1.2.7. Organizarea unei întălniri a 

studentilor cu oameni de afaceri din sfera 

publicității și reflectarea acesteia în mass-

media.  

Elevii an IV 

PAA1910/11 

Noiembrie Realizarea 

obiectivelor în 

termenii 

respectivi. 

Prezența a 

80% de 

 

 

Personale, 

interne 

Ionaș Nona 

(profesor+stud

enți din 

grupele 

respective) 
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3 studenți. 

Prezenta cel 

puțin un 

director de 

companie 

cunoscute în 

țară 

 

OS1 

OS2 

OS3 

1.2.8. Ziua culturii 

Limba-Cultura, Pilonii unei Națiuni!! 

Scopul: Promovarea culturii naționale și 

internaționale 

Anul I,II,III, 

IV 

Sem II Public 

interesat. 

Comunicare 

fluentă  

 Catedra Limbă 

și comunicare 

Nerespectarea 

limitelor de timp 

rezervate. 

Carenţe 

structurarea 

mesajului. 

OS 

1 

 

OS 

3 

 

OS 

4 

1.2.9. Concours internațional de produse 

digitale, ediția II 

"Langues Étrangères - Ponts vers des 

Opportunités de Carrière"  

Scopul: Dezvoltarea competenţei 

comunicative în limba franceză/engleză, 

prin prezentarea  ideilor proprii vis à vis de 

subiectul propus. 

Anul  IV Sem II Public 

interesat. 

Comunicare 

fluentă în 

limba 

franceză/engle

ză 

 Braniște Silvia 

 Gușanu Tatiana 

în parteneriat 

cu instituții din 

țară și de peste 

hotare 

Nerespec-tarea 

limitelor de timp 

rezervate. 

Carenţe în 

structurarea 

mesajului. 
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O1 

O2 

O3 

1.2.10. Atelier d’expression orale «  Dans 

le jardin des mots » 

 Obiectivul activităţii: Valorificarea   

activităților pentru promovarea limbii 

franceze și a utilizării resurselor lingvistice 

în realizarea actelor comunicative, 

manifestând flexibilitate și autocontrol. 

1.2.11. Concours d’affiches publicitaires 

« Moi, j’ai choisi d’apprendre le français » 

Obiectivul activităţii: Valorificarea   

activităților pentru promovarea limbii 

franceze și a utilizării resurselor lingvistice 

în realizarea creativă și originală a  

produselor în grup. 

Elevii CEEF 

an.II,III 

( grupele 

francofone) 

 

 

 

Elevii CEEF 

an.I 

( grupele 

francofone) 

Semestrul II, 

Martie, 2023 

Participare 

interactivă. 

Competențe 

dezvoltate și 

atitudini 

formate.  

 

 

Participare 

interactivă. 

Competențe 

dezvoltate și 

atitudini 

formate.  

 

 Inculeț Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

Inculeț Liliana 

Deprinderi reduse 

de comunicare 

fluentă. 

 

 

 

 

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente. 

OS 

1 

OS 

2 

 OS 

3 

1.2.12.  Festivalul cântecului francez, 

ediția a XIV-a 

Obiectivul activităţii:Promovarea culturii 

franceze prin intermediul genurilor 

muzicale. Cunoașterea personalităților 

celebre din domeniul artei muzicale, 

precum evoluția și dezvoltarea muzicii 

franceze. 

Elevii an I - III 

 

 

Februarie 

2023 

Participare 

interactivă.  

Atitudini 

specifice 

formate. 

 

 

- Ştirbu Viorica 

Popescu Lidia 

Inculeț Liliana 

 

Nerespectarea 

limitelor de timp 

rezervate. 

Nivelul artistic 

insuficient al unor 

evoluări. 

Funcționarea 

optimală a tehnicii 

audio,  starea 

emoțională a 

elevilor. 
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OS2 1.2.13. Lecție publică: Personnalités 

Roumains qui ont fait la France et 

personnalité françaises  qui ont fait la 

Moldavie 

Club: Amis 

francophones 

Februarie 

2023 

Public 

interesat. 

Atitudini 

specifice 

formate. 

 Popesco Lidia Capacitate 

insuficientă de 

argumente a 

punctului de 

vedere. 

OS 

3 

OS 

4 

1.2.14. Organizarea și moderarea 

conferinței în limba engleză cu accentul pe 

aspectele socio-economice, politice și 

culturale ale contemporanietății.  Ediția a -

II 

Anul I, 

II,III,IV 

Martie , 

Aprilie  

2023 

Desfășurarea 

cu success a 

activităților 

proiectate 

 Bocșăneanu 

Dina, Ionaș 

Nona 

Nerespec-tarea 

limitelor de timp 

rezervate 

OS 

1 

OS 

2 

OS 

3

  

1.2.15. Dialog „Valorile să-si spună 

cuvântul” ediția VI. Obiectivul activităţii: 

Conştientizarea importanţei valorilor în 

societatea modeârnă 

Comunitatea 

CEEF  

Sem. II 

Mai, Iunie  

Public 

interesat. 

Participare 

interactivă.  

 Branişte Silvia 

Știrbu Viorica 

Capacitate redusă 

de structurare şi 

prezentare a 

mesajului. 

1.3. Activităţi extraşcolare 
 

 

OS 

2 

OS3 

1.3.1. Festivalul-concurs Focul 
 din vatră dedicat vieții și activită-                     

ții literare a poetului Dumitru Matcovschi 

Obiectivul activității:  
Promovarea valorilor naționale prin prisma 

operei lui Dumitru Matcovschi 

Anul I-III 

 

 

Octombrie 

2022 

Public 

interesat. 

Atitudine 

civică formată 

 Profesorii de 

limba și litera-

tura română 

Nerespectarea 

limitelor de timp 

rezervate. 

OS 

2 

OS 

3 

OS 

1.3.2. English Public Speaking Club 

Obiective: Promovarea dialogului în 

domeniul dezbaterilor publice. 

Dezvoltarea abilităţilor de exprimare 

Elevi CEEF Pe parcursul 

anului de 

invatamant 

Participare 

interactivă, 

competente 

comunicative 

consolidate 

 Branişte Silvia 

 

Programa 

curriculara 

încarcată.  
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4 publică, a calităţilor de orator 

O2 

O3 

1.3.3. Excursie la Alianţa franceză. 

Obiectivul activităţii: Informarea cu 

instituțiile principale  educativ – culturalre 

ce vizează promovarea limbii franceze și a 

Francofoniei. Discuții pe teme de cultură și 

civilizație. 

1.3.4. Vizita virtuală la Paris, Lyon, 

Marseille  și în Franța pentru a descoperi 

monumentele, locurile istorice și turistice 

cele mai celebre. 

Obiectivul activităţii: Promovarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și 

mondial al UNESCO prin descoperirea și 

cunoașterea muzeelor, monumentelor, 

galeriilor de artă, statuilor precum a 

parcurilor naturale și de agrement. 

1.3.5. Vizita virtuală a muzeelor 

tradiționale și moderne. Noaptea 

muzeelor 

Obiectivul activităţii: Promovarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și 

mondial al UNESCO prin descoperirea și 

cunoașterea muzeelor tradiționale și 

Elevii  CEEF, 

an.I 

 

 

 

 

Elevii anului I 

din IP CEEF 

 

 

 

 

 

Elevii CEEF; 

anul II 

Semestrul I, 

2022 

 

 

 

 

Semestrul II, 

2023 

 

 

 

 

 

Semestrul II, 

2023 

Public 

interesat. 

Discuții 

constructive. 

 

 

 

Public 

interesat. 

Discuții 

constructive. 

 

 

 

 

Public 

interesat. 

Discuții 

constructive. 

 

 Inculeț Liliana 

 

 

 

 

 

Inculeț Liliana 

 

 

 

 

 

Inculeț Liliana 

 

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente. 

 

 

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente. 

 

 

 

 

 

Deprinderi de 

interacţiune 

insuficiente. 
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moderne. 

O2 1.3.6. Excursie la o companie din dom. IT AAW1912/ 

PAP1913 

Martie Realizarea 

proiectului 

 Ionaș Nona  

OS 

3 

OS 

4 

1.3.7. Festivalul-concurs Floarea 

  Omeniei dedicat  vieții și activității 

literare a poetului Grigore Vieru 

Obiectivul activității: Promovarea 

culturii naționale prin prisma poeziei lui  

Grigore Vieru 

Elevii an I-III Februarie 

2023 

Public 

interesat. 

Atitudine 

civică formată 

 Profesorii de 

limba și litera-

tura română 

Nerespectarea 

limitelor de timp 

rezervate. 

OS 

2 

OS 

3 

1.3.8. Teatrul Satiricus O scrisoare 

pierdută 
Obiectivul activității: Crearea 

personalității, cultivarea valorilor morale 

Elevii an I Aprilie, 

20223 

Public 

interesat. 

 Profesorii de 

limba şi 

literatură  

română 

 

OS 

1 

 

OS 

2 

 

OS 

5 

 

1.3.9. Olimpiada  zonală şi republicană Anul  I -  III Februarie 

2023 

Elevi 

interesaţi, 

motivați, 

capabili de 

concurență 

loială 

 Profesorii de la 

Catedra de 

Limbă şi 

Comunicare 

Deficiențe în 

accesarea 

informației cu 

referire la structura 

probelor, tipurile de 

itemi 

OS 

2 

1.3.10. Concurs de produse în baza 

textelor multimodale. Obiectivul 

activităţii: 

Promovarea culturii țărilor anglofone. 

elevii an. II Pe parcurs Public 

interesat. 

Discuții 

constructive. 

 Tîrsînă 

Daniela 

Deprinderi reduse 

de comunicare 

fluentă. 
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OS 

1 

OS 

2  

1.3.11. Excursie cognitivă la evenimentul 

cultural America Day. Discuții pe teme de 

cultură și civilizație.Obiectivul activităţii: 

Promovarea culturii Americane 

elevii an. II 16 

Septembrie 

2022 

Public 

interesat. 

Discuții 

constructive. 

 Tîrsînă 

Daniela 

Deprinderi reduse 

de comunicare 

fluentă. 

2.Activitatea metodică 

 
               II. Activitate metodică 

       Obiectiv strategic: Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale în vederea creșterii performanțelor instituționale 

  Obiectiv general: Dezvoltarea potențialului uman al instituției prin diversificarea activităților de creștere profesională și instituţionalizarea 

                               mentoratului 

  Obiective specifice: 

1. Identificarea subiectelor pentru activitatea de cercetare profesională axate pe nevoile de formare profesională ale membrilor catedrei. 

2. Instituţionalizarea mentoratului de inserție profesională a cadrelor didactice tinere și recent angajate. 

3. Diseminarea bunelor practici achiziționate în cadrul conferințelor, meselor rotunde, seminarelor, trainingurilor etc. 

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

Obi

ecti

ve 

spec

ifice 

Acțiuni orientate spre realizarea obiectivelor 

specifice 

Grup ţintă Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Costuri 

 

Responsabili Riscuri 

OS1 

OS3 

2.1.1. Publicație 

Proiect Educațional Internațional "Limbile Străine 

- Punți spre Oportunități de Carieră!"  

Obiectivul activității: Disiminarea experienței de 

Cadrele 

didactice din 

epublică 

Sem.I Dezvoltarea 

profesională 

a cadrelor 

didactice în 

vederea 

creșterii 

performanțel

 Colegiul 

Național de 

Comerț al 

ASEM  

Gușanu Tatiana 

Timp 

limitat  de 

publicare a 

articolului 
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succes a actanților implicați în proiect or școlare 

O1 

O2 

O3 

2.1.2.Tema de cercetare 

 La Perspective Actionnelle – un atout important 

dans l’apprentissage du FLE. Le projet- méthode 

dynamique de l’approche actionnelle. La Perspective 

Actionnelle et la compétence d’entrepreneuriat. 

 

Grupele la care 

am ore de 

limba franceză 

Pe parcursul  

la mai mulți 

ani 

Această 

perspectivă 

permite 

elevilor nu 

numai de a 

comunica 

într-o limbă  

străină, dar și 

de acționa 

într-o limbă 

străină, 

îndeplinind 

sarcini 

comune, 

participând la 

diverse 

proiecte. 

  

Inculeț Liliana 

Unele 

dificultăți 

la 

realizarea 

proiectelor

, 

neînțelege

rea 

sarcinilor  

de 

executare. 

OS2 2.1.3.Temă de cercetare: Dezvoltarea competențelor 

în dom IT prin studierea literaturii de specialitate 

 Pe parcursul 

anului acad. 

Cel puțin 3 

surse 

bibliografice 

originale în 

engleză 

 Ionaș Nona  

   

 2.2. Elaborări metodice                  

 

Obi

ecti

ve 

spec

ifice 

Acțiuni orientate spre realizarea obiectivelor 

specifice 

Grup ţintă Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Costuri 

 

Responsabili Riscuri 
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OS 

1 

OS 

4 

2.2.1. Participare cu comunicare și publicare de 

articol la Conferinta Republicană a cadrelor 

didactice 2022 Proiectul Educațional/ Comunitar – 

Segment Complementar Procesului Educațional 

Obiectiv: Diseminarea experienţei de succes în 

procesul de organizare de proiecte naționale/ 

internaționale 

Tema: Developing English Communication Skills 

Through Educational Projects 

2.2.2. Participare cu comunicare și publicare de 

articol la Conferinta Științifico-Practică pentru elevi 

și cadre didactice din ÎPT „ProBusiness Together: 

Tendințe, Provocări, Soluții”, ed. III,  

Obiectivul activității: Diseminarea experienţei de 

succes în procesul de predare-invatare a limbilor 

straine applicate în domeniul profesional 

  

Octombrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2022 

 

Competente 

profesionale 

consolidate, 

experiență 

diseminata 

  

Braniste Silvia 

Gușanu Tatiana 

 

 

 

Braniște Silvia 

Bocșăneanu Dina 

 

2.3. Prezentări de comunicări la consiliile metodice, la seminare, conferinţe, mese rotunde, traininguri, sesiuni de formare. 

OS 

1 

OS 

4 

2.3.1. Workshop „Practici de succes în predarea 

limbilor străine” 

Obiectivul activității: Diseminarea experienţei de 

succes în predarea limbilor străine 

Profesori de 

limbi straine 

din țară 

Sem II, 

Ianuarie, 

Februarie 

schimb de 

bune practici  
 Braniște Silvia 

Gușanu Tatiana  

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                       Șef catedră _______ /Bocșăneanu Dina/ 


