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Planul  de activitate 
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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

1. Şedinţa Consiliului Consultativ nr.1  

1. Asigurarea elevilor cu manuale în anul școlar 

2018-2019 

 

Determinarea gradului de 

asigurare  cu manuale a elevilor 

 

 

 

 

Joi, 15.11. 2018 

 

  

 

 

 

 

Centrul metodic,  

 

ora 830 

Sterpu N. 

 

Crăciun N. 

 

 

 

Apostu T. 

 

 

Andronache M. 

 

 

2. Rezultatele activităţii comisiei de analiză și 

evaluare a rapoartelor  statistice și tarifiere a 

cadrelor didactice 

Raportul Comisiei de tarifiere; 

probleme, căi de soluţionare 

3. Aprobarea rețelei școlare şi a schemei de 

încadrare în instituţiile de învăţământ pentru anul 

de studii 2018-2019 

Determinarea/aprobarea rețelei 

școlare 

4. Asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre  

pentru anul de studii 2018-2019, încadrarea lor în 

activitatea profesională 

Asigurarea instituţiilor şcolare  

cu cadre 

2. 

 
Şedinţa Consiliului de Administraţie nr.2 

1. Aprobarea Regulamentului Pedagogul Anului, 

ediția  2019 

 

Aprobarea regulamentului şi a 

devizului de cheltuieli 

 

 

 

Joi, 29.11.2018 

  

 

 

 

Centrul metodic,  

 

ora 1400 

Sterpu N.  

 

 

Andronache M. 

 

 

 

Bejan B.  

 

Andronache M. 

2. Reconceptualizarea  Regulamentului  de  

organizare  şi desfăşurare a Festivalului: Obiceiuri 

şi tradiţii de iarnă 

Aprobarea regulamentului şi a 

devizului de cheltuieli 

3. Asigurarea securităţii antiincediare în cantinele 

din instituţiile de învăţământ 

Identificare şi consiliere privind 

înlăturarea neajunsurilor 

4. Aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea Olimpiadei şcolare  la disciplinele 

de studiu, ediția  2019 

Aprobarea regulamentului şi a 

devizului de cheltuieli 

3. 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. 

Bejan S. 

4. Şedinţe de informare a cadrelor manageriale:  

1. Protecţia vieții și sănătății  copilului în  

instituţiile  de educaţie  timpurie 

(managerii din instituţiile de educaţie timpurie) 

Consiliere pentru eficientizarea 

activităţii prestate 

22.11.2018 Centrul metodic,  

ora 830 

Lupea P. 



5.  

 
Seminare instructiv-metodice: 

1. Strategii didactice de integrare a competențelor 

elevului: Proiectul educațional la lecţia de limbă 

franceză. (seminar organizat în comun cu 

profesoarele din Franţa) 

 

Îndrumare metodologică a 

cadrelor didactce de limba 

franceză 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

IP LT „B.Cazacu” 

ora 830 

 

 

Bejan S. 

Popa S. 

2. Formarea competențelor de comunicare orală şi 

scrisă în cadrul lecţiilor de limba şi literatura 

română. 

Îndrumare metodologică a 

cadrelor didactce de limba şi 

literatura română 

27.11.2018 Centrul metodic, 

ora 830 

Bejan S. 

Profesori implicaţi 

din instituţii 

4. Rolul problemelor în studiul matematicii.   Consilierea cadrelor didactice de 

matematică 

30.11.2018 Centrul metodic, 

ora ora 830 

Crăciun N. 

Tofănică M. 

Papuc A.  

5. Implementarea disciplinei reconceptualizate: 

Educaţie pentru societate 

Consilierea cadrelor didactice 

la disciplină 

02.11.2018 Centrul metodic, 

ora 830 

Lungu V. 

6. Formare continuă a cadrelor didactice de către 

formatorii locali: 

1.  Dezvoltarea curriculară în ciclul primar  

 învăţătorii cl. a I-a 

 învăţătorii cl. II, III, IV 

 

 

Îndrumare metodologică a 

cadrelor didactice din ciclul 

primar 

 

01.11.2018 

 

31.10-02.11. 18 

 

Centrul metodic,  

 

LT „M. Eliade” 

ora ora 830 

 

 

Negură E. 

2. Curriculum disciplinar. Limba străină 1, ciclul 

primar. Reflecţii şi recomandări metodologice. 

16.11.2018 Centrul metodic,  

ora 830 

Andronache M.  

Popa S. 

Gardaş S. 

7.  Masă rotundă: Sfaturi utile tinerilor specialişti 

(cu implicarea pedagogilor cu experienţă) 

Consilierea tinerilor specialişti 21.11.2018 Centrul metodic,  

ora 1400 

Andronache M.  

8. Formarea continuă a specialiştilor în cadrul 

seminarelor republicane: 

1. Implementarea cadrului de referinţă. 

Standardele de dezvoltare a copilului de la naştere 

şi până la vârsta de 7 ani. Curriculumul educaţiei 

copiilor de vârstă timpurie 

 

 

Instruire pe aspectele enunţate 

07-08.11. 2018 or. Chişinău Se deleagă:  

 

Lupea P. 

2. Intervenţia metodologică specializată ăn 

asigurarea unui proces educaţional incluziv 

Instruire continuă a specialiştilor  02.11.2018 

09.11.2018 

Centrul 

Republican de 

Asistenţă 

Psihopedagogică 

Se deleagă:  

Chetraru A. 

Ciochină T. 



3. Lansarea ghidurilor metodologice Asistenţă metodologică privind 

implementarea ghidurilor 

01-02.11.2018 Centrul 

Educaţional  

„Fides”, Chişinău 

Se deleagă:  

Specialiști SAP 

 

 

 

Instruirea profesorilor: 

 istoria românilor și universală 

 

Asigurarea unui proces de calit 

ate în cadrul evaluărilor 

naționale 

31.10-02.11 

19-21.11. 2018 

Universitatea de 

Stat din Moldova 
Se deleagă:  

Croitoru Ina 

Andronache Raisa 

 Atelier regional: Promovarea ghidului „Opţiuni 

de sisteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi 

preşcolare din satele RM” 

 

Informare şi promavare a 

ghidului 

 

01.11.2018 

 

IP LT “B. Cazacu” 

ora 1000 

Se deleagă: 

Specialişti din cadrul 

direcţiei, manageri 

şcolari 

9. Proiecte educaţionale: 

1. Implementarea  proiectului: Modelarea 

Programelor de Educaţie Parentală 
( şedinţe ale părinţilor în instituţiile de educaţie 

timpurie) 

Pilotarea proiectului de 

implementare 

Conform 

graficului 

 

În grădiniţele din  

raion 

Lupea P. 

2. Training cu cadre didactice din Grădiniţa 

„Dumbrăvioara”, s. Cioreşti: Promovarea sporită 

a participării copiilor romi în educaţie 

Îndrumare metodologică  Pe parcursul 

lunii 

or. Soroca Sterpu N. 

10. Domeniul: Tineret 

Activități cu genericul: Educarea și mobilizarea 

tinerilor alegători 

Informarea tinerilor pe domeniul 

vizat şi conştientizarea 

importanţei participării lor la vot 

Pe parcursul 

lunii 

Liceele din raion Andronache M. 

Managerii şcolari 

Show-ul talentelor în domeniul muzicii, teatrului, 

sportului şi dansului  ( participanţi-tineri de la 14 

ani) 

 

 

Evidenţierea şi promovarea 

talentelor tinere 

 

 

11.11.2018 Instituţiile 

educaţionale 

 

Managerii şcolari 

Expoziţie de foto, desen, şi lucrări hand-made ale 

tinerilor 

11-25.11. 2018 Instituţiile 

educaţionale 

Managerii şcolari 

11. 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:  

Vînători, 

Bălăureşti, 

Bărboieni  

“Alex. cel Bun” 

 

 

 

Dumbravă L. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, 

completarea rapoartelor şi transmiterea lor in 

instituţii 

Completarea rapoartelor, urmare 

reevaluării  dezvoltării copilului 

cu CES 

conform 

graficului 

 

Gimnaziile:  

 “Gr. Vieru”, 

“M. Eminescu”, 

Vînători 

Specialiştii SAP 

 

3. Monitorizarea activităţii CDS şi a preşedintelui 

CMI privind elaborarea şi implementarea PEI 

Consilierea cadrelor vizate Instituţiile 

educaţionale 

12. Organizarea adunărilor generale cu părinţii în 

instituţiile educaţionale 

Asigurarea unui dialog 

constructiv cu părinţii 

Conform 

graficului 

Instituţiile 

educaţionale 

Sterpu N. 

13. Prezentarea notelor informative, materialelor către 

MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc.  

Note informative prezentate în 

termen 

Conform 

solicitărilor 

- Colaboratorii DÎTS 

14. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor 

parvenite  

Examinarea petiţiilor, oferirea 

răspunsurilor în termen  

Pe parcurs Instituţiile 

educaţionale 

Colaboratorii DÎTS 


