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Nr. 

d/o. 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Locul desfăşurării Responsabil 

1. Şedinţa Consiliului de Administraţie 

1. Implementarea Regulamentului  privind  

organizarea şi desfăşurarea  concursului pentru 

ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în 

instituţiile de învăţămînt general, primul semestru, 

anul 2018-2019. 

2. Executarea bugetului în instituţiile şcolare 

3. Reorganizarea gimnaziilor cu deficit bugetar 

 

Identificarea problemelor, 

oferirea soluţiilor 

 

 

Determinarea executării 

bugetului/Sugestii privind 

reorganizarea unor gimnazii 

 

 

 

 

21 decembrie 

 

  

 

 

 

Centrul metodic,  

ora 830 

Sterpu N.  

 

Şişcanu T. 

 

 

 

Apostu T. 

 

2. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a activităţii 

săptămânale; 

Discutarea problemelor,  

oferirea soluţiilor 

săptămânal 

(în fiecare luni, 

după necesitate) 

Centrul metodic,  

ora 1500 

 

Sterpu N. 

 

3.  

 

Vizite de lucru privind: 

- Monitorizarea procesului de implementare a 

Instrucţiunii privind managementul temelor pentru 

acasă. 

- Implementarea curricula la disciplinele şcolare. 

- Aplicarea ordinului nr. 897 din 12.06.2018 

 Cu referire la Nomencalatorul tipurilor de 

documentaţie şcolară şi rapoarte în învăţământul 

general; repartizarea timpului de muncă a 

personalului didactic din instituţii. 

 

Monitorizare şi consiliere 

 

 

Identificare, recomandări  şi 

evaluare 

conform 

graficului 
Instituţii educaţionale 

Bejan S. 

Colaboratori ai 

direcţiei 

4. 

 

Deschiderea oficială a noului sediu pentru SAP 

Atelier de lucru: ,,Repere metodologice privind 

activitatea cadrului didactic de sprijin”. 

Formarea continuă a cadrelor 

didactice de sprijin 04 decembrie 
Sediul SAP,  

ora 1000 Dumbravă L. 

5. 

Mese rotunde regionale cu managerii şcolari, 

cadre didactice, elevi, părinţi privind impactul 

iniţiativelor de modificare a documentelor de 

politici de către MECC şi Organul local de 

specialitate 

Determinarea impactului 

iniţiativelor  de modificare a 

documentelor de politici 

Conform 

graficului 

Instituţii 

educaţioanle 

Sterpu N. 

Colaboratori ai 

direcţiei 

6.  

Didactic –Cafe: Managementul situațiilor critice 

din instituția școlară 

Dezbaterea problemelor, oferirea 

soluţiilor 

 

27 decembrie  

Centrul metodic,  

ora 830 

 

Sterpu N. 



7. Şedinţe de informare a cadrelor didactice şi 

manageriale din IET: ,,Prevenirea și combaterea 

violenței în instituțiile de educație timpurie” 
 

Informarea / formarea cadrelor 

didactice și manageriale în 

asigurarea unui mediu sigur, 

protector și prietenos copilului 

08 decembrie  

15 decembrie 

20 decembri e  

Centrul metodic,  

ora 830 

Specialiștii SAP 

8.  

 
Seminare instructiv-metodice: 

1. Evaluarea criterială prin descriptori la 

disciplina Educaţia fizică 

 

 

 

Îndrumarea 

metodologică  a educatorilor,  

cadrelor didactce  

 

04 decembrie 

 

Centrul metodic, 

ora 830 

Lungu V.  

 

2. Aria curriculară În lumea artei - Misterul 

culorilor 

12 decembrie Grădiniţa nr. 3 

„Licurici”,  

ora 830 

Lupea P.  

Ciochină R. 

 

Atelier de lucru cu învăţătorii: Master-class  

Metodologia de Evaluare Criterială prin 

Discriprori 

a) Formarea de competenţe la elevi  în cadrul 

orelor de matematică prin rezolvarea de probleme. 

Exemple de bune practici şi realizări  

b) Eficientizarea demersului didactic în formarea 

competenţelor la elevi şi importanţa dozării  

volumului temelor pentru acasă  (bune practici) 

19 decembrie Centrul metodic, 

 ora 830 

Negură E. 

4. Asistența logopedică - metode și tehnici în 

terapia tulburărilor de limbaj. Abordarea pozitivă 

a comportamentelor copilului de vârstă 

preșcolară.”  

Consilierea cadrelor didactice și 

a părinților 

18 decembrie Grădinița de copii 

,,Ghiocel”, Zberoaia 

Bolun M. 

Drumea O. 

9. 

Şedinţa Consiliului metodic raional: 

1. Cu privire la implementarea Instrucţiunii 

privind managementul temelor pentru acasă în 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal 

2. Cu privire la discutarea și aprobarea 

Regulamentului concursului raional ,,Pedagogul 

anului”,  ediția 2019 

3. Cu privire la Regulamentul de organizare și 

desfășuratre a Olimpiadei școlare, ediția 2019 

 

Dezbateri,  schimb de opinii  

privind procesul de 

implementare  a instrucţiunii 

 

Regulamente discutate şi 

aprobate 

19 decembrie  Centrul metodic,  

ora 1400 

Andronache M. 

10. 

Organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale, 

sesiunea de iarnă 

Evaluarea competenţelor elevilor Conform disp. 

nr. 822 din 

01.11.2018 

Liceele: „M. Eliade”, 

„B. Cazacu” , 

„Prometeu” 

Managerii şcolari 



11. 
Centrul de excelenţă: 

Limba şi literatura  română: Interpretare de text 

la prima vedere 

Pregătirea elevilor pentru 

olimpiadă 

15 decembrie LT ”B.Cazacu” 

ora 900 

Bejan S. 

Eşanu V. 

12. 
Olimpiada  şcolară la disciplinele de studii, etapa 

şcolară 

Desfăşurarea etapei şcolare A doua decadă 

a lunii 

Instituţiile de 

învăţământ 

Managerii şcolari 

13. Formarea continuă a specialiştilor în cadrul 

seminarelor republicane: 

1. Training realizat în cadrul Proiectului 

,,Promovarea sporită a participării copiilor romi 

în educație” 

 

Instruire şi formare privind 

prevenirea eşecului şi abandonul 

şcolar 

 

 

 

30 noiembrie - 

1-2 decembrie  

Complexul Turistic 

Odiseu, or. Vadul-

lui-Vodă 

Se deleagă:  

 

Bejan S. 

Dumbravă L. 

Chetraru A. 

2. Conferința Națională ,,Asigurarea dreptului la 

educație pentru copiii cu dizabilități” 

Instruire continuă a specialiştilor  05 decembrie Radisson Blu 

Leogrand Hotel,  

mun. Chișinău 

Se deleagă:  

Dumbravă L. 

 

3. Conferința de totalizare a Proiectului ,,Sporirea 

accesului copiilor cu necesități speciale la servicii 

comunitare de suport și educație în primii ani de 

viață”, implementat de AO ”Parteneriate pentru 

fiecare copil”. 

Prezentarea Limbajului Makaton – impactul 

programului. 

Totalizarea finală a Proiectului - 

impactul implementării 

programelor cu copiii de vârstă 

preșcolară 

07 decembrie or. Chişinău Se deleagă:  

Bolun M. 

14. 
Concurs raional cu genericul: Victorie prin 

Istorie ( elevi ai cl. a IX-a) 

Promovarea istoriei naţionale,  

a elevilor talentaţi 

22 decembrie IP LL “M.Eliade” Lungu V. 

15. 

Festivalul raional al tradiţiilor de iarnă, 

 ediţia 2019 

Promovarea valorilor culturale, a 

tradiţiilor naţionale 

A doua decadă 

a lunii 

decembrie 

Centrul de Cultură şi 

Tineret „Luceafărul”, 

ora 1000 

Andronache M. 

16. Competiţii sportive raionale la şah, joc de dame şi 

tenis de masă.  

Evidenţierea şi promovarea 

talentelor tinere 

16 decembrie Liceele din raion Lungu V. 

Managerii şcolari 

17. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului, 

completarea rapoartelor de evaluare şi 

transmiterea   în instituţii 

Evaluarea dezvoltării copilului, 

elaborarea rapoartelor 

 

Pe parcursul 

lunii 

 

 

 

Gimnaziille:  

Bălăurești 

Bărboieni 

 

 

 

Dumbravă L. 

 

Specialiştii SAP 
2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, 

completarea rapoartelor şi transmiterea lor in 

instituţii 

Completarea rapoartelor, urmare 

reevaluării  dezvoltării copilului 

cu CES 

Gimnaziile:  

Șendreni 

Isăicani 



 

 

 

 

 

 

 

Ședințe cu președinții și membrii  CMI, CDS și 

cadrele didactice de la discipline. 

Responsabilizarea președinților 

CMI 

Gimnaziile:Bălău-

reşti,Bărboieni,Șendr

eni, Isăicani 

3.  Asistență metodologică președintelui CMI din 

instituțiile preșcolare și școlare și CDS. 

Consilierea cadrelor vizate Instituţii educaţionale 

4. Asistenţă copilului aflat în dificultate. 

Consilierea părinţilor 

Prevenirea/depăşirea 

dificultăţilor  de învăţare; 

motivare pentru învăţare ... 

După necesitate SAP 

Specialiştii SAP 

18. 

Elaborarea și aprobarea materialelor de concurs, 

inclusiv    pentru olimpiade la disciplinele școlare; 

Materiale de concurs elaborate şi 

aprobate 

Pe parcursul 

lunii 

- Specialiştii 

responsabili pe 

discipline 

19. 

Prezentarea rapoartelor şi informaţiilor: 

- oferta de participare la Festivalul raionl al 

tradiţiilor de iarnă; 

- Raport cu privire la reuşita şcolară; 

- Rezultatele tezelor semestirlae, sesiunea de 

iarnă; 

- Raportulc u privire la cazurile ANET, sem. I; 

- Raportul privind alimentarea elevilor, semestru I 

Pregătirea calitativă a 

informaţiilor către MECC 

 

Până la 10 

decembrie 

 

27-28 

decembrie 

- 

Managerii 

instituţiiilor 

20. Prezentarea notelor informative, materialelor către 

MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc.  

Note informative prezentate în 

termen 

conform 

solicitărilor 

- Colaboratorii DÎTS 

21. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor 

parvenite  

Examinarea petiţiilor, oferirea 

răspunsurilor în termen  

pe parcurs Instituţiile 

educaţionale 

Colaboratorii DÎTS 


