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I. DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CADRUL DIDACTIC 



Nr. 

d/o 

Nume, prenume Vechimea 

în dom. 

pedagogic 

Disciplina predată Statutul cadrului 

didactic 

 (de bază, cumul 

intern, cumul extern 

Ultima 

stagiere 

(anul) 

Atestare 

(anul) 

Grad did. Adm. 

sală de 

studii 

Diriginte, 

grupa 

1 Aliona ȘARGO 22 ani Managementul resurselor umane 

 

    cumul intern 2021 

 

2020-2021 Superior, 

dr în științe 

economice 

- - 

2 Maxim MOROGA 7,5 ani Bazele managementului 

Bazele managementului și 

marketingului                      

Planificare operațională 

Managementul calității 

Marketingul serviciilor 

Dezvoltare personală 

de bază 2021 2020-2021 II 004 PAA2011 G 

3 Inga 

VARTICOVSCHI  

 

31 ani Corespondența economică, 

Comportamentul consumatorului, 

Protecția consumatorului, 

Protecția civilă 

     de bază 2019 2018 I 215 PAA 2010G 

4 Viorica  

STRATILA 

 

8 ani Bazele antreprenoriatului 

Tehnici de negociere 

Administrarea afacerilor, 

Leadership-ul în afacerile modern 

Managementul IMM-lor 

de bază 2019 2018 II 211 PAA 2110G 

5 Natalia DELIU 20 ani Etica profesională  

Cultura afacerilor  

Managementul timpului  

Tehnici promoționale 

         de bază 2019 2020 II 213 PAA 1911G 

6 Gabriel PALADE   Bazele managementului 

Strategii investiționale 

de bază     Superior 

dr. în științe 

economice 

  - 

7 Grigore SLEPUHIN   Bazele legislației  

Dreptul afacerilor 

de bază     I   - 

8 Cătălina ILCIUC 19 ani Bazele legislației în domeniu,  

Dreptul afacerilor 

        cumul intern 2019 2020 Grad 

didactic 

superior 

- - 

9 Angela BOTEZATU 19 ani Elaborarea și gestionarea proiectelor 

Marketingul micilor afaceri  

          cumul intern 2019 2022 Superior - - 



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

tehnologiilor informației şi a comunicării. 

Obiectiv general: 

Reconceptualizarea procesului educațional prin implementarea tehnologiilor digitale în scopul dezvoltării competențelor socio-profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 

1. Promovarea programelor de formare profesională prin realizarea activităților extracurriculare; 

2. Intensificarea utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare; 

3. Organizarea mobilității academice între catedrele de specialitate, cadrele didactice și elevii ai IP CEEF; 

4. Racordarea programelor educaționale la învățământul la distanță. 
 

 

 

 

II. REALIZAREA PLANULUI INDIVIDUAL 

10 Cebanu 

Ion 

6 ani Bazele legislației în domeniu 

Dreptul afacerilor  

Dreptul comerțului internațional. 

 

cumul intern 2021 2020-2021 II -  

11 Valeriu JEREGHE   Marketing cumul - - -   - 

12 Bologan Lilia 32 Educație pentru Societate de bază 2020 2021 I 31 AAW1812 

13 Galina BUGENKO 16 Teorie economică I 

Teorie economică II 

Bazele antreprenoriatului 

Firma de exercițiu I 

Firma de exercițiu II 

de bază 2021 2018 I 012 FB2008G 

14 Aliona Șaptefrați 10 ani Bazele antreprenoriatului 

Economia aplicată I, II 

Firma de exercițiu I, II 

Bază 2018 2019 I 225 PAA 2111G 



 

 I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

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

Obiectiv

e 

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil Note/ Rezultate 

O2 

O4 

Lecție publică la unitatea de curs 

Dezvoltare Personală. Unitatea de învățare 

,,Preferințele profesionale și dezvoltarea 

carierei". 

PAA 2111G 23.02.202

2 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Șaptefrați A. Realizat 

Lansarea Firmelor de Exercițiu Gaudi și 

Eclipse 

PAA 1910G, 

PAA 1911G 

Octombri

e 2021 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Bugenko G. Realizat 

 1.2. Activități extracurriculare 
 

Obiectiv

e 

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil Note/ Rezultate 

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

O1 

O2 

O3 

O4 

Concursul spoturilor publicitare consacrat  

sărbătorilor de primăvară și a Zilei 

Internaționale a Femeii 

„Femei altfel...”, derulată prin intermediul 

platformei on –line  

Elevii IP 

CEEF 

 

1- 9.03 

2022 

 

Prezentare spoturilor 

publicitare, 

nominalizarea 

participanților. 

Varticovschi I, 

Bugenko G., 

Deliu N. 

Realizat 

 

Ședința publică a Clubului  Muncii în cadrul 

săptămânii carierei. 

Obiectivul activității: 

Conștientizarea importanței dezvoltării 

personale, inclusiv a competențelor 

necesare pe piața muncii 

 

Anul II 

 

Aprilie 

2022 

 

Public interest. Atitudini 

si capacitati specifice 

formate. 

 

Bologan L. 

 

Realizat în luna aprilie 

din cauza situației 

pandemice. 



Proiect educațional transfrontalier ”Young 

Entrepreneurial School (YES), faza II 

Elevi din 

gimn.Voinov

a/ Strășeni, 

Internatul 

Cornești/ 

Ungheni,  

IP Liceul 

”Berezovschi

”/ Chișinău 

Septembri

e 2021 – 

aprilie 

2022 

Interes public.  

Atitudini si capacitați 

specifice formate. 

Botezatu A., 

Bugenko G.,  

Bologan L. PAA, 

anii IV și II 

 

Realizat. 

A fost extins termenul 

de realizare din cauza 

pandemiei. 

Eveniment online organizat în cadrul 

SĂPTĂMÂNII CARIERII ÎN CEEF 

Activitate de informare și sensibilizare 

”Corupția distruge orice carieră” 

Elevii 

grupelor 

CON 2103G, 

CON 2104G, 

FB 2109G. 

22.02.202

2 

Elevi informați și 

sensibilizați 

Competențe dezvoltate 

Ilciuc C., Cebanu I., 

Slepuhin G., Moraru 

V. – Inspector 

principal al Direcției 

Educație 

Anticorupție, CNA 

Realizat conform 

planului 

Eveniment online organizat în parteneriat 

cu Agenției pentru Protecția 

Consumatorului și Supravegherea Pieței. 

Masa rotundă ,,Resurse și servicii digitale 

pentru consumatori: protecție prin 

informare și educație” 

Elevii grupei 

CON 2102G, 

CON 2103G, 

IPF 2104G  

17.03.202

2 

Elevi informați despre 

serviciile și produsele 

digitale existente în RM, 

dar și metodele de 

informare, verificare și 

protecție ale 

consumatorilor.  

Ilciuc C., Cebanu I., 

Bordian E. – director 

BRTȘ a INCE 

Realizat în afara 

planului 

Eveniment online organizat de Ziua 

Mondială a Proprietății Intelectuale. Masa 

rotundă „Stimularea inovației și creativității 

tinerilor prin prisma instrumentelor 

sistemului de Proprietate Intelectualăˮ 

Elevii 

grupelor 

PAA 2010G, 

PAA 2011G. 

15.04.202

2 

Elevi informați și 

sensibilizați 

Competențe dezvoltate 

Ilciuc Cătălina, 

Lupu Elena - 

Bibliograf la INCE 

Realizat în afara 

planului 

Training pentru elevii anului IV cu 

genericul ,,Inițierea elevilor în activitatea de 

cercetare științifică”. 

elevii 

specialității 

„Planificarea 

și 

administrarea 

afacerilor”, 

grupele: 

PAA 1810 G, 

PAA 1811 G 

23.02.202

2 

1. au participat peste 60 

elevi;  

2. competențe 

dezvoltate. 

 

Aliona Șargo, 

Angela Botezatu, 

Maxim Moroga 

rezultatele trainingului 

vor putea fi 

determinate după 

elaborarea și 

susținerea publică a 

lucrărilor de diplomă 

de către unii elevi. 



și PAA 2011 

G 

Balul bobocilor PAA  2111G 25-28.10  

2021 

Activitate realizată 

Competențe dezvoltate 

Șaptefrați A. Cea mai romantică 

grupă 

 1.3. Activități extrașcolare 

 
Obiectiv

e 

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil Note/ Rezultate 

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

OS1 

OS2 

OS3 

OS4 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Femeia în afaceri” 

Elevii 

anului I și 

II IP 

CEEF 

02-

05.03 

2022 

Prezentarea ideilor de 

afaceri Obiective 

realizate Competențe 

dezvoltate 

Galina Bugenko, 

Comitetul 

organizatoric al 

Junior Achievement 

Moldova, 

Varticovschi I. 

Moroga M., Deliu 

N., Ilciuc C., Strătila 

V., 

 

activitate realizată 

prin intermediul 

platformelor on-line 

de videoconferințe; 

rezultate foarte 

bune obținute de 

elevii I.P. CEEF 

participanți la 

eveniment. 

Proiect de educație antreprenorială pentru 

elevi „Innovation Camp”, organizat de 

A.O. „Junior Achievement Moldova”  

(desfășurat în regim de videoconferințe): 

 

elevii și 

cadrele 

didactice ale 

treptei 

liceale, cu 

competență 

specializată 

în domeniul 

pe 

parcursul 

anului 

curent 

  

Comitetul 

organizatoric al 

„Junior Achievement 

Moldova” 

 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Economia verde” 

19 -22.01 

2022 

1. două sesiuni de 

mentorat realizate; 

2. jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante – 10 echipe. 

1. mentoring pentru 

două echipe; 

2. membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 



Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Industria alimentară” 

economico –

antreprenorial 

15 -18.12 

2021 

1. două sesiuni de 

mentorat realizate; 

2. jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante – 10 echipe. 

1. mentoring pentru 

două echipe; 

2. membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Industria autohtonă” 

01 -04.12 

2021 

1. două sesiuni de 

mentorat realizate; 

2. jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante – 9 echipe. 

1. mentoring pentru 

două echipe; 

2. membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Economia circulară comunitară” 

24 -27.11 

2021 

jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante – 9 echipe. 

membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Produse autohtone” 

03 -06.11 

2021 

jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante – 9 echipe. 

membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Tehnologii informaționale” 

20 -23.11 

2021 

jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante -10 echipe. 

membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

Evenimentul de educație antreprenorială 

pentru elevi „Innovation Camp”, cu 

tematica „Dezvoltare comunitară” 

06 -09.11 

2021 

jurizarea tuturor 

echipelor de elevi 

participante- 11 echipe. 

membru al juriului 

pentru etapa de 

prezentare a soluțiilor 

de business. 

 

 

Workshop „Global Money Week” Elevii din 

grupa PAA 

1810, PAA 

1811, elevi 

din Liceul 

„M. 

Berezovschi”

, Chișinău 

29.03.202

2 

Competențe dezvoltate. 

Elevi mobilizați și 

antrenați 

Botezatu A. 

 

Realizat 



Proiect transnațional cu implicarea 

instituțiilor educaționale din R. Moldova și 

România și elaborarea portofoliului digital: 

EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE 

,,Clubul Ingenioșilor Impetuoși”. 

elevii 

grupelor 

PAA 2010 G, 

PAA 2011G, 

FA 2106G 

01 

octombrie 

2021- 28 

februarie 

2022 

Elaborarea și prezentarea 

sarcinilor pentru fiecare 

etapă a proiectului  

Varticovschi Inga, 

Stratila Viorica, 

Colța Angela 

Realizat 

Organizarea acțiunii ecologice de curățare 

și amenajare a terenului din fața IP CEEF 

elevii grupei 

PAA 2010 G 

aprilie 

2022 

Participarea 25 de elevi Cebanu Ion 

Ilciuc Cătălina 

activitate realizată cu 

participarea fizică a 

elevilor 

Concursul ”Cel mai bun plan de afaceri”, 

etapa locală. 

CON 2101G, 

CON 2102G, 

CON 2103G,  

IPF 2104G, 

IPF 2105G, FA 

2106G, FA 

2107G,  

FB 2108G,  

FB 2109G. 

03.12.202

1 

Activitate realizată 

Competența 

antreprenorială 

dezvoltată 

Aliona Șaptefrați  

Viorica Stratilă 

Diplomă locul I,II,III. 

Mențiuni 

Concursul Zonal ”Cel mai bun plan de 

afaceri” în colaborare cu  

Centrul pentru Educație Antreprenorială și 

Asistență în Afaceri și  

OCN,,Microinvest,, 

Etapa locală 

Elevi ai 

centrelor de 

excelență și 

școli 

profesionale 

din Zona 

Centru 

24-25.05 

2022 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Bugenko Galina, 

Deliu N., Stătila V., 

profesori IP CEEF 

Foarte bine 

Concurs Proiectul “O idee, un viitor mai 

bun”. Secțiunea 4  Produse prietenoase cu 

mediul înconjurător  - pentru Cea mai 

originală idee de afacere. 

PAA 1910G 01-04.02 

2022 

Activitate realizată 

Competența 

antreprenorială 

dezvoltată 

Colegiul Tehnic din 

Oradea 

Șaptefrați A., 

Bugenko G.  

 

Diplomă locul I 

Olimpiada la Economia aplicată, etapa 

locală  

PAA 2110G 

PAA 2111G 

FB2008G 

17.02.  

2021 

Activitate realizată 

Competențe dezvoltate 

Organizatori: 

Șaptefrați A.  

Ciobanu O. 

Bugenko G 

Participare 

Olimpiada la Economia aplicată, etapa 

zonală 

CON 2102G 

Sanda Roșca 

Vulpe Daniel 

20.02. 

2022 

Activitate realizată 

Competențe dezvoltate 

Șaptefrați A. 

Bugenko G. 

Participare 



Olimpiada la Economia aplicată, etapa 

republicană 

CON 2102G 

Sanda Roșca 

Vulpe Daniel 

27.04 

2022 

Activitate realizată 

Competențe dezvoltate 

Șaptefrați A., 

Bugenko G. 

Participare 

Excursie, Vizită educativ – informativă la 

Complexul Turistic, Oenogastronomic 

„Regatul Vinului” 

 

elevii 

grupelor 

PAA 1810G 

și 

PAA1811G   

29.03.202

2 

au participat 34 elevi, 

s-au familiarizat cu 

activitățile de producere, 

promovare și de 

agrement ale agentului 

economic 

Șargo A, 

Moroga M 

realizat 

Concursul „Târgul Național al companiilor 

și minifirmelor școlare”, organizat de A.O. 

„Junior Achievement Moldova”  

(desfășurat în regim de videoconferințe). 

elevii și 

cadrele 

didactice ale 

treptelor 

gimnaziale și 

liceale, cu 

competență 

specializată 

în domeniul 

economico –

antreprenorial 

19.03 

2022 

jurizarea celor 7 

minifirme și 6 companii 

școlare participante la 

eveniment 

Comitetul 

organizatoric al 

„Junior Achievement 

Moldova” 

Moroga M. 

jurizarea minifirmelor 

și a companiilor 

școlare participante la 

eveniment și 

selectarea companiei 

școlare ce va 

reprezenta Republica 

Moldova la 

evenimentul „Târgul 

european al 

companiilor și 

minifirmelor școlare” 

Vizită virtuală educativ- informativă la 

„FLOARE –CARPET” S.A. 

elevii 

grupelor 

PAA 1810G 

și 

PAA1811G   

pe 

parcursul 

lunilor 

februarie-

martie 

2022 

familiarizarea elevilor cu 

etapele de producere, cu 

determinarea 

indicatorilor  și 

parametrilor de calitate și 

cu activitățile de 

marketing practicate de 

către producător. 

Moroga M. realizat 

Întâlnire cu reprezentații Centrul de 

Informare pentru Piața Muncii, ANOFM. 

Tema: ,,Susținere a interviului cu 

angajatorul, cunoașterea tehnicilor active de 

căutare a unui loc de muncă”, derulată prin 

intermediul platformei on –line de video 

conferințe 

elevii 

grupelor 

PAA 2010 G, 

PAA 2011 G, 

PAP 1812G 

22 

februarie 

2022 

reuniune realizată, 

competențe dezvoltate 

Varticovschi I, 

Bologan L., 

Moroga M. 

 

Realizat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tîrgul Național al Firmelor de Exercițiu 

ediția  a XIII – ea, 2021 

 

PAA 1910G 

PAA 1911G 

 

07.12.202

1 

Activitate realizată 

Competențe dezvoltate 

Bugenko G. 

Șaptefrați A. 

Diplomă participare 

 II. ACTIVITATEA METODICĂ 

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

Obiectiv

e 

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil Note/ Rezultate 

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

O1 

O2 

O3 

O4 

Articol „Retenția cadrelor didactice în 

contextul dezvoltării carierei lineare”. 

Conferința științifico-practică națională cu 

participare internațională: educația în fața 

noilor provocări. Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

Cadre 

didactice 

5-6 

noiembrie 

2021 

Participare și publicarea 

articolului 

Botezatu A., Herța V. Realizat  

Articol „Cultura organizațională – 

componenta fundamentală în viața unei 

organizații”, în culegerea de articole ale 

Conferinței naționale științifico-practice cu 

participare internațională „Dinamica 

schimbării și cultura organizațională a 

viitorului”, IP CEEF  

Cadre 

didactice 

18.11.202

1 

Participare și publicarea 

articolului 

Botezatu A. Realizat 

Publicarea articolului științific ”Satisfacția 

profesională – factori, surse și recomandări 

de creștere a satisfacției la locul de munca” 

în culegerea de articole ale Conferinței 

Științifico-Practică cu participare 

Internațională ”Dinamica schimbării și 

cultura organizațională a viitorului”, ediția 

a II-a. 

Cadre 

didactice din 

RM și 

România 

20.11.202

1 

Articol publicat 

Certificat de participare 

cu comunicare 

Ilciuc Cătălina, 

Ștefaneț Diana 

Realizat conform 

planului 



Conferința ,,PRO BUSINESS 

TOGETHER: TENDINȚE, PROVOCĂRI, 

SOLUȚII” ediția a II-a, 2021 

,,Brandurile și tinerii în secolul XXI’’ 

Profesorii și 

elevii din 

instituțiile 

profesional 

tehnice: 

Botezatu A.-

Eriomenko 

K. Purice R., 

Bugenko G.- 

Bostan N., 

Șaptefrați A.-

Guțan J., 

Ilciuc C.-

Stepan D., 

Gorea G., 

Todoiseiciuc 

V., Tacu A., 

Ceban I.- 

Reuțki C., 

Șargo A.- 

Marandici C., 

Șargo I., 

Bancu 

Cristina, 

Cabac V.  

Varicovschi 

I.- 

Plămădeală 

D., Baran L., 

Deliu N.- 

Șișcanu R. 

23.11.202 Material elaborat și 

publicat 

Organizatori: Șargo 

A., Botezatu A., 

Ceban I., Moroga M. 

Articolul publicat în 

termen. Certificat de 

participare 

Organizarea Conferinței Științifico-

Practică cu participare Internațională 

”Dinamica schimbării și cultura 

organizațională a viitorului”, ediția a II-a 

Cadre 

didactice din 

RM și 

România 

18.11.202

1 

Programul confrinței 

realizat 

Certificat de organizare 

și moderare 

Diana Ștefaneț, 

Cezara Fetescu, 

Cătălina Ilciuc, 

Savciuc Cristina, 

Olesea Stratu, 

Veronica Herța 

Realizat conform 

planului 



Participare cu publicație la Conferinţa 

Naţională Ştiinţifico-Practică ,, Dinamica 

schimbării şi cultura organizațională a 

viitorului” articolul: ,,Capitalul uman 

educaţional”; 

Cadre 

didactice 

18.11.202

1 

Participare și publicarea 

articolului. 

Șargo A. Realizat 

Conferința științifică internațională 

„Abordări Inter/transdisciplinare în 

predarea științelor reale (concept 

STEAM)” organizată de către 

Universitatea de Stat din Tiraspol. 

Cadre 

didactice 

29-30.11 

2021 

Material elaborat și 

publicat 

Aliona Șaptefrați Articolul publicat în 

termen. Certificat de 

participare. 

Curs în format digital unitatea de curs 

Marketingul micilor afaceri, platforma 

Livresq.com 

anul III, PAA Septembri

e 2021 

Curs digital elaborat Botezatu A. Prezentat la Consiliul 

metodico-științific al 

IP CEEF. 

Curs în format digital unitatea de curs 

Elaborarea și gestiunea proiectelor, 

platforma Livresq.com 

anul IV, PAA Septembri

e 2021 

Curs digital elaborat Botezatu A. Prezentat la Consiliul 

metodico-științific al 

IP CEEF 

Elaborarea suportului didactic, în format 

digital, la unitățile de curs: 

 1.Bazele legislației în domeniu;  

2.Dreptul comerțului internațional,  

 în concordanță cu curriculum aprobat . 

elevii anului 

I, II, IV ai IP 

CEEF 

Mai 2022 material elaborat Cebanu Ion 

Ilciuc Cătălina 

 

prezentat la Consiliul 

metodico-științific al 

IP CEEF. 

 b. Elaborări metodice 

Obiectiv

e 

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil Note/ Rezultate 

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

OS1 

OS2 

OS3 

Elaborarea Curriculum la unitatea de curs: 
Protecția consumatorului, U.05.L.001, 
Planul de învățământ 2020 

Elevii 

specialității 

PAP și AAW 

martie 

2022 

Elaborarea și prezentarea 

în termen a documentelor 

elaborate. 

 

Varticovschi I. 

 

Realizat 

 

Elaborarea Curriculum la unitatea de curs: 
Protecția civilă, G.06.003, Planul de 
învățământ 2020 

Elevii 

specialității 

PAP și AAW 

martie 

2022 

Elaborarea și prezentarea 

în termen a documentelor 

elaborate. 

 

Varticovschi I. 

 

Realizat 

 



Actualizarea Curriculumului la unitatea de 
curs: U.05.L.002 „Bazele managementului 
și marketingului Planul de învățământ 
aprobat la 23 noiembrie 2020 

Elevii 

specialității 

PAP și AAW 

pe 

parcursul 

anului de 

învățământ 

curent 

Curriculum actualizat  Angela Botezatu, 

Maxim Moroga 

Realizat 

Elaborarea Curriculum la unitatea de curs: 

Bazele legislației în domeniu, U.06.007, 

Planul de învățământ 2020 

Elevii 

specialității 

PAP și AAW 

martie 

2022 

Elaborarea și prezentarea 

în termen a documentelor 

elaborate. 

 

Ceban I. Realizat 

 

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

formare. 

Obiectiv

e  

specifice 

Acțiuni  realizate conform obiectivelor 

specifice 

Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Responsabil, 

Participant 

Note/ Rezultate 

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

O1 

O2 

O3 

O4 

Organizarea și desfășurarea Seminarului 

metodic „Manuale digitale sau cum migrăm 

către un mediu educațional avansat 

tehnologic”, Platforma Livresq 

Cadrele 

didactice din 

CEEF 

01.02.202

2; 

16.12.202

1 

Competențe dezvoltate Botezatu A., 

Bugenko G. 
Realizat 

Atelier practic ,,Starea de FLUX-metode 

eficiente de eliberare de convingerile 

limitate” 

Cadrele 

didactice 

03.02.202

2 

Competențe dezvoltate Șargo A., Șaptefrați 

A. 

Realizat 

Masă rotundă ,,Schimb de practici 

manageriale prin identificarea unor soluţii 

constructive în organizarea activităţii secţiei 

didactice” –  

Cadrele 

didactice 

21.10.202

1 

Competențe dezvoltate Șargo A. Realizat 

Seminarului Educația Economică și 

Antreprenorială, nivel liceal 

 

Cadrele 

didactice 

16 -

25.08.202

1 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Junior 

AchievementGrigore 

Belostecinic, ASEM 

Deliu N. 

Foarte bine 

Cursul de formare ”Crearea și evaluarea 

unui test pe platforma MOODLE, cu 

gestionarea registrelor de note” 

Cadrele 

didactice 

13.11.202

1 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Oriol Irina ș.a. 

Tekwill, UTM 

Deliu N. 

Foarte bine 

Exercițiul de autoreflecție prin intermediul 

SELFIE  

Cadrele 

didactice 

16.11.202

1 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Themis Christophidou 

Deliu N. 

Foarte bine 



Seminar informativ-metodic ”Mentoratul – 

etapă importanță în managementul carierei 

profesionale” 

Cadrele 

didactice IP 

CEEF 

28.01.202

2 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Deliu N., Șaptefrați 

A. 

Foarte bine 

 Formarea profesională ”Evaluarea 

formativă modernă cu ajutorul standartelor 

educaționale” 

 

Cadrele 

didactice 

14.04.202

2 

Obiective realizate 

Competențe dezvoltate 

Dițoiu Cristian,  

Edumagic 

Deliu N. 

Foarte bine 

 Atelier de formare „Prevenirea bullyng-

ului în mediul educațional”, Secția Formare 

Profesională Continuă a IP CEEF 

Cadrele 

didactice IP 

CEEF 

29.11. 

2022 

Participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități 

digitale, schimb de 

experiență 

Varticovschi I., Deliu 

N., Șaptefrați A., 

Bologan L. 

Realizat 

Cursuri de de formare profesională continua 

,,Didactica disciplinelor economice” Secția 

Formare Profesională Continuă a IP CEEF 

Profesorii 09-29 

martie 

2022 

participare și formarea 

profesională la cursuri, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități 

digitale, schimb de 

experiență 

Varticovschi Inga Realizat 

 Masă rotunda de formare profesională 

„Resurse și servicii digitale pentru 

consumatori: protecție prin informare și 

educație”, Biblioteca Republicană 

Tehnico-Științifică a INCE 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și 

Supravegherea Pieții  

Profesorii și 

elevii CEEF 

17 martie 

2022 

participare la masa 

rotundă, dobândirea de 

noi competențe și 

abilități, schimb de 

experiență 

Varticovschi I., Ilciuc 

C. 

Realizat 

Masă rotunda de formare profesională 

„Stimularea inovației și creativității 

tinerilor prin prisma instrumentelor 

sistemului de Proprietate Intelectuală”, 

Biblioteca Republicană Tehnico-

Științifică a INCE 

Agenția de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova 

 

Profesorii și 

elevii CEEF 

15 aprilie 

2022 

participare la masa 

rotundă, dobândirea de 

noi competențe și 

abilități, schimb de 

experiență 

Varticovschi I., 

Stratila V., Ilciuc C. 

Realizat 

Training pentru cadrele didactice 

,,Creșterea profesională și dezvoltarea 

Profesorii 18 mai 

2022 
participare la training, 

dobândirea de noi 

Varticovschi I., 

Șaptefrați A. 

Realizat 



carierei”, Secția Formare Profesională 

Continuă a IP CEEF 
competențe și abilități 

digitale, schimb de 

experiență 

Conferința științifică internațională 

„Abordări Inter/transdisciplinare în 

predarea științelor reale (concept STEAM)” 

organizată de către Universitatea de Stat din 

Tiraspol. 

Cadrele 

didactice 

29-30.10. 

2021 

Material elaborat și 

publicat 

Șaptefrați A. Articolul publicat în 

termen. Certificat de 

participare 

Atelier de formare pentru cadrele didactice 

din învățământul profesional tehnic la 

disciplina Educație pentru societate, în 

cadrul Proiectului Consiliului Europei 

Educație pentru Democrație în Republica 

Moldova, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia 

Bologan 

30.08.202

1 

09.09.

2021 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță 

Lilia Bologan 

realizat 

Atelier de formare pentru cadrele didactice 

din învățământul profesional tehnic la 

disciplina Educație pentru societate, în 

cadrul Proiectului Consiliului Europei 

Educație pentru Democrație în Republica 

Moldova, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

23-

27.10.202

1 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță 

Lilia Bologan 

realizat 

Atelier de formare pentru cadrele didactice 

din învățământul profesional tehnic la 

disciplina Educație pentru societate, în 

cadrul Proiectului Consiliului Europei 

Educație pentru Democrație în Republica 

Moldova, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

15.01.202

2 

19.01.202

2 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță 

Lilia Bologan 

realizat 

Atelier de formare pentru cadrele didactice 

din învățământul profesional tehnic la 

disciplina Educație pentru societate, în 

cadrul Proiectului Consiliului Europei 

Educație pentru Democrație în Republica 

Moldova, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

09-

11.03.202

1 

 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță 

Lilia Bologan 

realizat 

Curs de pregătire/perfecționare ”Securitatea 

și sănătatea în muncă”, niv. I, Institutul 

muncii 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

 

18.03.202

2, 

  

participare la curs, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități în 

domeniul SSM, schimb 

de experiență 

Tatiana Topor,  

Șargo Aliona, 

Bologan Lilia 

realizat 



Atelier de educație pentru media ”Abordare 

critică a informației în situații de criză”, CJI, 

IP CEEF 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

22.03.202

2 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Silvia Braniște, 

Lilia Bologan 

realizat 

Atelier de formare profesională 

”Particularitățile procesului de formare a 

competențelor pentru cultura democratică 

în contextul social actual”, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

30.03-

08.04.202

2 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță, 

Lilia Bologan 

realizat 

Organizarea și desfășurarea Seminarului 

metodic „Manuale digitale sau cum migrăm 

către un mediu educațional avansat 

tehnologic”, Platforma Livresq 

Cadrele 

didactice din 

CEEF 

01.02.202

2; 

16.12.202

1 

Competențe dezvoltate Botezatu A., 

Bugenko G. 

realizat 

Seminarul instructiv privind 

implementarea Metodologiei de evaluare 

prin descriptori la disciplina Educație 

pentru societate în învățământul profesional 

tehnic, MEC 

 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

20.04.202

2 

participare la atelier, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Angela Botezatu, 

Lilia Bologan 

realizat 

Seminar instructiv-informativ privind 

implementarea actelor normative la EpS în 

ÎPT, MEC 

I.P.  CEEF, 

Lilia Bologan 

24.11.202

1 

participare la seminar, 

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență 

Ludmila Cerguță 

Lilia Bologan 

realizat 

Atelier practic ”Starea de FLUX – metode 

eficiente de eliberare de convingerile 

limitative” 

Cadre 

didactice din 

IP CEEF 

03.02.202

2 

Competențe dezvoltate 

Certificat de participare 

Ștefaneț D. Realizat în afară 

planului 

Conferința finală de totalizare și promovare 

a rezultatelor proiectului REVOCC - O 

CARIERĂ DE SUCCES ACASĂ. 

Abordarea sistemică a educației pentru 

carieră. 

Cadre 

didactice, 

reprezentanți 

ai 

ministerelor 

de resort, 

APL, 

manageri ai 

instituțiilor 

de ÎPT, 

antreprenori, 

agenți 

26-

27.05.202

2 

Competențe dezvoltate 

Certificat de participare 

Diplomă acordată 

instituției. 

CEDA, MEC, 

ANOFM 

Realizat în afară 

planului 



economici și 

alte persoane 

interesate. 

Atelier  practic „Starea de flux – metode 

eficiente de eliberare de convingeri 

limitative” organizat de I.P. „Centrul de 

Excelență în Economie și Finanțe” 

I.P.  CEEF, 

Maxim 

Moroga 

03 

februarie 

2022 

1. participare la atelier;  

dobândirea de noi 

competențe și abilități, 

schimb de experiență. 

Diana Ștefăneț participare la atelier 

 Articolul științific „Practici internaționale 

privind organizarea în context pandemic”, 

prezentat în cadrul Conferinței științifice 

naționale cu participare internațională 

„Drepturile persoanei - probleme actuale în 

lumina jurisprudenței naționale”, 

organizată de  Biblioteca Publică de Drept 

Comunitatea 

științifică din 

domeniul 

jurisprudenței 

10 

decembrie 

2021 

participarea la  sesiunile 

conferinței. 

Cebanu Ion publicarea articolului 

într-o culegere 

specializată de articole 

relatate în cadrul 

conferinței 

 

III. REZULTATE DEOSEBITE 

Nr. Profesor Rezultate deosebite 

 Botezatu Angela  Formator în cadrul sesiunii de formare a cadrelor didactice supuse atestării, etapa republicană, 2022, ordin MEC, 

nr. 1607 din  07.12.2021. 

 Membru al grupului de lucru pentru modificarea și completarea regulamentului de atestare a cadrelor didactice, 

ordin MEC nr. 125 din 28.02.2022. 

 Mentor al cadrului didactic Borcoman Ina. 

 Șargo Aliona  Activitate în grupul de lucru la elaborarea planului de învățământ la programul de formare profesională 

,,Contabilitate”; 

 Președinte a comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice; 

 Varticovschi Inga  Diriginte  coordonator  a IP CEEF 

 Membru al comisiei pentru  Situații  Excepționale  a IP CEEF 

 Membru al comisiei de evaluare pe teren a activității cadrelor didactice a IP CEEF 

 Diplomă de merit , concursul ,, DIRIGINTELE ANULUI” 

 Stratila Viorica  Locul I, Juncu Marinela, Concursul ”Cel mai bun plan de afaceri”, etapa locală și zonală 

 Șaptefrați Aliona  Locul I, Concurs Proiectul “O idee, un viitor mai bun”, secțiunea 4  Produse prietenoase cu mediul înconjurător  - 

pentru Cea mai originală idee de afacere. 

 Bugenko Galina  Locul I, Concurs Proiectul “O idee, un viitor mai bun”, secțiunea 4  Produse prietenoase cu mediul înconjurător  - 

pentru Cea mai originală idee de afacere. 

 Locul I, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cel mai bun slogan – FE ECLIPSE SRL 



 Locul II, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cel mai bun spot publicitar – FE ECLIPSE SRL 

 Locul III, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cel mai bun spot publicitar – FE GAUDI SRL 

 Locul III, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cel Cea mai bună pagină WEB– FE ECLIPSE SRL 

 Locul II, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cea mai bună promovare pe rețelele de socializare – FE 

ECLIPSE SRL 

 Locul III, Târgul național al firmelor de exercițiu, proba Cea mai bună promovare pe rețelele de socializare – FE 

GAUDI SRL 

 Bologan Lilia  Membrul grupului de lucru pentru elaborarea Metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplina Educație 

pentru societate în învățământul profesional tehnic; 

 Membrul grupului de lucru pentru revizuirea Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului 

pentru performanța personalului din IP CEEF; 

 Membrul comisiei de verificare a datelor candidaților la absolvirea IP CEEF 2022; 

 Membrul Consiliului de administrație; 

 Președintele Comitetului sindical, CEEF; 

 Moroga Maxim  Secretar al Comisiei de evaluare și calificare pentru specialitatea „Planificarea și administrarea afacerilor” desemnat 

prin ordinul Directorului I.P. „C.E.E.F” nr. 57b din 18 mai 2022 „Ref: Constituirea Comisiei de evaluare și 

calificare”; 

 Mentor, desemnat de „FLOARE- CARPET”S.A., la realizarea stagiului de practică ce anticipează probele de 

absolvire a elevilor I.P. „Centrul de Excelență în Economie și Finanțe”, specialitatea „Planificarea și administrarea 

afacerii”, 20 aprilie -17 iunie 2022; 

 Membru al grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru examenul de calificare la specialitatea 

„Planificarea și administrarea afacerilor”, promoția 2022; 

 Membru al Comisiei de evaluare a planurilor de învățământ la programul de formare profesională 41310 

„Planificarea și administrarea afacerilor”, desemnat prin ordinul Directorului  I.P. „C.E.E.F” nr. 120b din 13 

octombrie 2021 „Ref: Constituirea Comisiei de evaluare a planurilor de învățământ la programele de formare 

profesională ( domeniul Afaceri și administrare)”; 

 Obținerea diplomei de recalificare profesională pentru programul de „Psihopedagogie”. 

 Șargo A., Botezatu A., Ilciuc C., 

Bugenko G. 

 Autori ai Planurilor de învățământ la specialitatea finanțe și bănci, finanțe și asigurări, contabilitate, impozite și 

percepere fiscală; 

 
 

 

III. REZULTATELE ASISTĂRILOR LA LECȚII ȘI ALTOR ACTIVITĂȚI ALE PROFESORULUI (Profesorii catedrei 

au asistat la 53 de lecții) 

 



Cadru didactic Data 

asistării 

Unitatea de curs Tema Grupa Calificative și recomandări 

MOROGA MAXIM 

Angela 

BOTEZATU 

12 

octombrie 

2021 

Elaborarea și gestiunea 

proiectelor 

Natura şi scopul managementului 

proiectelor 

PAA 1811 

G 

lecție foarte bună și eficientă, 

recomandările au fost oferite 

de membrii Comisiei de 

atestare a cadrelor didactice 

din I.P. CEEF 

VARTICOVSCHI INGA 

Colța Angela 15 

octombrie 

2021 

Asigurări şi reasigurări Asigurarea de răspundere civilă 

profesională 

FA 1809 

G 

 

Foarte bine 

Colța Angela 08 

noiembrie 

2021 

Asigurări şi reasigurări Asigurarea facultativă a aeronavelor FA 1809 

G 

 

Foarte bine 

BOLOGAN LILIA 

Strătilă Viorica 15.11.2021 Bazele antreprenoriatului Creditul bancar, leasing. AAW1812 Foarte bine. Lecție foarte 

interesantă, cu aspect 

aplicativ pronunțat. 

Recomandări: Antrenarea mai 

activă a elevilor cu probleme 

academice  în activitățile 

desfășurate. 

 

Duca Maria, 

Iurașcu Galina, 

Cerguță 

Ludmila 

25.11.2021 Masă rotundă ”Fizica omului” Anul II Foarte bine. Activitate cu 

aspect cognitiv pronunțat. 

Recomandare: A organiza 

activități extracurriculare cu 

antrenarea unui număr cât 

mai mare posibil de elevi în 

scopul motivării pentru 

învățare. 

Botzatu Angela, 

Șargo Aliona, 

Moroga Maxim 

 

23.02.2022 Training ”Inițierea elevilor în activitatea de 

cercetare științifică” 

elevii 

anului IV 

Foarte bine. Activitate bine 

organizată, cu accent pe 

dezvoltarea abilităților de 

cercetare și de organizare a 

informației. 



Roller Ala 24.02.2022 Work-shop ”Credite ipotecare. Gestionarea 

contractului în Outcourcing și 

asistența la distanță a bancomatelor” 

FB1808, 

FB1809 

Foarte bine. Activitate cu 

aspect cognitiv pronunțat. 

Recomandare: Atenționarea 

asupra greșelilor de 

exprimare comise de elevi. 

Braniște Silvia, 

Cazacu Diana, 

Știrbu Viorica 

25.02.2022 Lansarea Proiectului ”Limbile străine – punți spre 

oportunități de carieră” 

Elevi 

CEEF 

Foarte bine. Activitate foarte 

bună și eficientă. 

Recomandări: A asigura 

antrenarea unui număr cât 

mai mare de elevi în acest 

proiect. 

 

Borcoman Ina, 

Melnic Tatiana, 

Zatîca 

Alexandru 

25.02.2022 Seminar informativ ”Administrarea și securitatea 

paginilor WEB”, CEEF, Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică. 

Elevii 

specialități

lor AAW 

și PAP. 

Foarte bine. Activitate foarte 

bună și eficientă. 

Recomandări: Moderatorii 

vor asigura prezența elevilor 

cu camera video conectată. 

 

Varticovschi 

Inga 

17.03.2022 Protecția consumatorului Protecția consumatorului. Elemente 

primordiale privind asigurarea 

protecției drepturilor 

consumatorilor” 

PAA 

1910, 

PAA 1911 

Foarte bine. Oră cu impact 

emoțional puternic asupra 

participanților și asistenților, 

cu aspect aplicativ pronunțat. 

Recomandări: Monitorizarea 

elevilor în timpul desfășurării 

activității. 

ILCIUC CĂTĂLINA 26 de lecții asistate aleatoriu 

DELIU NATALIA 

Borcoman Ina 08.11.2021 Informatica Conceptul de dată. Tipuri de date PAA2111 Foarte bine 

Gurdiș Alina 09.11.2021 Tehnologii Informaționale de 

comunicare 

Gestiunea datelor AAW2112 Foarte bine 

Melnic Tatiana 09.11.2021 Informatica Prelucrarea datelor PAA1910 Foarte bine 

Ganea Ion 10.11.2021 Asistența pentru baze de date Structuri și modele de date PAP2013 Bine 

 

Gurdiș Alina 15.11.2021 Informatica Tipuri de date FB2108 Foarte bine 



Borcoman Ina 16.11.2021 Utilizarea algoritmilor de 

criptare 

Modelul criptării convenţionale AAW1812 Foarte bine 

Melnic Tatiana 16.11.2021 Informatica Prelucrarea datelor PAA1910 Foarte bine 

Ganea Ion 17.11.2021 Asistența pentru baze de date Structuri și modele de date PAP2013 Bine 

Osoianu 

Alexandru 

16.02.2020 Dezvoltarea personală Etica comunicării CON 1902 Foarte bine 

IV. ACTIVITĂȚI NEREALIZATE 
 

 Denumire activitate 

 

Responsabil Termenul de 

realizare 

Motivul 

1.  Vizite educativ – 

informative la  renumiți 

antreprenori autohtoni; 

Varticovschi 

I., Strătila V. 

februarie/ aprilie 2022 Restricționarea accesului vizitatorilor în cadrul instituției publice, în 

context pandemic, ca măsură impusă de autoritățile publice de resort 

2.  Excursii:MoldExpo – 

Fabricat în Moldova; 

Varticovschi 

I., Strătila 

V., Moroga 

M. 

Februarie/martie 2022 

 

Contramandarea desfășurării expozițiilor specializate de către 

organizator, în contextul măsurilor restrictive impuse de autoritățile 

publice din considerentele pandemice Covid – 19, cât și amplasarea, de 

către autoritățile publice, în cadrul Centrului expozițional, a Centrului 

de triere „COVID-19”, cu ulterioara replanificare a lui, în calitate de 

Centru de cazare primară a prietenilor și vecinilor noștri din Ucraina. 

3.  Excursie virtuală la 

Parlamentul Republicii 

Moldova. 

Bologan L. Aprilie 2022 Situația epidemiologică. 

Motivație scăzută pentru participare 

4.  Lecție publică la unitatea 

de curs Bazele 

managementului. 

Unitatea de învățare 

,,Funcțiile 

managementului: 

Planificarea. Modelul 

CANVAS” 

Moroga M. 27 octombrie 2021 În această perioadă activitatea educațională s-a desfășurat exclusiv de 

la distanță prin intermediul platformei de videoconferințe Gmeet. 

Această tematică necesită activitate practică, pentru a fi sigur că elevii 

au înțeles aspectele teoretice și au dobândit noi competențe, cât și o 

evaluare obiectivă a planurilor elaborate. Activitatea practică 

presupunea gruparea elevilor în 7-8 echipe, pentru simularea elaborării 

unor planificări conform acestui model, specifice activităților 

organizatorice concrete din cadrul entitățiloe economice. 

5.  Curs în format digital la 

unitatea de curs Bazele 

antreprenoriatului 

Bugenko G. 

Șaptefrați A. 

mai 

 
Timp limitat 

6.  Elaborarea Sugestiilor 

metodologice de 

organizare și evaluare a 

Studiului individual 

Membrii 

catedrei 

mai Timp limitat 



pentru unitățile de curs 

de la catedra 

Administrarea Afacerilor 

 

  

 

 

 

 

CONCLUZII: 

1. Activitatea didactică, extracurriculară și metodică a catedrei a fost organizată și s-a desfășurat în vederea realizării obiectivelor 
specifice planificate. 

2.Performanțele  catedrei se datorează echipei create în cadrul catedrei. 

3. Membrii catedrei au fost implicați în activități de dezvoltarea abilităților profesionale care pe viitor le vor permite desfășurarea actului 
educativ mai profesional. 

4. Catedra este preocupată de continuitatea promovării cercetării științifico-practice a cadrelor didactice și a elevilor ca instrument de 
formare profesională avansată. 

 

RECOMANDĂRI: 

Membrii catedrei vor include în planurile de activitate pentru anul de studii 2022-2023 care vor fi orientate spre: 

 Concentrarea resurselor educaționale RED pe o singură platformă. 

 Promovarea țintită a specialității Panificarea și Administrarea Afacerilor. 

 Elaborarea resurselor de evaluare on-line. 

 Desfășurarea lecțiilor și activităților didactice împreună cu specialiști în domeniu. 



ȘEDINȚE ALE CATEDREI 

Data, nr proces 

verbal 

Ordinea de zi Decizii 

Proces verbal nr. 1  

din 26 august 2021 

 

1.Informarea 

membrilor catedrei 

despre modalitatea 

de desfășurare a 

procesului didactic 

pentru anul 

de  studii 2021-

2022. 

2. Diverse 

1.A lua act de informația prezentată de șeful catedrei catedrei.  

Cadrele didactice, diriginții grupelor academice vor respecta măsurile antiepidemice specifice pandemiei COVID-19 

Cadrele didactice, diriginții grupelor academice vor informa elevii cu privire la la respectarea măsurilor antiepidemice specifice 

pandemiei COVID-19 și la modalitatea de desfășurare a lecțiilor în IP CEEF. 

Proces verbal  nr. 2 

din 9 septembrie 

2021 

  

1. Aprobarea 

planurilor de lungă 

durată pentru anul 

de  studii 2021-

2022. 

2.Aprobarea 

planurilor 

individuale ale 

profesorilor pentru 

anul de  studii 

2021-2022. 

3.Aprobarea 

cererilor cadrelor 

didactice care 

candidează  pentru 

conferirea gradul 

didactic. 

4.Monitorizarea și 

evaluarea stagiilor 

de practică 

desfășurate în 

instituție. Raport de 

activitate în anul 

2021-2022 

1.Șeful catedrei prezintă lista planurilor de lungă durată elaborate de profesorii catedrei pentru anul de  studii 2021-

2022. Planurile de lungă durată se vor prezenta pentru aprobare directorului adjunct pentru instruire și educație. Dna Bologan 

Lilia a prezentat Planul de activitate al Cercului ,,Clubul muncii” pentru anul de învățământ 2021-2022. Planul de activitate al 

Cercului va fi prezentat spre aprobare directorului adjunct pentru instruire practică. 

2.Pe parcursul anului de învățământ 2021-2022 membrii catedrei vor realiza activități după cum urmează: 

 Curs în format digital unitatea de curs Marketingul micilor afaceri, platforma Livresq.com- Botezatu A. 

 Curs în format digital unitatea de curs Elaborarea și gestiunea proiectelor, platforma Livresq.com-Botezatu A. 

 Curs digital ”Bazele legislației în domeniu”-Ceban I., Ilciuc C. 

 Curs digital ”Dreptul afacerilor”- Ceban I., Ilciuc C. 

 Curs în format digital la unitatea de curs Bazele antreprenoriatului- Bugenko G., Șaptefrați A. 

 Elaborarea suportului didactic la unitatea de curs ,,Planificarea operațională” în cooncordanță cu curriculum aprobat 

în a. 2021- Moroga M.  

 Elaborarea Sugestiilor metodologice de organizare și evaluare a Studiului individual pentru unitățile de curs predate. 

Responsabili: Șargo Aliona, Botezatu Angela. Termen de realizare: decembrie. 

 Organizarea unei mese rotunde cu elevii anului IV cu generitul ,,Inițierea elevilor în activitatea de cercetare științifică”. 

Responsabili: Șargo Aliona, Botezatu Angela.  
 Organizare conferință științifico-practică a elevilor: Pro Business Together: tendințe, provocări, soluții (online) 

Responsabili: Șargo Aliona, Moroga maxim, Cebanu Ion, Botezatu Angela 

 Ziua ușilor deschise la specialitatea PAA. Responsabili: Bugenko Galina 

3.În anul de învățământ 2021-2022 membrii catedrei ,, Administrarea afacerilor” vor candida pentru conferirea /confirmarea 

gradelor didactice/manageriale după cum urmează:  

 Dna Botezatu Angela va candida pentru confirmarea gradului didactic superior. Cererea dnei Șargo Aliona este 

aprobată. 

4.Șefii de catedră împreună cu membrii catedrei vor analiza rezultatele obținute de elevii specialității Planificarea și 

administrarea afacerilor și vor propune măsuri de îmbunătățire unde este cazul. Se va analiza posibilitatea evaluării ulterioare 

a elevilor care nu au transmis produsele în termeni optimi. 

5.Diverse. a). Profesorii catedrei  vor prezenta graficul de realizare a Studiilor individuale până la data de 30 septembrie 2021. 



5. Diverse 

 

 

  b) Conducătorii lucrărilor de diplomă sunt desemnați după cum urmează: 

1. Dl Palade Gabriel, grad didactic superior, dr. în științe economice; 

2. Dna Botezatu Angela, grad didactic superior, dr. în științe economice; 

3. Dna Șargo Aliona, grad didactic superior, dr. în științe economice; 

4. Dna Ilciuc Cătălina, grad didactic I, dr. în științe economice; 

5.Bugenko Galina, grad didactic I. 

6.Jereghe Valeriu 

Temele pentru lucrarea de diplomă, sunt elaborate de catedrele de profil din cadrul catedrei și se prezintă spre aprobare șefului 

de catedră până la 25 septembrie 2021. 

c)Cadrele didactice implicate în elaborarea Curriculumului pentru planul de învățământ din 2020 la specialitățile  AAW și 

PAP Curriculum-urile după cum urmează: Protecția consumatorului, .05.L.001,  

Protecția civilă, G.06.003, U.05.L.002 „Bazele managementului și marketingului, Bazele legislației în domeniu, U.06.007 

Curriculum-urile vor fi elaborate și aprobate la ședințele catedrei și înaintate spre aprobare la Consiliul Metodico-Științific.  

Proces verbal nr. 3 

din 7 octombrie 2021 

 

1.Cu privire la 

elaborarea 

lucrărilor de 

diplomă de către 

elevii specialității 

PAA 

3.  Diverse. Cu 

privire la graficul 

Studiilor 

individuale și 

Orarul 

consultațiilor. 

1.Au fost desemnați    conducătorii lucrărilor de diploma. Au fost stabilite unitățile de curs de specialitate media cărora va fi 

lut în calcul la identificarea elevilor care vor scrie tezele de diploma. 

2.A fort indicat elaborarea graficului Studiilor individuale pentru grupele academice și Orarul consultațiilor membrii  Catedrei 

,,Administrarea afacerilor” anul de învățământ 2021-2022, semestrul I.  

 

 

Proces verbal nr. 4 

din 11 

noiembrie  2021 

 

1.Elaborarea 

subiectelor pentru 

sesiunea de iarnă 

2021-2022. 

2.Diverse 

 

1.Sesiunea de iarnă se va desfășura în format fizic. Baremul de evaluare și punctajul de evaluare rămâne același conform 

procedurii interne. Durata examenelor în scris tradițional va fi: 90 minute (unitățile de curs 1-2 credite), 135 minute (unitățile 

de curs 3-4 credite), 180 minute (unitățile de curs 5-6 credite). 

2. Profesorii vor consemna absențele și notele în registru la fiecare două săptămâni. 

Proces verbal nr. 5 

din 13 decembrie 

2021 

 

1.Cu privire la 

Procedura 

operațională privind 

Organizarea 

evaluării finale a 

activității  de 

învățare a elevilor 

în contextual 

situației 

1.Evaluarea finalităților de studii se realizează prin evaluarea finală (examen, teză semestrială, care se susţin în sesiunile 

stabilite în conformitate cu planurile de învățământ).  

 evaluarea curentă și finală a competențelor elevilor se desfășoară în conformitate cu planul de învățământ, curricula și 

proiectele de lungă durată; 

 tezele semestriale la disciplinele de cultură generală se desfășoară din contul orelor prevăzute pentru disciplina respectivă. Șefii 

secțiilor didactice elaborează orarul de susținere a tezelor. 

 examenele se susțin numai în sesiunile de examene programate conform graficului procesului de învățământ;  

 pentru optimizarea procesului și asigurarea sănătății elevilor, directorul adjunct pentru instruire și educație împreună cu șefii de 

catedre de specialitate stabilesc numărul și unitățile de curs pentru examenele centralizate; 



epidemiologice 

de   COVID-19  

2.Aprobarea 

subiectelor pentru 

sesiunea de iarnă 

2021-2022 

3.Diverse 

 forma de susținere a examenului și orarul sesiunii se stabilește pe formațiuni de studii și se aduce la cunoștință elevilor cu cel 

puțin 3 săptămâni înainte de începerea sesiunii de examene; 

  directorul adjunct pentru instruire și educație împreună cu șefii de catedre de specialitate și cadrele didactice stabilesc forma de 

susținere a examenelor (test scris cu prezență fizică, examen oral cu prezență fizică); 

   în concordanță cu adaptarea la prevederile Planului-cadru se recomandă durata examenelor în scris: 

o 90 minute (unitățile de curs 1-2 credite) 

o 135 minute (unitățile de curs 3-4 credite) 

o  180 minute (unitățile de curs 5-6 credite) 

Procedura de contestare a rezultatelor probelelor finale de evaluare este reglementată de prevederile Cadrului normativ intern 

al IP CEEF și  de prezenta procedură. Astfel, elevii pot contesta nota acordată de profesor în decurs de 24 de ore din momentul 

anunțării rezultatelor, prin depunerea unei cereri adresate directorului. În acest caz, directorul va constitui prin ordin o comisie 

de examinare din trei persoane (inclusiv cadrul didactic care a predat cursul respectiv) care va reevalua competențele elevului 

sau lucrarea. 

 

Proces verbal nr. 6 

din  14 ianuarie 2022 

 

1.Cu privire la 

organizarea și 

desfășurarea 

procesului de studii 

în sem II. 

2. Diverse 

  

 1.În semestrul II, pentru elevii anului IV, specialitatea PAA se vor organiza examene în formă orală pentru următoarele unități 

de curs: Planificarea operațională, Managementul calității, Marketingul serviciilor. 

În semestrul II pentru desfășurarea demersului didactic se va desfășura după modelul IV hibrid 50% fizic și  50% online, 

începem lecțiile la ora 8.00, durata lecțiilor 80 min. pauze vor fi de 10 min. și o pauză mare de 15 min., lecțiile se vor 

desfășura într-un singur schimb, începem lecțiile fizic cu anul II și anul IV.  

2.Profesorii vor completa Fișa de monitorizare a orelor sincrone și asincrone. Membrii catedrei vor transmite orele de 

consultații și graficul Studiilor individuale până la data de 22 ianuarie 2022. 

Proces verbal nr. 7 

din 16 februarie 2022 

 

1.Analiza fișei de 

atestare semestrul I, 

catedra 

Administrarea 

Afacerilor. 

2.Pregătirea 

catedrei pentru 

Săptămâna carierei 

2022 

3.Aprobarea 

Curriculum-urilor 

pentru planul de 

învățământ 2020 . 

4.Diverse 

  

1.Media semestrială pe catedre este de 8,45, % calității în I semestre 82,53, % reușitei este 96,83, au fost realizate 2730 ore 

contact direct și 755 ore studiul individual. Se i-a act de informația prezentată. 

2. În cadrul Săptămânii carierei se vor desfășura activități didactice on-line în colaborare cu ANOFM, CEC, dar și lecția 

publică la dezvoltarea personală și training cu elevii anului IV. Graficul desfășurării evenimentelor se anexează. 

3.Se aprobă și se propune înaintate spre aprobare la Consiliul Metodico-Științific curricula la disciplina  Bazele Legislației în 

domeniu, Protecția consumatorului, U.05.L.001, Protecția civilă, G.06.L.003 la specialitățile AAW și PAP 

 

Proces verbal nr. 8 

din 15 martie 2022 

 

1.Cu privire la 

elaborarea 

subiectelor pentru 

1. Cadrele didactice vor face înregistrările necesare în Registrele academice (oficiale).  Pentru elevii anului IV se vor scoate 

mediile curente. Se vor desfășura oral examenele la unitățile de curs: Planificarea operațională, Managementul calității și 

Marketingul serviciilor. 



sesiunea curentă 

pentru elevii anului 

IV. 

2.Cu privire la 

elaborarea 

subiectelor pentru 

sesiunea curentă 

pentru elevii anului 

I, II, III. 

3.Diverse 

2.A fost stabilit desfășurarea desfășurarea examenului la unitatea de curs Marketing în format oral. 

 

Proces verbal nr. 9 

din 15 aprilie 2022 

 

2.Cu privire la 

evaluarea cadrelor 

didactice ale 

catedrei 

Administrarea 

afacerilor 

 

Conducătorii de practică vor colecta contractele de la elevii anului III și IV și le vor prezenta dnei Fetescu Cezara. 

2.Rezultatele aplicării procedurii POP-1. Aplicarea procedurii POP-1 în baza dispoziției nr.13 din 01 februarie 2022 și nr. 18 

martie 2022 au fost evaluați cadrele didactice: Ceban Ion- Bazele legislației, Moroga Maxim-Bazele managementului, Ilciuc 

Cătălina- Dreptul afacerilor, Șaptefrați A. Constatările CEIAC șe anexează în extras din proces verbal nr. 5 al ședinței. 

 

 

Proces verbal nr. 10 

din 12 mai 2022 

1.Cu privire la 

Raportul de 

activitate al 

catedrei 

Planificarea 

Afacerilor 

2.Actualizarea 

Curriculumului la 

unitatea de curs: 

U.05.L.002 „Bazele 

managementului și 

marketingului” în 

concordanță cu 

planul de 

învățământ aprobat 

la 23 noiembrie 

2020, 

aprobarea curs 

digital ”Bazele 

legislației în 

domeniu”, curs 

1. Raportarea la consiliul de administrație a Raportului de activitate a Planificarea Afacerilor. 

2. Se aprobă și se propune înaintate spre aprobare la Consiliul Metodico-Științific. 

3. Aprobarea Plan de activitate al cadrului didactic-mentor de către cadrele didactice Deliu N. și Șaptefrați A. 

4.Stabilirea profesorilor care vor elabora curriculum pentru Planul de învățământ 2022 la CON, IPF, FA, FB, catedra 

Administrarea afacerilor. 

Nr. codul Unitate de curs  REPARTIZARE ORE Responsabil 

Total Teoretice Practice Laborator SI 

1. U.02.O.004 Bazele legislației 60 15 15 0 30  

2. U.02.O.005 Bazele 

antreprenoriatului 

60 15 15 0 30  

3. F.02.O.009 Corespondența de 

afaceri 

60 10 20 0 30  

4. S.02.L.039 Leadership în 

organizațiile de 

afaceri 

60 10 20 0 30  

5. S.02.L.042 Cultura 

afacerilor 

60 10 20 0 30  

*Curricula pentru semestru I va fi elaborată și prezentată până la 01.09.2022 

*Curricula pentru semestru II va fi elaborată și prezentată până la 01.11.2022 

Planul de învățământ 2020 la AAW și PAP, catedra Administrarea afacerilor 

Nr. codul Unitate de curs  REPARTIZARE ORE Responsabil 



digital ”Dreptul 

afacerilor”. 

3. Aprobarea Plan 

de activitate al 

cadrului didactic-

mentor. 

4.Stabilirea 

profesorilor care 

vor elabora 

curriculum pentru 

Planul de 

învățământ 2022 la 

CON, IPF, FA, FB 

și Planul de 

învățământ 2020 la 

AAW și PAP. 

5. Realizarea 

mobilității 

academice la 

Practica de inițiere 

în specialitate 

pentru anul I la 

specialitatea 

planificarea și 

administrarea 

afacerilor. 

Total Teoretice Practice Laborator SI 

1. U.07.O.008 Bazele 

antreprenoriatului 

120 60 30 0 30  

2. U.07.O.009 Etica 

profesională 

60 15 15 0 30  

Curricula va fi elaborată și prezentată până la 31 martie 2023. 

5.Se ia act de realizarea mobilității academice la Practica de inițiere în specialitate pentru anul I la specialitatea planificarea și 

administrarea afacerilor cu Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor. 

 

 

 

 

  

Șef catedră ,,Administrarea afacerilor”             Galina BUGENKO               

 

 

 

 
 


