


Planul strategic de comunicare prezintă situaţia actuală şi construieşte o imagine în 

viitor, în care instituţia tinde să ajungă, prin definirea instrumentelor comunicaţionale şi a 

publicurilor ţintă care să includă mesaje cât se poate de clar definite, o planificare în timp 

realistă şi o bugetare eficientă. 

Contextul actual 

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este o instituție de 

învățământ profesional tehnic, amplasată geografic în zona de nord a Republicii Moldova, 

raionul Dondușeni. Aici vin să-și facă studiile copii din familii cu venituri modeste, care 

nu-și pot permite plecarea  și șederea  în orașe mari  la instituții cu învățământ profesional 

tehnic , inclusiv studii prin contract. Cei mai mulți beneficiari sunt din raioanele adiacente 

raionului Dondușeni (Drochia, Soroca, Briceni, Edineț, Ocnița).  

CEHTA are  specialitățile: Legumicultură și pomicultură, Tehnologia produselor de 

origine vegetală, Siguranța produselor agroalimentare, Contabilitate, precum și meseria  

Cultivator de legume și fructe,  program în învățământ dual. Acestea programe de formare  

sunt competitive cu domeniul zonei, în care sunt multe plantații perene de mere, prune, 

cireșe, zmeură și alte pomușoare, precum și plantații anuale, cum ar fi: cartoful, rapița, 

soia, produsele cerealiere; dar și întreprinderi de procesare a producției agrohorticole. 

Totuși, problemele existente în ultimii ani în sectorul agro alimentar  (prețuri mici la 

comercializarea producției agricole, condițiile climaterice nefavorabile etc.), fac instituția 

neatractivă pentru tineri. 

Pentru anul de învățământ 2020-2021, cu suportul proiectului DevRam, Partea I:  

”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile 

valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de 

Centrul Educațion ProDidactica, este preconizată deschiderea secției Formare continuă, 

care va livra trei programe de scurtă durată: Cultivator de fructe și legume, Standarde de 

calitate a producției agricole  și Agricultură ecologică.  

 În zona amplasării CEHTA se află multe instituții de învățământ – Colegiul 

Agroindustrial din Grinăuți, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară  din 

Brătușeni, Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Colegiul de Studii Integrate din Drochia,  

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, ceea ce face acerbă bătălia după  candidați la 

admitere, pe fonul demografic în continuă descreștere. 

Instituția CEHTA, a beneficiat de reparația capitală a clădirii și, totodată, este în proces 

dotarea/amenajarea cabinetelor și laboratoarelor, ceea ce va permite asigurarea unei 

activități educative în condiții bune.  Baza tehnico-materială este și ea modernizată prin 

crearea unui laborator multifuncțional, construirea unei sere moderne de tip bloc, 

înființarea unei livezi intensive cu sistem antigrindină și a terenurilor demonstrative. La 

fel, a apărut sediul pentru Formare continuă, dotat și echipat pentru activitatea de formare. 

În cămin, starea odăilor este bună, pe fiecare etaj există bloc sanitar și bucătărie, iar la 

primul etaj există o sală cu frigidere și congelator. Totodată, locatarii căminului 

beneficiază de spălarea la prețuri reduse a hainelor și WI-FI gratis.  



Administrația, cadrele didactice și elevii sunt antrenați în diverse proiecte, care asigură atât 

îmbunătățirea performanțelor acestora, dar și contribuie la completarea bazei materiale cu 

echipamente, utilaje etc.:  

- Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” 

(DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea 

acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, 

implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul 

Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria); 

- Proiectul ”Grădini Școlare”, implementat de Green Cross Belarus, în parteneriat cu      

Зелений Хрест України "Green Cross Ukraine" , @Fundazzione Giovanni Paolo II și  

Centrul Naţional de Mediu ,  finanțat de Comisia Uniunii Europene prin prisma 

programului #EU4Youth, #ШкольныйСад; 

 

- Proiectul Livada Moldovei; 

 

- Proiectul  Shift Edu „Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, 

implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției 

Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru 

Dezvoltare; 

 

- Proiectul Agricultura Performantă în Moldova USAID 

 

- Proiectul ProDem 2 ”Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Republica 

Moldova”,  implementat de Hilfswerk Austria International în parteneriat cu Asociația 

Obștească Moștenitorii și Asociația Obștească Speranța, cu finanțarea Agenției Austriece 

de Dezvoltare; 

 

- Proiectul Educația pentru Media (biblioteca) 

 

- Proiecte de grup la nivel de instituție. 

 

Obiectivele Comunicării: 

- Comunicarea constantă, transparentă și eficientă cu audiențele țintă. 

Scopul stategiei 

         Comunicarea este un proces de importanţă vitală în activitatea instituţiei 

publice.Comunicarea este un proces amplu în cadrul căruia angajaţii instituţiei, de rând cu 

persoanele responsabile direct de comunicare, promovează informaţii, cunoştinţe, valori în 

procesul de activitate, contribuind astfel, la realizarea scopurilor stabilite. Prin  comunicare 

poate fi stimulat dialogul despre soluţiile şi acţiunile necesare pentru înţelegere mai bună 

de către cetăţeni a beneficiilor obţinute din activitatea CEHTA. Prin comunicare,  instituţia 

poate reorienta curentul de empatie a cetăţenilor faţă de eforturile sale, obţinând astfel 

înţelegerea, încrederea şi acceptarea lor.  

https://www.facebook.com/greencrossukraine/?__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/greencrossukraine/?__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/?__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/?__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eu4youth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAuMtUPWKs67JP0ZO8OUCHSihn3ideXk2JwPZP1Lfpzl3Fw9j-heFyMDcaXU_WrLlcHpM80vuS9D0x3FXROElvirQay-Yit8zcxJKOTCc9nS1InlTSCs1VbWtZ8hhFIQ8Gf66WWsPbWWh9zAHgkOBtvcE49FcQO7GmNjL6rkIFEA&__tn__=*NK-R


Scopul prezentei strategii este de a crea un cadru normativ, ce va sistematiza şi va 

eficientiza procesul de comunicare (atât internă, cât şi externă). Strategia îşi propune să 

identifice şi să dezvolte un mesaj coerent, specializat pe fiecare din competenţele vizate 

(internă şi externă), diseminat publicului țintă  într-un timp adecvat și pe mijloacele de 

comunicare cu eficiență maximă. Mesajele şi acţiunile sunt adoptate categoriilor de public 

ţintă. 

 

Strategia de comunicare internă 

 
Obiectivele comunicării •Dezvoltarea unei culturi organizaționale solide; 

•Creșterea gradului de colaborare între angajați, elevi; 

•Diseminarea în rândul angajaților și a elevilor a informațiilor din cadrul 

institutiei. 

 

Grupurile țintă 

 

Mijloacele de comunicare Conținutul și forma mesajelor 

a) cadrele didactice, în 

număr de 32 de persoane, 

inclusiv 10 bărbați și 23 

femei, toate cu studii 

superioare. Vârsta medie a 

acestora este de 48 de ani. 

Trei cadre didactice sunt 

de vârstă pensionară. Din 

acest număr, 10 au un 

stagiu de muncă de 3-8 

ani; 6 cadre didactice au 

8-13 ani; un cadru 

didactic – 13-18 ani și 15 

persoane peste 18 ani. Din 

numărul de cadre 

didactice titulare, două 

dețin gradul didactic 

superior, 9 – gradul 

didactic I, 13 – gradul 

didactic II, iar 8 nu dețin 

nici un grad didactic, fiind 

debutanți în activitate. 

Toate cadrele didactice sunt 

deținătoare de poște 

electronice pe Gmail și Gsuite 

și cont pe Facebook, câteva 

dețin cont pe Instagram.  

 

  Ședințele Consiliului de 

administrație (o dată în lună); 

Ședințele Consiliului profesoral (o 

dată la două luni/la necesitate); 

Ședințele catedrelor de specialitate 

(Discipline de cultură generală, 

Discipline de specialitate) și a 

catedrei Dirigenție și pedagogi 

sociali (o dată în lună/la 

necesitate); 

Ședințele operative săptămânale la 

director; 

Ședințe fulger la necesitate; 

Avizierul din cancelarie și holul 

instituției; 

Cutia cu idei/opinii din holul 

instituției; 

Ateliere de lucru/seminare etc.; 

Activități/serbări cu anumite ocazii 

(Ziua profesorului, Ziua 

lucrătorului din Agricultură și 

Industriei prelucrătoare, Anul Nou, 

Ziua Internațională a Femeii, Ziua 

portului popular); 

Intranetul; 

Grupurile de exprimare (viber, 

facebook);  

Site-ul cehta.md  

Careurile școlare; 

Poșta electronică. 

 Procese-verbale ale ședințelor 

CA, CP, etc; 

      Note informative cu privire la 

absenteism, reușită școlară, 

evaluare inițială, semestrială etc. 

Rapoarte de asistență/ interasistență  

a lecțiilor și activităților 

extracurriculare; 

Chestionar cu privire la nevoia de 

formare a cadrelor didactice; 

Fişe de  observare/evidenţă a 

activităţilor școlare/extradidactice; 

Portofoliile cadrelor didactice; 

Contractele de muncă și fișa post; 

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

Planul lunar de activitate al 

instituției; 

Orarul semestrial și săptămânal; 

Registrul de evidență a 

corespondenței; 

Graficul grupelor și profesorilor de 

serviciu; 

Anunțuri cu privire la desfășurarea 

lecțiilor publice/ demonstrative și a 

activităților; 

Codul de etică a cadrului didactic; 

Ordine de mulțumire și diplome 

pentru diverse implicări.  

 
b) elevii, în număr de 274, 

inclusiv 160 de fete. 28 de 

elevi au 15 ani, 63 de elevi au 

câte 16 ani, 60 de elevi au 

câte 17 ani, 60 de elevi au 

câte 18 ani, 44 de elevi au 

Ședințele Consiliului de elevi a 

instituției (o dată în lună/la 

necesitate); 

Ședințele săptămânale ale 

Departamentului cămin; 

Avizierul din holul instituției; 

Procese-verbale ale ședinței 

Consiliului elevilor și ale 

Departamentului cămin; 

Chestionare de satisfacție, 

adaptarea noului contingent de 

elevi;  violența în mediul școlar; 



câte 19 ani, 9 elevi au câte 20 

de ani, doi elevi au câte 21 de 

ani, doi elevi au câte 22 de 

ani, câte un elev au respectiv 

câte 23 și 25 de ani. 

Acest grup țintă vine în 

special din mediul rural al 

raioanelor Dondușeni, Edineț, 

Drochia, Briceni, Ocnița. Cel 

mai mult preferă mediul 

online Instagram și Facebook, 

grupuri pe Viber etc. 

 

 Cutia Opinia Ta contează 

Prin intermediul orelor de 

management al grupei academice 

(aviz oral/diseminare a unui 

eveniment); 

Prin implicare în diverse proiecte, 

inclusiv și instituționale; 

Careurile școlare; 

Poșta electronică; 

Campanii Starea ta contează…, 

Cum te simți azi etc. 

Activitățile bibliotecii 

 Faceebook, Instagram,  site-ul 

cehta.md. 

calitatea instruirii; așteptările 

formabililor; 

Procese-verbale pentru opţiunile 

orelor opționale și la libera alegere; 

Contractele de studii și cele de 

chirie; 

 Ordine de mulțumire și pedeapsă; 

Angajamente; 

Codul de etică al elevului CEHTA; 

Anunțuri cu privire la desfășurarea 

unor activități în instituție; 

  Fișe de feedback ale activităților 

la care au participat. 

 

 Strategia de comunicare externă 

 
Obiectivele comunicării •Îmbunătaţirea imaginii publice a Institutiei; 

•Promovarea standardelor intelectuale, etice și profesionale de înaltă 

calitate a instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu profil 

agroalimentar;  

•Promovarea educației și dezvoltarea profesională continuă în domeniul 

agroalimentar; 

•Creșterea profilului educației agricole moldovenești la nivel național și 

internațional; 

•Oferirea platformelor pentru interacțiune și schimb de informații între toți 

cei interesați de 

educația agricolă în cadrul sistemului agroalimentar și anume a instituțiilor 

de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar. 

• Informarea constantă, corectă şi eficientă  a grupurilor ţintă; 

•Creşterea gradului de încredere a opiniei publice în activitatea Instituției. 

Grupurile țintă Mijloacele de comunicare 

 
Conținutul și forma mesajelor 

a) publicul larg (părinți și 

bunici/ tutori  ai potențialilor 

elevi); 

 

Internet: YouTube, Facebook, 

Odnoclassniki; 

Canale TV: Prime (Prima oră), RTR 

Moldova, RenTV, Canal 2 (emisiunea 

Vorbe bune cu Lilu); ProTV (O seară 

perfectă); Jurnal TV (Rețete și rețele); 

Moldova 1 (Cine vine la noi) 

Posturi de radio: Hit FM, RetroFM, 

Russkoe Radio, Radio Noroc; 

Ziarul regional  Ziarul nostru 

(acoperire r. Dondușeni, Drochia, 

Florești, Soroca); 

Site-ul instituției/ Portalul colegiilor 

agricole; 

Campanie de informare în sate: postere, 

voi volante, pliante 

Prezentarea generală a CEHTA; 

Evenimente din CEHTA; 

Filmulețe despre Specialitățile 

instituției/ programele de 

formare oferite de instituție; 

Regulamentul intern cu privire 

la procesul de  admitere în 

CEHTA; 

Istorii de success a  unor 

absolvenți; 

Oportunități de selectare a 

instituției. 

b) potențialii elevi și cercul 

lor de prieteni (vârsta 13-16 

ani); 

 

Internet: YouTube, Instagram, 

Facebook; 

Canale TV: Prime, TNT, Canal 3; 

Posturi de radio: Kiss FM, Radio Zum, 

Filmulețe despre specialitățile 

din CEHTA; 

Evenimente din CEHTA; 

Istorii de succes a  unor 



MuzFM, Love Radio; 

Site-ul instituției/ Portalul colegiilor 

agricole;  

Direct în cadrul orelor de Dezvoltare 

personală, modulul orientare în 

carieră; activități comune: sportive, 

civice, de voluntariat etc. 

 Ziua ușilor deschise.  

absolvenți; 

Aspecte din viața elevilor 

instituției; 

Discuții/ Debate cu elevii 

CEHTA la diferite activități: 

sportive, extradidactice, ziua 

ușilor deschise etc. 

 

c) părinți ai  elevilor; 

 

Ședințe cu părinții pe anumite tematici; 

Site-ul instituției cehta.md;  

Internet: YouTube, Facebook, 

Odnoclassniki; 

Canale TV: Prime (Prima oră), RTR 

Moldova, RenTV; Canal 2 (emisiunea 

Vorbe bune cu Lilu); ProTV (O seară 

perfectă); Jurnal TV (Rețete și rețele); 

Moldova 1 (Cine vine la noi) 

Posturi de radio: Hit FM, RetroFM, 

Russkoe Radio, Radio Noroc; 

Ziarul regional  Ziarul nostru 

(acoperire r. Dondușeni, Drochia, 

Florești, Soroca); 

Poșta electronică, poșta tradițională. 

Procesele-verbale ale ședințelor 

cu părinții; 

Carnetul de note al elevului; 

Dosarul elevului; 

Angajamente semnate; 

Contracte de studii; 

Scrisori de mulțumire, felicitare 

și informare. 

 

d) agenți economici; 

 

Internet: YouTube, Google, Facebook; 

www.agrobisness.md  

Canale TV: Prime, RTVi, N4, TV8, 

RenTV, JurnalTV; Agro TV (Baștina) 

Posturi de radio: Hit FM, Petru FM, 

Kiss FM; 

Ziarul regional  Ziarul nostru 

(acoperire r. Dondușeni, Drochia, 

Florești, Soroca); 

Direct la diverse evenimente, seminare, 

ateliere de lucru, vizite de studiu, stagii 

de practică, Ziua ușilor deschise, 

expoziții, târguri etc. 

Contracte/ acorduri de 

colaborare; 

Agende ale seminarelor, 

vizitelor de studiu; 

Darea de seamă a elevilor 

privind efectuarea stagiilor de 

practică; 

Fișe de feed-back a activităților. 

 

e) lideri de opinie (jurnaliști, 

reprezentanți ai diverselor 

structuri etc.); 

 

Internet: YouTube, Google, Facebook; 

www.agrobisness.md  

Canale TV: Prime, RTVi, N4, TV8, 

RenTV, JurnalTV; 

Posturi de radio: Hit FM, Petru FM, 

Kiss FM; 

Ziarul regional  Ziarul nostru 

(acoperire r. Dondușeni, Drochia, 

Florești, Soroca); 

Direct la diverse evenimente, seminare, 

expoziții, târguri etc. 

Comunicate de presă; 

Dezbateri la un subiect specific 

(TV, Radio) 

 

f) absolvenți; 

 

Telefon 

Poșta electronică;  

Întâlniri cu absolvenții; 

Internet: Facebook. 

Traseul absolventului 

Pașii succesului 

g) Structuri de Stat: 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Seminare, traininguri, ateliere de lucru; 

Poșta electronică; 

Telefon. 

Rapoarte 

http://www.agrobisness.md/
http://www.agrobisness.md/


Mediului; Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării, Direcția Educație 

Dondușeni etc. 

  



 

Luna 

 

Tipul de 

comunicare 

Grupul țintă Mesajul  

Instituția parteneră 

Mijloace de comunicare Indicatori de 

performanță 

August  internă Cadrele didactice Direcții de activitate pentru un 

an nou de învățământ; 

Rezultatele admiterii; 

Sarcina/ norma didactică; 

Reactualizarea obligațiunilor de 

funcție etc.  

Ședința CP ÎNDEPLINIREA/ 

realizarea direcțiilor de 

activitate 

Elevii Data repartizării odăilor în cămin 

Stabilirea taxei pentru chirie 

 

Participare în cadrul proiectului 

"Activități si metode 

educaționale inovative pentru 

tineri din regiuni", implementat 

de AO Asociatia pentru 

Promovarea Antreprenoriatului 

cu suportul USAID Agricultura 

Performantă in Moldova (APM)   

Telefon 

Poștă electronică 

Messenger, Viber  

Vizită de studiu la agentul 

economic Bejenari Angela 

Nr. beneficiari informați 

 

 

Nr. de beneficiari, Foto 

externă Părinții noului 

contingent 

Condițiile de studii și trai în 

CEHTA; 

Repartizarea în cămin 

Lista de înmatriculare a elevilor 

Ședință cu părinții 

 

 

Site cehta.md 

Nr. de părinți prezenți 

Publicul larg Rezultate ale admiterii  Site cehta.md 

 

Nr. de vizualizări 

Septembrie  internă  Cadre didactice  Felicitare cu ocazia începutului 

de an școlar și cu rezultatele 

anului precedent de învățământ 

 Mesaj de felicitare pentru 

începutul anului de studio/ 

Festivitate de primire a 

noului contingent pe 

Facebook și Instagram 

Ordin cu privire la premiere 

Nr. de cadre didactice 

felicitate/premiate 

Nr. de vizualizări și 

aprecieri 



 Elevii 

 

 Felicitare cu ocazia începutului 

de an școlar și cu rezultatele 

anului precedent de învățământ 

 

 

 

 

Mesaj de felicitare pentru 

începutul anului de studio/ 

Festivitate de primire a 

noului contingent pe 

Facebook și Instagram 

Ordin cu privire la premiere 

 

Nr. de elevi premiați 

Nr. de vizualizări și 

aprecieri 

Felicitare deținătorilor de bursă 

Gaudeamus și membru CEIPT 

Pagina Facebook CEHTA Nr. de vizualizări și 

aprecieri 

  Activități în cadrul proiectului 

Educație pentru Media 

Ateliere/mese rotunde etc.: 

Massmedia și noile medii – 

2 variabile necunoscute din 

ecuația comunicării de 

masă; 

Ora fakenews - știri false, 

conținut fals online; 

În culisele massmediei: 

Presa tradițională/online; 

Reclama vs Publicitatea 

Noile medii și rețelele 

sociale 

Nr. de elevi implicați, 

material elaborate, foto, 

mediatizare   

Activități în cămin Ateliere de lucru, întâlniri 

online, operațiuni de 

curățenie și igienă etc. 

Nr. de elevi implicați, 

agenda/scenariul, foto 

externă Părinții Situația reușitei și a 

absenteismului pentru luna 

septembrie 

Telefon/grup viber 

Scrisoare tradițională 

Calitatea feed-back-ului 

primit 

Agenți economici Reînnoirea contractelor/ 

acordurilor de colaborare. 

Stabilirea priorităților. 

Întâlniri 

Poșta electronică 

Nr. de contracte/ acorduri 

de colaborare 

Publicul larg  

  

Evenimente produse în instituție Facebook, Instagram 

Ziarul nostru, site-ul 

cehta.md 

Nr. de postări (10-12 

postări lunare) 

Nr. de articole (cel puțin 

unul lunar) 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

Continuarea activităților în 

cadrul proiectului ProDEM (AO 

 Postări pe Facebook-ul 

instituției, Instagramul 

Nr. de elevi/cadre 

didactice implicate 



(reprezentanți ai 

diverselor 

structuri) 

Moștenitorii, Bălți) elevilor, avize scrise și orale 

Pagina Facebook Tinerii 

Voluntari Țaul 

Diseminare în mass-media 

locală, Foto  

Activități în cadrul proiectului 

Agricultura Performantă în 

Moldova 

 Masă rotundă cu tema 

Parteneriat pentru pregătirea 

specialiștilor în sectorul de 

producere a fructelor  

Nr. de elevi/cadre 

didactice/agenți economici 

implicați 

Foto 

  

  Activități în cadrul proiectului 

Uniunii Europene ”Dezvoltarea 

zonelor rurale în Republica 

Moldova” (DevRAM), Partea I. 

  Evenimentul online ”Live 

din Casa Mare”: istoria de 

succes a CEHTA, 

Facebook 

 Nr. de distribuiri, 

accesări, aprecieri 

Absolvenții Traseul absolvenților Telefon 

Poștă electronică 

Messenger  

Nr. de contacte stabilite 

Octombrie  Internă  Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

Foste cadre 

didactice 

 Felicitare de ziua profesională 

  

 

 

 

 

 

O floare de Ziua profesorului 

 Felicitare pe Facebook de 

Ziua profesorului 

 Filmuleț de felicitare din 

partea absolvenților CEHTA 

pe Facebook 

Surpriză dulce pentru 

profesori 

Vizite la domiciliu 

Nr. de cadre didactic/elevi 

implicați 

Ordin de mulțumire pentru 

implicare 

Nr. de distribuiri, 

aprecieri, comentarii 

 

Nr. de cadre didactice 

vizitate, fotografii 

Selfie (reflecție asupra utilizării 

TIC) 

Chestionar online  Raport generat 

Elevi Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism , 

Derularea unor activități etc. 

 

 

 

 

 

Viața mea în CEHTA 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Avizier, 

Faceebook, Instagram 

Fișe de feed-back 

Concursul Balul bobocilor-

2019 

Ordin de premiere 

Chestionar online 

 

 

 

 

 

Nr. de elevi antrenați, 

clasament, foto 

 

Proces-verbal al prelucrării 

chestionarelor 



Activități în cadrul proiectului 

Educație pentru Media 

Ateliere, traininguri, mese 

rotunde: 

Mijloace de comunicare în 

masă. Factorii comunicării 

media; 

Înțelegerea  massmediei 

prin produsele ei: Presa 

tipărită; 

Massmedia vs protecția 

consumatorului. 

Nr. de elevi implicați, 

material realizate, 

popularizare, postări în 

grup, fotografii etc. 

Balul bobocilor-2020 

Flash-mob în aer liber 

Filmulețe realizate de elevii 

și diriginții anului I 

Filmulețul, foto 

Activități în cămin Ateliere de lucru, întâlniri 

online, operațiuni de 

curățenie și igienă etc. 

Nr. de elevi implicați, 

agenda/scenariul, foto 

externă Părinți Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism etc. 

Facebook, 

Ședință cu părinții 

 

Publicul larg Evenimente din instituție 

 

Portalul colegiilor agricole 

Facebook, Instagram, 

YouToube, Ziarul nostru 

Nr. de postări (10-12 pe 

rețele lunar) 

Nr. de articole apărute 

(unul pe lună) 

Educație de calitate cu sprijin 

european la CEHTA 

Emisiunea Telejurnal, ora 

18:00, din 01.10.2020 

postul TVR Moldova, 

retransmisă pe Facebook 

Nr. de aprecieri, 

distribuiri, vizualizării, 

comentarii 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(reprezentanți ai 

diverselor 

structuri) 

  

 ”Ne cheamă glasul apei”/ 

Catedra Discipline de cultură 

generală 

Activitate extracurriculară, 

realizată în cadrul 

procesului de atestare. 

 Nr. de elevi implicați, 

Scenariu, foto etc. 

Evenimentul IarmarEco – 

Iarmarocul Oportunităților 

Ecologice și a Antreprenoriatului 

Social, în cadrul proiectului 

Grădina școlară.   

 Participare la târg în trei 

locații – Chișinău, parcul 

Alunelul, 4 octombrie și 

Sîngereii Noi, 14 octombrie, 

Ialoveni 

Postare pe Facebook etc. 

Nr. de elevi participanți, 

foto, opinii ale elevilor;  

 Nr. de aprecieri, 

distribuiri, vizualizării, 

comentarii 

  Încheierea activităților în cadrul 

proiectului ProDEM (AO 

Diseminare CA, CE   Raport narativ, raport 

financiar 



Moștenitorii, Bălți) 

Noiembrie  Internă  Cadre didactice  Ordine de mulțumire 

 Diseminare a experienței 

acumulate 

 Serbare Ziua agricultorului Nr,. de cadre didactice 

implicate 

Elevii  Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

 Felicitare de Ziua Națională a 

Tineretului 

 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, 

Faceebook, Instagram 

Avizier, 

Fișe de feed-back 

Chestionar  

Nr. de elevi implicați 

Digitalizarea pentru elevii 

CEHTA 

Proiect: ateliere de 

cunoaștere a 

instrumentelor/platformelor 

digitale 

Nr. de elevi implicați 

Dezvoltarea competenței 

antreprenoriale 

Târgul firmelor de exercițiu Nr. de elevi implicați, 

Material elaborate, 

calitatea acestora 

Thanksgiving Day. Ziua 

Recunoștinței 

”Un experiment realizat de 

mine” /Catedra Discipline de 

cultură generală 

Activități extracurriculare Nr. de elevi, scenario, foto 

”16 zile de activism împotriva 

violenței de gen” 

Flasc-mob filmat, 

Facebook 

Nr. elevi implicați, 

distribuiri, 

 Externă Publicul larg Evenimente din instituție 

Specificul instituției 

Dotări  

 

 Site-ul cehta.md 

Facebook, Instagram,  

Ziarul nostru 

Nr. de postări (10-12 pe 

lună) 

Nr. de articole (1 lunar) 

Agenți economici Agricultură ecologică 

Tehnologii de procesare  și 

păstrare a producției agricole 

 

 Vizite de studiu 

 

Nr. de vizite de studiu 

Reflectări în postări și 

artcole 

Promovarea învățământului dual 

agricol 

Ziua învățământului dual Nr. de elevi/cadre 

didactice implicate 

Felicitare de  Ziua lucrătorului Facebook  



din domeniul agroalimentar 

Părinții Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament etc. 

Adunare cu părinții 

Facebook, telefon 

Poștă electronică, poștă 

obișnuită 

Nr. de părinți 

prezenți/informați 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Sectorul agrar actual Întâlnire cu agenți 

economici de Ziua 

lucrătorului din agricultură 

și industriei prelucrătoare,  

activități planificate,   

Nr. de participanți 

 foto 

  Participarea în cadrul proiectului 

Reactivarea dialogului social 

pentru un răspuns eficient la 

COVID-19 în Moldova prin 

Parteneriate Locale de Ocupare, 

promovat de Organizația 

Internațională a Muncii 

Joc online Nr. de elevi implicați, 

raitingul în concurs 

Junior Achievement Moldova 

  

 Evenimentul economic 

Innovative Critical Thinking 

Camp 

Smart Sity,,Innovation 

Camp” 

Nr. de elevi implicați, foto 

Clinica Juridică ULIM 

Drepturile social-economice ale 

tinerilor 

Proiectul ”Un tânăr 

informat-un tânăr implicat” 

Nr. de elevi implicați 

Proiectul Grădina școlară Activități de sezon Nr. de elevi implicați 

Absolvenții Istorii de succes în proiectul 

”Oameni și locuri” 

 

 

Google Meet Nr. de elevi, foto 

Decembrie Internă  Cadre didactice  Ordine de mulțumire 

 Diseminarea experienței 

acumulate 

 Seminare/Ateliere 

  

Intranet  

Nr. cadre didactice 

implicate 

Elevi  Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management, 

 

 



Derularea unor activităț, inclusiv 

în cămin etc. 

Istorii de succes 

   

Faceebook, Instagram, 

Avizier, Fișe de feed-back 

Campanie  

Nr. de elevi implicați 

   

   Activitate extracurriculară Matematica distractivă Proiect didactic, scenariul 

activității, nr. de elevi 

implicați, foto, analiza 

activității 

 externă Părinții Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament 

Felicitări cu ocazia Crăciunui și 

Anului Nou 

Facebook, telefon 

Poștă electronică, poștă 

obișnuită 

Nr. de scrisori de felicitare 

trimise 

Publicul larg Evenimente din instituție 

 

 Facebook, Instagram,   Nr. de postări (10-12) 

  

  Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Pe varii subiecte 

 

 Elaborarea PLAT pentru anul 

2021 în cadrul proiectului 

ProDem2 

Activități 

 

Ședință de lucru 

Elaborarea și prezentarea 

PLAT 

Nr. de activități 

Nr. de elevi implicați 

Nr. de articole 

Nr. de asociații etc. 

implicate 

PLAT elaborat și prezentat 

Ianuarie Internă  Cadre didactice  Felicitare cu ocazia zilelor de 

naștere 

  Avizier Nr. de felicitări 

Postimpact 

Dezvoltarea competențelor 

digitale ale cadrelor didactice 

Curs de formare Agendă curs, listă de 

participare, fotografii, 

produse elaborate 

Elevi  Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Bursierii 

 Starea de bine 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Faceebook, 

Instagram, Avizier 

Campanie 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

Proiectul Educație pentru media Atelier de lucru/seminar 

Grupul public Facebook 

Nr. de elevi implicați, 

fotografii, scenario 

activității 

Numai poetul … și muzele sale Activitate extracurriculară 

Facebook 

Scenariu, fotografii, nr. de 

elevi implicați 



Implicare în proiecte regionale și 

naționale 

Facebook Nr. de elevi implicați, 

Locuri ocupate, mențiuni 

  Ziua Internațională a 

nonviolenței în școală 

Flash-mob Nr. de elevi implicați, 

fotografii 

Săptămâna Memoriei 

Holocaustului 

Programul săptămânii Nr. de activități, scenariu, 

nr. de elevi implicați, 

fotografii 

Externă Părinți Rezultate ale reușitei primului 

semestru 

Poștă obișnuită 

Telefon  

Nr. de părinți informați 

 Publicul larg Evenimente din instituție 

 

 Site-ul 

Facebook, Instagram, 

YouToube, Ziarul nostru 

Nr. de postări (10-12) 

Nr. de articole 

Absolvenții Oameni și locuri Facebook, Instagram Nr. de întâlniri, nr. de elevi 

implicați 

Februarie  Internă Cadre didactice  Felicitare cu ocazia zilelor de 

naștere 

Ordine  

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

 Diseminare a experienței 

acumulate 

 Avizier în cancelarie 

Poștă electronică 

Seminare/Ateliere 

 

Elevii Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism 

 Starea de bine 

 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management, 

Faceebook, Instagram 

Avizier, Campanie 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

Olimpiada zonală la obiectele de 

cultură generală 

Probe de concurs Nr. de elevi implicați, 

locuri premiante, mențiuni 

 Externă Potențialii elevi și 

cercul lor de 

prieteni (vârsta 

13-16 ani) 

Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

personală în sistemul agrar 

Orele de Dezvoltare 

personală 

Activități în comun, 

Facebook, Instagram, 

YouToube, TV, Radio 

 

Nr. de activități cu 

implicarea elevilor din 

gimnaziu 

Publicul larg Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

TV, Radio 

Canal 3 (Vorbe bune cu 

Lilu) 

 

Nr. elevi participanți/ 

premianți 



personală în sistemul agrar 

  

Ziarul nostru  

Youtoube 

Facebook  

 

Un articol lunar 

12 postări/nr. de 

vizualizări 

Părinții Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament 

 

Facebook, telefon 

Poștă electronică, poștă 

obișnuită 

Nr. persoane informate 

Agenții economici   Stagiile de practică pentru 

elevii anului IV 

 

Contracte de  colaborare 

Vizite de studiu  

Conferința de totalizare a 

lucrului de cercetare 

științifică  

Nr. de contracte 

Nr. de agenți economici 

prezenți 

Reflectare în presă 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Diverse  Activități comune 

Comunicate de presă 

Festivalul ”Floarea 

omeniei” 

Concursul ”Creangă veșnic 

verde” 

Nr. de activități 

Nr. de elevi/cadre 

didactice implicate 

Nr. de organizații etc. 

Martie Internă  Cadrele didactice  Ordine  

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

 Diseminare a experienței 

accumulate 

Felicitare cu ocazia zilei de 

naștere, 

Felicitare de 8 martie 

 Ședințe tematice 

Avizier în cancelarie 

Poștă electronică 

Seminare/Ateliere  

 

 

 

Serbare de 8 martie 

 

Elevii Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Ordine de mulțumire, pedeapsă 

Activități  

Starea de bine 

 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Faceebook, 

Instagram 

Avizier, Campanie 

Festivalul Mărțișor-2021 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

 

 

Nr. de elevi implicați 

Ordin de premiere 

 Externă Părinții Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament 

Facebook, telefon 

Poștă electronică, poștă 

obișnuită 

Nr. persoane informate 



 

Agenții economici Calitatea absolvenților 

Diverse 

Dări de seamă 

Caracteristici 

Chestionare 

Cel mai bun plan de afacere 

 

Gradul de satisfactie al 

practicanților și agenților 

economici 

Potențialii elevi și 

cercul lor de 

prieteni (vârsta 

13-16 ani) 

Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

personală în sistemul agrar 

 

Facebook, Instagram, 

YouToube, TV, Radio 

 

Nr. de postări (10-12) 

Nr. de vizualizări 

Nr. de noi intrări 

Publicul larg Evenimente CEHTA Facebook,  YouToube, TV, 

Radio, Ziarul nostru  

Jurnal TV Rețete și rețele 

Nr. de articole (1/lună) 

Nr. de postări (10-12) 

Nr. de vizualizări 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Diverse 

 

 

 

 

Activități 

Facebook,  YouToube 

Concurs ”Cel mai 

competent în domeniu” 

Nr. de activități 

Nr. de participanți 

Aprilie Internă Cadre didactice Ordine  

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

 Diseminare a experienței 

acumulate 

Felicitare cu ocazia zilei de 

naștere, 

Felicitare cu ocazia sărbătorilor 

pascale 

Ședințe tematice 

Avizier în cancelarie 

Poștă electronică 

Seminare/Ateliere  

 

Nr. de felicitări 

Nr. de diseminări 

Raport  

Elevi Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Ordine de mulțumire, pedeapsă 

Activități  

Starea de bine 

Sărbătorile de Paști 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Faceebook, 

Instagram 

Avizier, Campanie 

Expoziție pascală 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

 

Nr. de elevi implicați 

 

Externă Părinții  Evenimente din instituție Facebook, telefon Nr. persoane informate 



Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament 

Poștă electronică, poștă 

obișnuită 

Adunare cu părinții, elevilor 

anului III 

Potențialii elevi și 

cercul lor de 

prieteni (vârsta 

13-16 ani) 

Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

personală în sistemul agrar 

Istorii de succes 

Facebook, Instagram, 

YouToube, vizite în 

gimnaziile din nordul țării 

Site, portal 

Nr.de  vizite, nr. de elevi 

informați 

Nr. de vizitatori 

Agenții economici Calitatea absolvenților 

Diverse 

 Dări de seamă 

Caracteristici 

Chestionare 

Gradul de satisfactie al 

practicanților și agenților 

economici 

Publicul larg Evenimente CEHTA Facebook,  YouToube, TV, 

Radio, Ziarul nostru , 

Site 

Nr. de articole (1/lună) 

Nr. de postări (10-12) 

Nr. de vizualizări 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Diverse  Activități 

Facebook,  YouToube, 

Portal, Site 

Concurs ”Cel mai 

competent în domeniu” 

Nr. de activități 

Nr. de elevi implicați 

Gradul de satisfacție 

Mai Internă Cadre didactice Felicitare cu ocazia zilei de 

naștere 

Ordine  

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

 Diseminare a experienței 

acumulate 

Ședințe tematice 

Avizier în cancelarie 

Poștă electronică 

Seminare/Ateliere  

Careul Ultimul sunet 

Nr. de felicitări 

Nr. de diseminări 

Raport 

Elevi Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Ordine de mulțumire, pedeapsă 

Activități  

Starea de bine 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Faceebook, 

Instagram, Careul Ultimul 

sunet 

Avizier, Campanie 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

 

Externă Părinții  Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

Facebook, telefon 

Poștă electronică, poștă 

Nr. persoane informate 

Gradul de satisfacție 



regulament obișnuită 

Potențialii elevi și 

cercul lor de 

prieteni (vârsta 

13-16 ani) 

Oferta educațională CEHTA 

Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

personală în sistemul agrar 

Istorii de succes 

Facebook, Instagram, 

YouToube, vizite în 

gimnaziile din nordul țării, 

pliante distribuire 

Site,   

Ziua Ușilor deschise 

Nr.de  vizite, nr. de elevi 

informați 

Nr. de vizitatori 

Agenții economici Promovare instituțională 

 

 Ziua Ușilor deschise 

Ziarul nostru 

Nr. de vizitatori 

Publicul larg Oferta educațională CEHTA 

Istorii de success 

Posibilități de angajare după 

absolvirea CEHTA 

Facebook, Instagram, 

Odnoclassniki, YouToube, 

Ziarul nostru 

Nr. de postări 

Nr. de articole 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Diverse Activități, Facebook,  

YouToube, Portal, Site, 

Expoziții  

Nr. de activități 

Nr. de elevi implicați 

Iunie Internă Cadre didactice Ordine  

Fișe feed-back al 

atelierelor/seminarelor etc. 

 Diseminare a experienței 

acumulate 

Felicitare cu ocazia zilei de 

naștere 

 

Ședințe tematice 

Avizier în cancelarie 

Poștă electronică 

Seminare/Ateliere  

Serbare Ziua Portului 

Popular 

Nr. de felicitări 

Nr. de diseminări 

Raport 

Elevii Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

Ordine de mulțumire, pedeapsă 

Activități  

Starea de bine 

Ședința Consiliului de elevi, 

Ora de management al 

grupei, Faceebook, 

Instagram, Avizier, 

Campanie 

Nr. de elevi implicați 

Raport 

 

 Externă Părinții Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, încălcări de 

regulament 

Evenimente din instituție 

Reușită, absenteism, 

încălcări de regulament 

Nr. persoane informate 

Gradul de satisfacție 

Potențialii elevi și Oferta educațională CEHTA Facebook, Instagram,   Nr. de elevi informați 



cercul lor de 

prieteni (vârsta 

13-16 ani) 

Posibilități de aplicare după 

absolvirea gimnaziului, 

Oportunități de dezvoltare 

personală în sistemul agrar 

Istorii de succes 

YouToube,   pliante 

distribuire 

Site, portal, 

 

Nr. de vizitatori 

Agenții economici Examenele de calificare 

 

Face în Face Gradul de satisfacție 

Publicul larg Oferta educațională CEHTA 

Istorii de success 

Posibilități de angajare după 

absolvirea CEHTA 

Facebook, Instagram, 

Odnoclassniki, YouToube, 

Ziarul nostru 

Nr. de articole (1/lună) 

Nr. de postări (10-12) 

Nr. de vizualizări 

Parteneri/Lideri 

de opinie 

(jurnaliști, 

reprezentanți ai 

diverselor 

structuri etc.); 

Diverse Activități Nr. de activități 

Nr. de participanți 

Iulie Internă Cadre didactice Admiterea 2020 Face in Face 

Telefon, SMS 

 

 Externă Candidații la 

admitere și 

părinții/tutorii 

acestora 

 Face in face 

Telefon 

Facebook 

 



Monitorizarea activităților de informare și relații publice 

 Transpunerea în practică a măsurilor strategice prin desfășurarea acțiunilor specifice 

aferente prevăzute în Strategia de comunicare cu elevii, cadre didactice, părinţii, agenţii 

economici, absolvenţii etc., va fi asigurată prin cuprinderea acestora în planul de acțiune 

ce va fi elaborat și implementat potrivit prevederilor acestuia. 

  În perioada de implementare, asupra prezentei strategii de comunicare pot fi 

efectuate modificări, în vederea adaptării la situațiile existente. Pentru a urmări eficiența 

obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de comunicare sunt necesare monitorizări 

permanente și evaluarea rezultatelor acțiunilor întreprinse prin întocmirea unor rapoarte 

periodice. 

  Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice constituie un instrument de 

corectare a posibilelor disfuncționalități din timpul implementării prezentei strategii și a 

planului de acțiune aferent. 

           Informarea şi publicitatea trebuie să fie obiectul unui set coerent de măsuri definite 

de organul responsabil. 

1)    participarea la seminare și conferinţe; 

2)     publicarea de broşuri şi foi volante, cu informaţii relevante despre instituție; 

3)     elaborarea de materiale audio-vizuale; 

4)     completarea site-ului cehta.md; 

5)     publicarea conţinutului proiectului într-un format adecvat și diseminarea către mass-

media centrală. 

           Pe baza înregistrărilor din instrumentul de lucru creat pentru monitorizarea 

activității de informare și publicitate desfășurată pentru fiecare activitate, vom extrage 

informațiile necesare pentru evaluarea acestei activități la sfârșitul fiecarui an.  

          Aceste informații ne vor ajuta în evaluarea calitativă și cantitativă a acțiunilor 

întreprinse pentru fiecare măsură în parte. 

          Indicatorii de evaluare ai acțiunilor de informare și publicitate sunt: 

-        numărul comunicatelor de presă difuzate spre publicare în mass-media; 

-        numărul evenimentelor organizate pe parcursul anului (la semnarea contractelor, 

organizarea de forumuri, seminare, workshop-uri, conferințe, caravane de informare 

publică, serbări etc.) ; 

-        numărul de articole apărute în mass media pentru fiecare măsură în parte; 

-        număr de postări pe site, portal, pagina Facebook, Instagram, Odnoclassniki; 

-        numărul de vizitatori pe web-site, pagina Fcebook, Instagram, Odnoclassniki; 

-        numărul de materiale informative tipărite pentru informarea populației.  

               Pe baza analizei acestor indicatori se va stabili dacă activitățile de informare și 

publicitate întreprinse pe parcursul anului au fost eficiente, dacă mesajele transmise au 

ajuns la publicul țintă definit și dacă a crescut gradul de informare a populației cu privire 

la formarea specialiștilor competenți și profesionali pentru activitățile cu caracter aplicativ 

în domeniul agrar. 

  

 



În temeiul recomandărilor MADRM din 23 septembrie 2019, cu privire la desemnarea 

specialistului în domeniul comunicării s-a elaborat un ordin : 

1. A crea grup de lucru, responsabil de comunicare în CEHTA din Țaul în următoarea 

componență : 

 Curicheru Tamara, șef secție educație, profesor de limbă și literatură română ; 

 Guțul Tatiana, șef secție CEIAC; 

 Russu Dina, profesor de limbi străine; 

 Țurcanu Alla, profesor de informatică; 

 Mărgineanu Gabriela, vicepreședinte Consiliul elevilor, elevă, gr. 23-C; 

 Berjan Lilia, membru Consiliul elevilor, elevă, gr. 22-L. 

2. Președintele grupului, Curicheru Tamara, va aduce la cunoștință membrilor 

atribuțiile de funcție ale acestora. 

3. În termen de 10 zile de la desemnare, grupul de lucru va elabora și prezenta spre 

aprobare Consiliului de Administrație planul de activități. 

4. Lunar se va raporta Consiliului de Administrație despre îndeplinirea planului și 

activitățile realizate. 


