
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      24 septembrie 2012            146    
   
  Cu privire la rezultatele    
   întrunirii cadrelor didactice   
   din colegiile agricole  
 
 În conformitate cu ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 
132 din 04 septembrie 2012 „Cu privire la întrunirea cadrelor didactice din colegiile 
agricole”, la 07 septembrie curent, în cadrul Colegiului Naţional de Viticultură şi 
Vinificaţie din Chişinău, a avut loc întrunirea nominalizată. 
 În baza analizei activităţii educaţionale a colegiilor din subordine în anul de 
studii 2011-2012, în temeiul art.42, lit. a) din Legea învăţămîntului, nr.547 din 
21.07.95, 
 
ORDON: 
 

1.  Se aprobă: 
a)  direcţiile principale de activitate ale colegiilor agricole în anul de studii     

      2012-2013, anexa nr.1; 
b)  activităţile republicane pentru anul de studii 2012-2013, anexa nr.2. 
2.   Directorii colegiilor vor: 
a) informa  colectivele pedagogice despre direcţiile principale şi activităţile 
republicane pentru anul de studii 2012-2013; 
b) asigura o elaborare calitativă a Planului managerial anual. 
3. Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală, Centrul Metodic 
pentru Învăţămînt vor monitoriza pe parcursul anului realizarea direcţiilor şi 
activităţilor republicane aprobate. 
4. Directorii colegiilor poartă răspundere disciplinară pentru neîndeplinirea 
măsurilor de realizare a direcţiilor principale de activitate prevăzute în anexa nr.1.   
5. Prezentul ordin se publică pe pagina web a Ministerului. 
6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Viorel GUŢU, 
viceministru. 
 
 
 
 
 Ministru                                                           Vasile  BUMACOV 



 
 
 
 

                                                                              Anexa 1 
                                                                                              la Ordinul Ministerului Agriculturii                          

                                                                                               şi  Industriei Alimentare 
                                                                                               nr.____ din ______________2012 

               
                          
                                                                                    

DIRECŢIILE  PRINCIPALE  
de activitate a colegiilor agricole 

 în anul de studii 2012-2013 
 
 

     Problema anului: „Corelarea sistemului educaţional cu sectorul economic, întru  

pregătirea specialiştilor competitivi pe piaţa muncii”. 

 
 

1. Implementarea învăţămîntului bazat pe competenţe.    
-  Însuşirea metodologiei de elaborare a competenţelor la disciplinele fundamentale şi 
de specialitate în baza Standardului profesional de calificare al specialistului cu studii 
medii de specialitate. 
- Crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pe discipline, formate 
din cadre didactice ale colegiilor şi universităţilor, specialişti ai altor instituţii şi din 
producţie. 
- Elaborarea curriculumului la disciplinele fundamentale şi de specialitate în baza 
competenţelor întru asigurarea implementării sistemului de credite transferabile. 
 
 
2. Extinderea activităţilor de pregătire a elevilor în domeniul antreprenoriatului 
-      Formarea iniţială şi continuă a profesorilor. 
- Elaborarea complexului didactico-metodic al disciplinei „Bazele 
antreprenoriatului”. 
-    Predarea disciplinelor de specialitate avînd şi ca aspect educaţional pregătirea 
viitorilor antreprenori în domeniu. 
-   Promovarea educaţiei antreprenoriale cu implicarea agenţilor economici şi a 
absolvenţilor colegiului care si-au iniţiat propria afacere. 
-     Cooperarea instituţională în domeniul educaţiei antreprenoriale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                 Anexa 2 
                                                                                              la Ordinul Ministerului Agriculturii                          

                                                                                               şi  Industriei Alimentare 
                                                                                               nr.____ din ______________2012 

 
 

ACTIVITĂŢILE  REPUBLICANE  
pentru anul de studii  2012– 2013 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţilor Termenul  
Responsa- 
bili, locul 

1  Şedinţa  Consiliului metodic republican, cu tema: 
„Analiza lucrului metodic în colegii şi sarcini pentru 
anul nou de studii 2012-2013”. 

 
Septembrie 
 

 
CMÎ, Chişinău 
 

2 Întruniri metodice, seminare  republicane.  Pe parcursul 
anului 

Instituţiile de 
învăţămînt 

2.1 Seminarul metodic al şefilor de secţie.  
Martie 

       Colegiul  
din Soroca 

2.2 Seminar pentru tinerii specialişti încadraţi în activitatea 
didactică din colegiile agricole: „Începutul de carieră 
pedagogică – drepturi, obligaţiuni, îndrumări metodice”. 

Decembrie 
. Colegiul  
din Rîşcani 

2.3 Seminar cu directorii adjuncţi pentru activitatea didactică: 
„Proiectarea şi efectuarea controlului intern, ca parte 
componentă a managementului calităţii pregătirii 
specialiştilor”. 

Octombrie 
Colegiul  
din Brătuşeni 

2.4 Întrunire metodică a profesorilor de matematică cu tema  
„Corelarea transdisciplinară, interdisciplinară ce asigură 
eşalonarea optimă a conţinuturilor matematice în predarea 
disciplinelor ariei curriculare şi formarea viitorilor 
specialişti”. 

Noiembrie  
Colegiul  
din Ţaul 

2.5 
Seminar cu profesorii disciplinelor de specialitate: 
„Implementarea ultimelor realizări ale ştiinţei şi practicii 
din ramură în procesul de instruire la specialitatea 
Medicină veterinară”  

Aprilie 

CMÎ, UASM,  
Colegiul din 
Brătuşeni, 
ISPBZMV 
„Maximovca” 

2.6. Conferinţă ştiinţifică a elevilor din colegiile agricole 
Februarie 

Direcţia, CMÎ, 
colegiile, 
Chişinău 

3 Inspecţii 
3.1 Frontală a activităţii Colegiului Agroindustrial  „Gheorghe 

Răducan” din Grinăuţi 
Noiembrie Direcţia, CMÎ 

3.2 Tematice:  
- „Activitatea managerială de coordonare şi control, baza 
tehnico-materială şi cadrarea acesteia la instruirea 
profesională”, Colegiul Agricol din Ţaul. 
- „Managementul activităţii instituţiei de învăţămînt”, 
Colegiul Agroindustrial din Ungheni. 

 
 
 
Aprilie 
 
Martie 

Direcţia, CMÎ 

4 Întrunirea (conferinţa) anuală a cadrelor didactice August, 2013  Direcţia, CMÎ, 



Colegiul din 
Svetlîi 

 
 
 

 
Proiectul de ordin a fost  elaborat de Direcţia ştiinţă, formare profesională şi 

extensiune rurală. 
 
 
                V. Donea 
 
 
 Coordonat:                                                              V. Guţu 
                                       
         M. Butucel 
 
                                                                                             
         Executor :                                                                                  R.Reşitca  

           210-168 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


