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Nr. 

d/o. 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

1. Consiliul de administraţie  

1. Cu privire la veridicitatea informaţiei în SAPD şi 

SIME. Formarea bazei de date  pentru elevii claselor 

absolvente (IV-IX-XII), sesiunea 2020. 

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  procesului 

de atestare a cadrelor didactice/manageriale, ediţia 

2020. 

 

Dezbaterea  

problemelor, 

identificarea  

soluțiilor 

 

 

Marţi, 31 martie  

 

 

Centrul metodic 

ora 1400 

 

Sterpu N. 

 

 

 

 

 

 

2.  Schimb de experienţă şi bune practici în organizarea 

festivalului educaţiei – EdFest (platformă de discuţii 

cu conducătorii OLSDI)  

Diseminarea bunelor 

practici 

Joi, 12 martie  Centrul metodic,  

ora 830 

Sterpu N. 

3.  Sesiune de instruire  pentru conducătorii instituţiilor 

educaţionale  

Cultivarea climatului de 

integritate instituţional 

Marţi, 10 martie Sala mare a CR Şişcanu T. 

4. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS 

Cu privire la rezulatele vizitelor de monitorizare/ 

ghidare şi consiliere 

Organizarea eficientă a 

activităţii 

Săptămânal 

(în fiecare luni) 

Centrul metodic,  

ora 1500 

Sterpu N. 

5. Vizite de monitorizare /consiliere şi ghidare 

 Gimnaziul Cristeşti, IET  

 Gimnaziul Selişte, IET  

 Gimnaziul-Grădiniţă Valea-Trestieni 

 Gimnaziul Ciuteşti, IET 

 Gimnaziul Isăicani 

 Gimnaziul Marinici, IET 

 Gimnaziul Vulcăneşti 

 Gimnaziul Zberoaia, IET 

 LT „M.Eliade”, Nisporeni 

 Gimnaziul „M. Eminescu”, Nisporeni şi IET, 

etc. 

Monitorizarea aplicării 

Curricula 2019 şi a altor 

acte reglatorii 

Consilierea cadrelor 

didactice și de conducere 

 

03.03 

04.03 

05.03 

10.03 

12.03 

16.03 

20.03 

23.03 

25.03 

27.03 

 

 

Instituții 

educaționale 

 

Bejan S. 

Colaboratorii 

direcției 

6. Training cu conducătorii de instituţii:  Brandingul  

personal:  ce este şi la ce foloseşte? 

Iniţiere, informare şi 

promovare a 

brandingului personal 

Joi, 26 martie Centrul metodic,  

ora 830 

Sterpu N. 



7. Formarea continuă a cadrelor didactice 

1. Seminar teoretico-practic: Educație pentru mediu:  

Prietenii pădurii. 

 

 

 

Instruirea, consilierea, 

îndrumarea  

metodologică 

a cadrelor didactice  

 

 

Miercuri, 18 martie 

 

Centrul metodic,  

ora 830 

Lupea P. 

Moraru Z. 

2. Seminar instructiv–metodic: Formarea abilităţilor 

de comunicare eficientă în cadrul orelor de limbă 

franceză 

Miercuri, 25 martie Centrul metodic,  

ora 830 

Bejan S.  

Popa S. 

3. Master – class: Evaluarea rezultatelor elevilor în 

baza MECD la matematică, clasele I-IV. 

Marţi, 31 martie 

 

IP  Gimnaziul  

“Alex.   cel Bun” 

Negură E. 

 

4. Seminar metodico-practic: Metode interactive de 

predare/ învăţare în cadrul lecţiilor de biologie/chimie 

Marţi, 17 martie Centrul metodic,  

ora 830 

Lungu A. 

5. Atelier didactic:  Reflectarea și valorificarea temei 

de cercetare a cadrelor didactice în activitatea 

educațională la istorie. 

Marţi, 31 martie  Centrul metodic,  

ora 830 

Lungu V. 

6. Seminar teoretico-practic:  Evaluarea produselor 

specifice modulelor de educaţie fizică. Aspecte 

practice   

Vineri, 27 martie Centrul metodic,  

ora 830 

Ciobanu O. 

8. Olimpiada republicană la disciplinele de studii: 

 Istoria românilor şi universală 

 Chimie 

 Fizică 

 Biologie 

 Geografie 

 Limba şi literatura română 

 

 

 

Promovarea elevilor  

cu performanţă  

 

02 – 04 martie 

12 - 15 martie 

20 – 23 martie 

26  -29 martie 

23 – 25 martie 

30 martie -01 aprilie 

  

 

Andronache M 

Responsabilii de 

discipline 

9. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Realizarea procesului de evaluare complexă a 

dezvoltării copilului, la solicitările conducătorilor de 

instituţii. 

Identificarea necesităților 

copiilor 

 

Pe  

 

parcursul 

 

lunii 

  

   

Instituții 

educaționale 

 

Specialişti SAP 

 

2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, 

completarea rapoartelor şi transmiterea lor în instituţii 

Identificarea 

progreselor/regreselor 

copiilor cu CES 

IP Gimnaziile: 

Milești, Șișcani, 

,,V. Dumbravă” 

 

Specialişti SAP 

3. Asistență psihopedagogică, educațională, Dezvoltarea motivației SAP, instituţii  



chinoterapeutică copiilor cu CES etc.  pentru  învățare educaţionale  

 

 

Specialişti SAP 

4. Consilierea părinților, cadrelor didactice 

 

Cosiliere pentru 

depăşirea problemelor 

La solicitare 

 

SAP, instituţii 

educaţionale 

 5. Asistență metodologică președintelui CMI,  

CDS, echipei PEI  din instituțiile educaționale 

Formare profesională 

continuă, 

responsabilizare  

SAP, instituţii 

educaţionale 

6. Asistență metodologică cadrului didactic de 

sprijin recent angajat din IP Gimnaziul Șișcani 

Pe parcurs SAP 

10.  Organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţia 

de director în instituţiile: 

 Gimnaziul Bălăureşti 

 Gimnaziul Marinici 

 Gimnaziul Şendreni 

 Gimnaziul „I.Creangă”, Soltăneşti 

 Şcoala primară-grădiniţă Păruceni 

Ocuparea funcţiei prin 

concurs 

 

 

 

Pe parcursul  

lunii 

Centrul metodic Şişcanu T. 

11. Organizarea şi defăşurarea Concursului „Elevul 

anului”, etapa şcolară 

Promovarea elevilor cu 

performanţă 

Pe parcursul  

lunii 

Instituţii 

educaţionale 

Conducătorii de 

instituţii 

12. Competiţii sportive, volei 

 etapa zonală 

 raională ( treapta gimnazială) 

 raională (trapta liceală) 

 

Evidenţierea elevilor cu 

performanţe şi 

promovarea lor 

 

Duminică, 15 martie 

Duminică, 22 martie 

Duminică, 29 martie 

 

Instituţii 

educaţionale 

indicate în ordin 

 

 

Ciobanu O. 

13. Prezentarea rapoartelor/notelor informative etc. 

către DÎTS  

 datele cu referire la numărul elevilor 

participanţi la testarea naţională în 

învăţământul primar ( semnate şi autentificate) 

 

 

 

 

Rapoarte și informații  

prezentate în termen 

 

 

 

Până la 10 martie 

 

 

Până la 10 martie 

 

 

Până la 02 martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorii  

 

 datele statistice cu referire la numărul 

candidaţilor la examenele de absolvire, ciclul 

gimnazial ( semnate şi autentificate) 

 anexa nr. 1, generată din SAPD, în formă 

scrisă, anexe din cataloagele şcolare pentru 

clasele a X-a şi a XI-a, cererile candidaţilor etc. 



  

 

 
 

 

 oferta pentru concursul „Tinere condeie” Rapoarte și informații  

prezentate în termen 

Până la 25 martie  instituțiilor 

 

 

 

 despre monitorizarea turnamentului  în 

domeniul drepturilor copilului 

Până la 27 martie  

 demers pentru alocarea sumei de 2000 lei 

cadrelor didactice pentru procurarea 

materialelor didactice 

Până la 05 martie  

 dosarul cu setul complet de documente pentru 

alocarea banilor din componenta raională 

Pe parcursul lunii  

14. Verificarea datelor  înmagazinate în SAPD,  

Bacalaureat,  sesiunea 2020 

 

Asigurarea corectitudinii 

dat elor înmagazinate 

03-06 martie  Vacari A. 

Comisia de 

verificare 

15. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  către 

MECC,  alte instituţii ale statului  etc. 

- Portofoliul de atestare a cadrelor didacice pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic I 

- datele statistice cu referire la numărul elevilor 

participanţi la testarea naţională în învăţământul 

primar 

- datele statistice cu referire la numărul candidaţilor la 

examenele de absolvire, ciclul gimnazial etc. 

Rapoarte şi informaţii 

prezentate în termen 

 

 

 

Până la 06 martie 

martie 

 

Până la 16 martie 

 

Până la 16 martie 

 

  

 

 

Andronache M. 

 

 

Negură E. 

 

Vacari A. 

16. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor 

parvenite  

Examinarea petiţiilor, 

oferirea răspunsurilor în 

termen  

Pe parcurs Instituţiile 

educaţionale 

Colaboratori ai 

direcţiei 


