
5 . PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI METODICO-ŞTIINŢIFIC 

 
5 .1 Componenţa Consiliului Metodic pentru a.s .2022-2023 

 

           Preşedinte:  

1. L. Ţurcan – director-adjunct studii, studii superoiare, profesoară de economie, vechime în 

muncă 35 ani, grad didactic Superior, grad managerial I. 

Secretar: 

2. I. Muntean – metodist, studii superioare, profesoară de specialitate, grad didactic I, 

vechime în muncă 18 ani.  

 

Membrii consiliului:  

3. V. Pelivan - director, studii superioare, profesor de istorie, vechime în muncă 34 de ani, 

grad didactic Superior 

4. C. Goncear– director-adjunct educaţie, studii superioare,  profesoară de chimie, vechime 

în muncă 5  ani, grad didactic II. 

5. V.Grosu – director-adjunct pentru instruire practică, studii superioare, grad didactic I, 

vechime în muncă 27 ani.  

6. E. Nicolaev –şef secţie asiguraea calităţii, studii superioare, profesoară de specialitate, 

vechime în muncă  16 ani, grad didactic  Superior.  

7. S. Gutium – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de specialitate, vechime în muncă 

24 ani, grad didactic I .  

8. V. Furculiţă – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de chimie, vechime în muncă 36 

ani, grad didactic I . 

9. A. Popovici – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de limba şi literatura română, 

vechime în muncă 44 ani, grad didactic  II.  

10. L. Zestrea - şefă de catedră, studii superioare, profesoară de specialitate, vechime în 

muncă 14 ani, grad didactic Superior. 

11.  M. Rotaru- şefă de catedră, studii superioare, profesor de specialitate, vechime în muncă 

7 ani, grad didactic  I . 

12. Gh. Timoftică – şef de catedră, studii superioare, profesor de cadastru, vechime în muncă  

12 ani, grad didactic  I . 

13. C. Gheorghiță - şef de catedră, studii superioare, profesor de arte plastice, vechime în 

muncă 25 ani, grad didactic  Superior.  

14. A. Turculeț – şefă de catedră, studii superioare, profesoară de matematică, vechime în 

muncă 4 ani, grad didactic  II. 

15. N.Renchez – şefă de catedră, studii superioare, profesoară de limba franceză, vechime în 

muncă 12 ani, grad didactic II. 

16. A. Răilean – şefă  de catedră, studii superioare, profesor de ştiinţe sociale, vechime în 

muncă  24 ani, grad didactic I 

17. A. Paşcan - profesoară de specialitate EI, studii superioare, vechime în muncă 21 ani, grad 

didactic I. 

18. L. Cara - profesoară de specialitate TPL, studii superioare, vechime în muncă 12 ani, grad 

didactic II. 

19. A. Dragan – Coordonator coordonator de program la meserii conexe Instalatori instalații 

de încălzire și echipamente solare / Instalator aparate și echipamente de ventilare și 

climatizare studii superioare, profesor de specialitate, vechime în muncă 6 ani, grad 

didactic II. 

 



5 .2 Program de activitate al  consiliului metodico-ştiinţific 
 

anul de studii 2022-2023 

Limite 

cronologice 
Probleme examinate Responsabil 

Septembrie 

Aprobarea componenţei consiliului metodic şi aprobarea 

secretarului consiliului 
L.Ţurcan 

Proiectarea activităţii catedrelor. Cerinţe privind realizarea 

evaluării iniţiale, formative şi sumative. Implementarea 

planului de actualizare a curricula 

L.Ţurcan, E.Nicolaev  

Cerinţe privind atestarea cadrelor didactice. E. Nicolaev 

Organizarea activităţii de cercetare la nivel de catedre.  

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei). 

E. Nicolaev 

  

Cerinţe privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Iniţierea mentoratului la nivel de instituţie 
I. Muntean 

Organizarea procesului de realizare a Indicațiilor metodice la 

proiect de curs la disciplinele/modulele de specialitate 
Muntean I. 

Discutarea şi aprobarea  listelor elevilor care urmează să 

elaboreze Proiectul de diplomă şi a elevilor care vor susţine 

examenul de calificare 

L.Ţurcan, şefii de catedre 

Aprobarea temelor proiectelor şi lucrărilor de diplomă la toate 

specialităţile 
L. Ţurcan în colaborare cu 

şefii de catedre   

Diverse   

Noiembrie 

 

Monitorizarea procesului educațional pentru perioada 

septembrie -octombrie: concluzii și recomandări. Elaborarea 

unui plan de acţiuni pentru prevenirea eşecului şcolar 

L. Ţurcan,                  

     şefii de secţii  

Şefii de catedre 

  

Aprobarea curricula la unitățile de curs pentru anul I conform 

planului de învățământ 2022 la toate specialitățile.   

Muntean I.,                        

Şefii de catedre 

 

Planificarea tezelor, examenelor  semestriale. 

 

L. Ţurcan,  

în colaborare cu şefii de 

catedre şi şefii de secţii  

Aprobarea articolelor spre publicare la conferinţa anuală 

”Inginerie civilă şi educaţie”, ediția V 
Nicolaev E 

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

  Răileanu A.,                

cadrele didactice     

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,            

cadrele didactice      

Diverse   

Decembrie 

Motivarea elevilor pentru frecventarea sistematică a orelor: 

experienţe relevante.   

Țurcan L  

Secția studii 

Documentarea activității de monitorizare și evaluare a 

procesului educațional 
Țurcan L 

Organizarea olimpiadelor la disciplinele de studiu liceal şi 

pregătirea elevilor de concursurile zonale 

V. Pelivan în colaborare cu 

şefii de catedre    

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

Turculeț A,. Zestrea L. 

cadrele didactice          



Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,      cadrele 

didactice      

  Diverse  

 
     

Februarie 

Completarea registrelor şcolare Şefii de secţii    

Cu privire la controlul intern Diagnosticarea calității procesului 

educational la distanță. Propuneri de îmbunătățire. 
L. Ţurcan  , comisia 

Monitorizarea realizării  sarcinilor în Classroom Şefii de secţii    

Rezultate și concluzii conferința ”Inginerie civilă şi educaţie”, 

ediția V 
Nicolaev E 

Constituirea Comisiilor de elaborare a subiectelor pentru 

Examenul de calificare pe specialități/meserie 

L.Ţurcan,  

şefii de catedre 

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

Renchez N., Rotaru M., 

cadrele didactice      

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

Şefii de catedră ,            

cadrele didactice      

  Diverse       

Aprilie 

 

Monitorizarea calităţii studiilor în grupele absolvente şi 

admiterea la practica tehnologică 
Şefii de secţii , V. Grosu   

Planificarea preventivă a şarjei pedagogice pentru anul de 

studii 2022-2023. Stabilirea orelor pentru studiul 

individual.Stabilirea unităților de curs la care grupa se 

divizează. 

L. Ţurcan 

Desemnarea coordonatorilor instituţionali pe specialităţi 
L.Ţurcan, şefii de catedre 

Rezultatele evaluării procesului de mentorat  I.Muntean 

Aprobarea curricula la unitățile de curs pentru anul II conform 

planului de învățământ 2022 la toate specialitățile.   

 

Muntean I.,                        

Şefii de catedre 

 

Prezentarea rezultatelor cercetării  

Timoftică Gh. Gheorghiță C,.,    

cadrele didactice      

Prezentarea unei experienţe profesionale proprii, care este 

relevantă pentru colegi (la iniţiativa cadrelor didactice/decizia 

catedrei) 

    

Şefii de catedră ,            

cadrele didactice  

Diverse  

 

 

 

Iunie 

 

 

 

 

Cu privire la controlul intern Diagnosticarea calității procesului 

educational la distanță. Propuneri de îmbunătățire. 
L. Ţurcan  , comisia 

Aprobarea curricula la unitățile de curs pentru anul II conform 

planului de învățământ 2022 la toate specialitățile.   

Muntean I.,                        

Şefii de catedre 

Concluzii cu privire la activitatea de cercetare în anul curent E. Nicolaev 

Atestarea cadrelor didactice în anul curent de studii. Succese şi 

dificultăţi 
E. Nicolaev 

Aprobarea materialelor didactice, elaborate în anul de studii 

2022-2023 pentru publicare 
E. Nicolaev  

Activitatea Consiliului Metodic în anul de studii 2022-2023. 

Realizări şi probleme 

I.Muntean în colaborare cu 

şefii de catedre  

Planificarea activităților pentru anul viitor. Discutarea şarjei 

pedagogice pentru anul de studii 2022-2023. Necesităţile de 

cadre 

L. Ţurcan  în colaborare cu 

şefii de catedre 

Diverse  

 

 

 



5.4 Lista nominală a profesorilor pentru atestare  

în anul 2022-2023 de studii 
 

Nr. 
Numele. Prenumele, 

cadrelor didactice 
Disciplinele solicitate 

Gradul 

solicitat 
Notă 

  Conferire GD II   

1.  Chetrosan Tatiana 

Evaluarea 

imobilului/Geometrie 

descriptivă și desen tehnic 
GD II Conferire 

2.  Mercic Ion 
Arte vizuale/Desen tehnic și 

pictură 
GD II Conferire 

3.  Rusu Violina Evaluarea imobilului GD II Conferire 

  Conferire GD I   

4.  Bolduma Viorel Educația pentru societate GD I Conferire 

  Confirmarea GD I   

5.  Dohmilă Elena Topografia inginerească GD I Confirmare 

6.  Luca Victor Educația  fizică    GD I 
Confirmare-

art.131 

7.  Midari Olga Arte plastice GD I 
Confirmare-

art.131 

  Conferire GD S   

8.  Muntean Irina 
Tehnologia materialelor și 

articolelor de construcții 
GD S Conferire 

9.  Tacu Raisa Matematica  GD S Conferire 

  
Conferire grad 

managerial II 
  

10.  Gutium Svetlana  Management educațional GM II Conferire 

 


