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FUNDAMENTAREA CONCEPTUALĂ 

 

 Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 

 Strategia de dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, Hotărârea Guvernului Nr. 944, din 14.11.2014 

 Standardele profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul general, Ordinul ME nr. 623 din 28.06.2016 

 Standarde de calitate pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, Ordinul nr.970 din 

11.10.2013 

 Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, Ordinul ME 235 din 25 martie 2016 

 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ 

general, Ordinul ME nr. 163 din 23.03.2015 

 Regulamentul cu privire la evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar, Ordinul ME nr. 70 

din 30.06.2020 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate, Ordinul 

ME nr. 1091 din 07.10.2020 

 Regulamentul de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal procesate de către Ministerul Educaţiei în SIPAS (Sistemul Informaţional de 

Personalizare a Actelor de Studii) 

 Codul de etică al cadrului didactic, Ordinul ME nr.861 din 07.09.2015 

 Hotărârea Guvernului nr. 732 din 16 septembrie 2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică 

 Hotărârea Guvernului nr. 410 din 04.04.2003 cu privire la Strategia Naţională Educaţie pentru toţi 

 Hotărârea Guvernului nr. 51 din 23.01.2002, Concepţia naţională privind protecţia copilului şi a familiei 

 Hotărârea Guvernului nr 868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general 

 Hotărârea Guvernului nr 903 din 30.10.2014 – privind aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor 

 Legea nr. 169 din 09.07.2010, Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dezabilități 

 Ordinul nr. 1342 din 08 septembrie 2018, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare la disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal 

 Ordinul nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, 

gimnazial și liceal 

 Ordinul nr. 897 din 12 iunie 2018, Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și a 

Metodologiei de repartizare a timpului de munca a personalului didactic din instituțiile de învățământ general 

 Ordinul nr. 919 din 19.07.2019, Cu privire la implementarea curriculumului naţional 
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 Ordinul nr. 683 din 03.06.2019, Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru al Comisiei multidisciplinare intrașcolare 

 Ordinul nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, 

gimnazial și liceal 

 Ordinul nr. 1468 din 12 noiembrie 2019, Cu privire la aprobarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, 

clasele I-IV 

 Ordinul nr. 1467 din 12 noiembrie 2019, cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară. 

 Ordinul nr. 70 din 30 ianuarie 2020, cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și 

absolvirea în învățământul primar şi secundar 

 Ordinul nr. 351 din 19 martie 2020, cu privire la aprobarea „Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de 

carantină în învățământul primar, gimnazial și liceal” 

 Ordinul nr.583  din 23.06.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a 

cadrelor de conducere din învățământul general (Anexa 1, Anexa 2) 

 Ordinul nr. 660 din 01.06.2021, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar în anul de studii 2021-2022 

 Ordinul nr.593  din 26.06.2020, Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație si rapoarte în educația timpurie 

 Ordinul nr.737 din 16.06.2021, Cu privire la organizarea procesului educațional în învățământul general, în anul de studii 2021-2022 

 Ordinul nr. 1131 din 13.10.2020, Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării 

mixte în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal 

 Ordinul nr.726 din 16.06.2021, сu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de 

învățământ general 

 Ordinul nr.635 din 03.05.2021, сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale în învățământul 

general 

 Ordinul nr.897 din 15.07.2021, cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an de studii 2021-2022 

 Ordinul nr. 700 din 07.06.2021 Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021 

 Ordinul nr. 384 din13.04.2021, Cu privire la modificarea Regulamentului de evaluare și notare a rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și secundar 

 Ordinul nr. 299 din 24.03.2021, Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2021-2022 

 Ordinul nr. 200 din 26.02.2021, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021-2022 

 Ordin nr. 196 din 25.02.2021, Cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_1_ord_581_metodologie_evaluare_institutii_invatamant.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_2_ord_581_metodologia_cadr_conducere.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/_ordin_660_din_01.06.2021_aprobare_instructiuni_completare_catalog_scolar_plasat_pe_site_si_expediat_mold_didactica_02.06.2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.mecc_737_16.06.21org.pr.ed.a.s.2021-2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_inv_mixta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.mecc_897_preginst.a.s.2021-2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.mecc_897_preginst.a.s.2021-2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_admitere_liceu_2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc-modificare_regulament_evaluare.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_cl.i_2021_2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_200_din_26.02.2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.196_din_25.02.2021.pdf
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Planul managerial al Direcţiei Învăţământ a Consiliului Raional Ocniţa pentru anul de studii 2021-2022 stabileşte direcţiile strategice, obiectivele de 

dezvoltare a sistemului educaţional raional, identifică măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea lor şi are menirea de a materializa misiunea, 

programând activitatea pentru anul şcolar 2021-2022. 

Direcțiile prioritare de activitate în noul an școlar sunt orientate spre prestarea serviciilor educaționale de calitate, dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice și asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, de aceea punctul de pornire în elaborarea planului managerial este analiza situației din sistem, 

cu evidențierea anumitor realizări, care pot servi drept oportunități în soluționarea problemelor, în depășirea anumitor dificultăți. 

Activitatea DÎ a CR Ocniţa este reglementată de actele normative: Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărârea 

Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în 

domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a DÎ a CR Ocniţa, aprobat prin decizia 

Consiliului Raional Ocniţa nr. 8/1 din 16.11.2015. 

La baza Planului managerial al Direcţiei Învăţământ Ocniţa pentru anul 2021-2022 au fost plasate documentele normative: Standarde de competență 

profesională ale cadrelor didactice, Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale, aprobate prin Ordinul nr. 623 din 28 iunie 2016 al 

ME, Standarde de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, Standarde de învățare și 

dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani, precum și de Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2021-2022, în contextul 

epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar. 

 

VIZIUNEA DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Ocniţa se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul raionului 

un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv. Este 

determinată de necesitatea realizării unui învăţământ modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili 

de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi 

acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate. 

 

MISIUNEA DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Echipa Direcţiei Învățământ a CR Ocniţa își asumă participarea la reforma învăţământului prin: 

 responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional accesibil, coerent, 

atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii 

educaţionali şi sociali. 

 asigurarea unui management al calităţii corect, eficient şi transparent, la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, 

monitorizare, control şi evaluare, gestionarea evaluărilor şi examenelor naţionale etc.) 
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 implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, pe valori, pe competenţe şi responsabilitate asumată; 

 iniţierea şi derularea unor programe/proiecte ale DÎ, menite să contribuie la crearea condiţiilor optime pentru instruirea şi educaţia elevilor; 

 gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu sociocultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate. 

 

DIRECŢII STRATEGICE 

 

 Creşterea accesului la educaţie prin egalizarea şanselor, reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, inclusiv și în situație de urgență 

sau carantină; 

 Asigurarea actului educaţional, cu scopul creșterii performanțelor şcolare, obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale şi 

promovarea calităţii serviciilor educaționale; 

 Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice prin formare continuă la nivel instituţional, raional, naţional în vederea utilizării 

TIC în scopul predării on-line şi utilizării catalogului electronic; 

 Dezvoltarea parteneriatelor în vederea eficientizării rețelei școlare și preșcolare în scopul diminuării deficitului bugetar și asigurarea unei 

educații de calitate. 

 

ANALIZA SITUAȚIEI ÎN SISTEM 

Analiza PESTE 

Domeniul de analiză: Contextul Politic 

Codul Educaţiei: 

 

icală se implementează 

evaluarea criterială a rezultatelor învăţării, efectuată prin descriptori; 

u cerinţe educaţionale speciale se realizează în baza planurilor educaţionale individualizate; 

 ediția 2019 sunt implementate; 

formări pentru cadrele didactice și manageriale în contextul standardelor și curricula ediția 2019; 

timulând inserția profesională; 

ământul primar este de 18 ore. 
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Prin Strategia „EDUCAŢIA-2020”: 

 acces, relevanță și calitate; 

iecare instituție educațională; 

sunt elaborate Planuri Manageriale anuale în fiecare instituţie. 

Prin Hotărârea Guvernului nr 903 din 30.10.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor: 

total 422 de elevi. Prin Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind 

finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general; 

dezvoltarea infrastructurii doar în instituțiile școlare cu număr mai mare de elevi; 

-se impedimente serioase în procesul de echipare a 

instituțiilor, alocarea resurselor pentru dezvoltarea infrastructurii; 

e creează Fondul pentru Educație Incluzivă prin alocarea a 2% din bugetul instituțiilor școlare; 

 

tă regulamentar în instituțiile școlare, după necesități. 

Totodată e de menționat: 

icit bugetar este în creștere (18 

instituții, dintre care 7 cu statut de şcoală mică);  

 ca gimnaziile Naslavcea, „A. Groppa”, Verejeni, Mereșeuca, Berezovca, Lencăuţi, Rujniţa etc . nu-şi pot moderniza 

infrastructura și nu se pot capacita, bugetul neacoperind nici salarizarea cadrelor didactice. Regulamentul-tip de organizare și funcționare al instituțiilor 

de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25.03.2016, cap. I, pct. 21) a stat la baza elaborării și implementării 

Instrucțiunii cu privire la managementul temelor pentru acasă. 

Ordinul nr.674 din 01.08.2017 a MECC cu referire la pilotarea modelelor de plan-cadru/ liceu: 

riante de plan-cadru (I și II); 

-cadru pentru anul de studii 2020-2021; 

 

 

 



6 

Cu suportul Consiliului Raional Ocniţa a fost realizată: 

e de Consiliul Raional Ocniţa; 

monitorizarea procesului educațional în scopul asigurării calității în educație; 

ucaţie Incluzivă, dotarea CREI. 

Domeniul de analiză: Contextul economic 

indicatorii economici ai raionului sunt sub nivelul așteptărilor; 

4 instituții educaționale, conform HG nr. 94 din 11 februarie 2019; 

reconstrucţie/ construcţie/ amenajarea teritoriului sau dotare în 24 de IET, bani acordaţi de 

Guvernul României; 

rarea salarizării angajaților, în 

majoritatea gimnaziilor; 

incluziune educațională în IET; 

 şi clasele V-IX – familii social-vulnerabile; 

dificultăți în organizarea alimentării copiilor cu CES – 68% și a copiilor din localitățile arondate școlilor de circumscripție. 

Domeniul de analiză: Contextul social 

 asupra procesului educațional; 

scădere cu impact negativ asupra rețelei școlare și a bugetului instituțiilor; 

ndicatori de șomaj în creștere; 

 

a copiilor în situație de risc; 

instituţiile şcolare și influența acestui proces asupra rețelei școlare; 

suport acordat copiilor cu CES; 

instituțiile de circumscripție; 

a mai multe discipline școlare; 

indiferența tinerilor pedagogi pentru angajare în sistem. 
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Domeniul de analiză: Contextul tehnologic 

 instituţii de învăţământ cu 672 de calculatoare,  

– 272, 

 Proiectoare – 79, 

 Table interactive -79, 

 Seturi de roboţi – 22, 

 Imprimante -131. 

Domeniul de analiză: Contextul ecologic 

majoritatea instituțiilor educaţionale dispun de blocuri sanitare; 

e instituțiile specializate; 

Sănătate Publică; 

-sanitară a instituțiilor educaționale este bună; 

include educația ecologică și educația pentru sănătate; 

 ”Un arbore pentru dăinuirea noastră 

”(plantarea arborilor, acţiuni de înverzire a localităţii), acţiuni de salubrizare a albiei râurilor şi a localităţilor; 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Pentru şcolile de circumscripţie, sunt puse la dispoziţia elevilor 5 

autobuze școlare, 4 microbuze; 

- A fost asigurată funcționalitatea celor 17 Centre de Resurse pentru 

copiii cu cerințe educaționale speciale; 

- Implicare eficientă a angajaților din DI în procese de monitorizare și 

consiliere; 

- Sistem eficient de control, monitorizare şi evaluare a activităţii 

cadrelor didactice; 

- Resurse financiare alocate per elev insuficiente pentru a asigura 

funcționarea eficientă a sistemului educaţional din raion; 

- Interes neuniform din partea părinților şi a elevilor faţă de obţinerea 

studiilor de calitate;  

- Evaluarea nu se aplică reglator în proiectarea de proces. Colectivul de 

cadre didactice nu cuantifică, prin intermediul rezultatelor evaluărilor, 

progresul şcolar şi nu iau în considerare acest aspect la evaluarea 

activităţii didactice; 
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- Dotarea cu TIC şi conexiune la INTERNET a tuturor instituțiilor 

școlare;  

-  Consiliere și formare continuă pe domeniul elaborării și implementării 

curricula 2019 şi PEI-lui; 

- Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile de învățământ, prin 

utilizarea site-ului DÎ; 

-  Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea instituțiilor de 

învățământ; 

-  Rata înaltă de continuare a studiilor în rândul absolvenților de 

gimnaziu și liceu. 

- Sistemul existent de formare continuă a cadrelor didactice nu totdeauna 

răspunde necesităţilor şi provocărilor; 

- Menținerea fenomenului abandonului școlar și absenteismului; 

- Numărul mic de elevi participanţi și premiaţi la concursurile și 

olimpiadele republicane; 

- Dotarea insuficientă a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie; 

- Lipsa fondurilor necesare achiziţionării de carte în bibliotecile şcolare, 

conform curricula actuală; 

- Reţea de ore opţionale ce nu suscită interesul elevilor; 

- Dificultatea elaborării orarului lecţiilor eficient din cauza cumulării 

orelor de către multe cadre didactice. 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 

- Politici de susţinere a tinerilor specialişti angajaţi în sistemul 

educațional; 

- Suport financiar necesar decontării cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice navetiste; 

- Programe gratuite de recalificare oferite cadrelor didactice; 

- Perspective de formare a abilităţilor digitale a cadrelor didactice; 

- Disponibilitatea comunităţii, APL în susţinerea educaţiei incluzive; 

- Aplicarea Instrucțiunii cu privire la temele pentru acasă;  

- Suport metodologic și consiliere periodică oferită de Direcția 

Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, CSP privind respectarea 

condițiilor sanitaro-igienice în instituție; 

- Organizarea stagiilor de formare continuă on-line; 

- Elaborarea, la nivelul școlii, a unor instrumente interne de asigurare a 

calității; 

- Promovarea unor politici de sprijinire prin programe de mentorat 

pentru profesorii debutanţi; 

- Oportunităţi de finanţare extrabugetară identificate de instituțiile de 

învățământ prin contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice. 

 

- Accentuarea declinului demografic al populaţiei şcolare, în special în 

mediul rural, cu implicare directă asupra rețelei școlare; 

- Grad sporit de indiferenţă a părinţilor privind rezultatele școlare atât la 

nivel gimnazial, cât și liceal; 

- Situaţia economică precară a raionului; 

- Venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a 

şcolii 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PRIN EGALIZAREA ŞANSELOR, 

REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

O 1.1. Promovarea educaţiei incluzive prin antrenarea tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţi cu caracter instructiv-educativ. 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Acordarea suportului metodologic instituțiilor de învățământ în elaborarea PEI Septembrie-

octombrie, 

2021 

SAP  100 % din instituții au 

creat PEI pentru elevii cu 

CES 

2.  Realizarea monitorizării tematice privind calitatea PEI Aprilie, 2022  Alla Toncoglaz, 

SPEM 

Raport de inspecție realizat 

(3 instituţii) 

3.  Acordarea suportului metodologic IET în identificarea copiilor cu CES Septembrie-

octombrie, 

2021 

SAP  Seminar realizat 

4.  Acordarea suportului metodologic cadrelor didactice ce asigură instruirea la 

domiciliu (seminar și suport metodologic individual) 

Pe parcurs SAP Seminar realizat 

 

5.  Acordarea suportului metodologic CMI-iurilor în procesul de organizare a 

educației incluzive 

Pe parcurs SAP Nr. de vizite realizate 

Nr. de suporturi oferite 

6.  Adaptarea condițiilor pentru elevii cu CES pentru susținerea examenelor de 

absolvire 

Februarie-

iunie, 2022 

SAP, 

Comisia raională 

de examene 

Nr. de copii  

Nr. de dosare depuse 

7.   Monitorizarea transportării în siguranță a elevilor cu CES Pe parcurs  STE, SAP Nr. de elevi transportați 

O 1.2. Extinderea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară la educaţie de calitate 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii preşcolare. Ianuarie, 2022 APL, DÎ Reorganizarea IET 

“Andrieş”, Hădărăuţi 

2.  

Asigurarea accesului  copiilor romi la educaţie timpurie de calitate Permanent  APL,  

directorii IET 

Otaci, Calarașovca 

Creșterea ratei de înrolare 

3.  
Creşterea capacităţilor IET de a instituționaliza copii până la vârsta de 3 ani Permanent  APL, directorii  

instituțiilor 

Creșterea cu 10 % a nr. de 

copii înrolați 

4.  
Implementarea SIME în vederea evidenţei în IET Permanent Directorii IET 100% conectare la 

INTERNET 
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O 1.3. Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu a tuturor copiilor cu vârsta de până la 16 ani 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Monitorizarea activităţii echipelor manageriale din instituţiile de învăţământ 

din raion în vederea respectării cadrului legal cu referire la şcolarizare 

Semestrial Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

100% elevi cu vârsta de 7-

16 ani școlarizați. 

2.  Valorificarea rezultatelor procesului de monitorizare a şcolarizării şi 

abandonului copiilor de 7-16 ani la şedinţele CA 

Lunar  Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ  

Diminuarea cu 30 % a 

numărului  de elevi cu 

abandon școlar şi 

absenteism 

3.  Asigurarea colectării și actualizării datelor pentru Sistemul Informațional de 

Management în Educație (SIME) 

Septembrie-

octombrie, 

2021 

Dinu Plămădeală, 

responsabil de 

SIME 

Baza de date actualizată, 

completată 

4.  Menţinerea unor parteneriate viabile cu APL, DASPF, Comisia 

multidisciplinară în vederea constatării şi eliminării cazurilor de abandon şi 

absenteism 

Permanent Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

100% din cazuri ţinute la 

evidenţă 

Baza de date a copiilor în 

dificultate actualizată 

5.  Monitorizarea procesului de evaluare a stării de sănătate a copiilor și 

angajaților din învățământ în situaţie pandemică COVID 19 

Permanent  Directorii 

instituţiilor 

Raport morbiditate 

Notă informativă CA 

6.  Sporirea marjei de vaccinare a cadrelor didactice, nedidactice şi manageriale în 

situaţie pandemică COVID 19 

Permanent  Directorii 

instituţiilor 

Notă informativă CA 

7.  Asigurarea transportării în securitate a elevilor către școlile de circumscripție Permanent Ivan Costiuc,  

şef STE 

Raport prezentat la CA 

8.  Organizarea regulamentară a concursului de admitere în liceu Iulie-

septembrie 

2022 

Comisia raională Raport prezentat la CA 

9.  Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I Mai – august 

2022 

Managerii școlari 100% elevi de 7 ani 

înscriși. 

10. Monitorizarea organizării alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ primar și secundar general 

Permanent  Ecaterina 

Sturzinschi, 

metodist, 

SMCFPC 

Valorificarea resurselor 

bugetare alocate  
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O 1.4. Prevenirea abandonului, neşcolarizării și violenței, eliminând orice formă de discriminare în mediul şcolar 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Asigurarea funcţionalităţii Planului raional de acțiuni  pentru prevenirea 

absenteismului și abandonului școlar 

Pe parcurs Alla Toncoglaz, 

SPEM 

Raport despre rata 

abandonului şi măsurile 

întreprinse 

2.  Implementarea Planului de acţiuni privind reducerea fenomenului de violenţă 

în instituţiile de învățământ 

Pe parcurs Vera Lazari, 

SMCFPC 

Reducerea cu 30 % a 

fenom.violenţei în şcoală 

3.  Monitorizarea instituțiilor de învățământ în care se înregistrează cazuri de 

abandon școlar și absenteism 

Pe parcurs Curatorii 

instituţiilor 

Bază de date, proiecte de 

intervenţie 

4.  Elaborarea şi punerea în aplicare a Planului de acţiuni în vederea incluziunii 

elevilor de etnie romă în instituâiile de învăţământ din raion 

Până la 

15.09.21 

Vera Lazari, 

SMCFPC 

Plan elaborat şi Note de 

implementare 

5.  Monitorizarea absenţelor înregistrate la nivelul fiecărei instituții de învățământ Semestrial  Directorul 

Curatorii instit. 

Raport despre frecvenţă 

6.  Realizarea activităților de formare în cadrul Comisiei metodice a directorilor 

adjuncți pentru educație, pentru abilitarea acestora de a lucra cu elevii ce se afla 

în situaţii de risc 

Ianuarie, 2022 Ecaterina 

Sturzinschi, 

SAP 

Seminar realizat 

7.  Implicarea elevilor aflaţi în situaţie de risc în programe educative specifice 

problematicii vizate 

Pe parcurs Ecaterina 

Sturzinschi, 

SMCFPC, SAP  

Nr. de elevi cuprinși 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2: ASIGURAREA ŞI PROMOVAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

O 2.1. Asigurarea implementării prevederilor actelor legislativ normative în vigoare 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Monitorizarea aplicării Ordinului nr. 897 din 12.06.2018 al Ministrului 

Educației, Culturii și Cercetării cu referire la Nomenclatorul tipurilor de 

documentație școlară și rapoarte în învățământul general și Ordinului nr. 1467 

din 12 noiembrie 2019, cu privire la modificarea și completarea 

Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară 

Pe parcurs  Alla Toncoglaz, 

SPEM, 

SMCFPC 

Raport CC 
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2.  Monitorizarea aplicării Ordinului nr.726 din 16.06.2021, сu privire la aprobarea 

Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic 

din instituțiile de învățământ general 

Pe parcurs SMCFPC Raport de monitorizare 

3.  Monitorizarea aplicării Metodologiei privind implementarea evaluării criteriale 

prin descriptori la disciplinele școlare 

Pe parcurs SMCFPC Raport de monitorizare 

4.  Monitorizarea implementării Instrucțiunii privind managementul temelor 

pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal 

Noiembrie 

decembrie 

SPEM 

SMCFPC 

Raport Minister 

5.  Monitorizarea implementării Ordinului nr. 919 din 19.07.2019 al Ministrului 

Educației, Culturii și Cercetării - Cu privire la implementarea curriculumului 

naţional 

Pe parcurs SPEM 

SMCFPC 

Raport de monitorizare 

6.  Monitorizarea implementării Reglementărilor speciale privind organizarea 

anului de studii 2021-2022, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru 

instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar 

Pe parcurs SPEM 

SMCFPC 

Raport de monitorizare 

O 2.2. Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării  competenţelor-cheie şi asigurării implementării 

standardelor de calitate 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Elaborarea/realizarea la toate treptele de şcolarizare a planurilor de 

monitorizare a implementării curriculumului reconceptualizat la disciplinele 

școlare 

Septembrie  SPEM, SMCFPC Planuri de monitorizare a 

implementării 

curriculumului în instituții 

2.  Coordonarea/monitorizarea implementării curriculumului la disciplinele 

opţionale 

Noiembrie  SPEM, SMCFPC Notă informativă la CA 

3.  Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a elevilor şi cadrelor didactice 

prin participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri, 

publicaţii la nivel raional, național, internațional 

Pe parcursul 

anului de studii 

Secția MCFPC 

specialiștii la 

discipline 

Nr. de participanți 

Nr. concursuri, conferințe, 

publicații  

4.  Monitorizarea utilizării TIC în procesul de predare-învățare-evaluare Pe parcurs Dinu Plămădeală, 

sp. superior 

SPEM,  

specialiștii la 

discipline. 

Rapoarte, note informative 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
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O 2.3. Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Evaluarea/reactualizarea Programelor de dezvoltare instituțională și 

operațională a instituțiilor de învățământ general 

Octombrie, 

2021 

SPEM 

Managerii şcolari 

Instituţiile de învățământ 

dețin Program de 

dezvoltare instituțională și 

Plan managerial în baza 

cerințelor 

2.  Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director / director 

adjunct în unitățile de învățământ din raion 

Conform 

graficului 

Vitalie Blajin, 

specialist superior 

SMEFRU 

Toate cadrele manageriale 

angajate prin concurs 

3.  Elaborarea și realizarea programului de evaluare externă a instituțiilor de 

învățământ general 

Conform 

graficului 

SPEM Program realizat 100 % 

4.  Elaborarea și realizarea seminarelor de instruire destinate managerilor școlari Conform 

graficului 

Alla Toncoglaz, 

SPEM 

4 seminare organizate cu 

managerii școlari 

5.  Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în organizarea/ 

desfășurarea activității manageriale în situaţia de pandemie COVID-19 

Pe parcursul 

anului școlar 

Dinu Plămădeală, 

specialist superior, 

managerii 

instituţiilor 

Fiecare cadru de 

conducere va utiliza TIC 

O 2.4. Organizarea învățământului adresat elevilor capabili de performanță şi a elevilor cu deficienţă a motivaţiei de învăţare 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Monitorizarea aplicării activităţii diferenţiate în cadrul lecţiilor în scopul 

implicării tuturor elevilor 

Octombrie  Responsabilii de 

disciplinele 

şcolare 

Monitorizarea a 4 instituţii 

2.  Stimularea elevilor cu rezultate înalte obținute la olimpiade și concursuri prin 

organizarea activităţilor de cunoaştere şi agrement în localităţile pitoreşti ale 

republicii 

Mai SPEM 

SMCFPC 

Număr de elevi premiați 

3.  Formarea cadrelor didactice debutante în vederea respectării  particularităţilor 

de vârstă şi psihologice în cadrul lecţiilor 

Ianuarie Responsabilii de 

disciplinele 

şcolare 

Instruire realizată 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 3: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN FORMARE 

CONTINUĂ 

O 3.1. Valorificarea oportunităților de formare continuă la toate nivelurile 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Prezentarea Ofertelor de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare 

continuă  

Septembrie 

2021 

Nina Vacari, 

SMCFPC 

Ofertele de participare  

2.  Organizarea și desfășurarea seminarelor raionale pentru cadrele didactice şi 

manageriale 

Conform 

graficului 

Nina Vacari, 

SPEM, SMCFPC 

Agendele seminarelor, 

listele de participare 

3.  Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici 

în cadrul seminarelor, şedinţelor/activităţilor comisiilor metodice 

Permanent SMCFPC BD cu CD de performanță, 

formatori locali, naționali 

4.  Alfabetizare digitală a CD din IET în cadrul proiectului „Clasa Viitorului” Conform 

Ordinului DÎ 

Dinu Plămădeală 100% CD din IET instruite 

O 3.2. Diseminarea bunelor practici, a performanței, în scopul promovării imaginii și a statutului cadrului didactic în societate 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Organizarea și desfășurarea concursului „Pedagogul Anului” Octombrie –

februarie  

Nina Vacari, 

SMCFPC 

Nr. de CD participante la 

faza locală, raională, 

republicană a concursului; 

2.   Organizarea activității de atestare Pe parcurs Secția MCFPC Notă informativă  

prezentată la CA 

3.  Stimularea înaltei performanțe obținute de elevi și cadrele didactice în cadrul 

olimpiadelor și concursurilor școlare. Gala Performanţelor 

Mai 2022 Nina Vacari, 

SMCFPC, SPEM  

Nr de cadre didactice 

premiate 

4.  Organizarea și desfășurarea activităţii de promovare a profesiei de pedagog 

„Concursul tânărului specialist” 

Decembrie, 

2021 

Ecaterina 

Sturzinschi, 

specialist principal 

SMCFPC 

Regulament elaborat 

Nr. de participanți 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN VEDEREA CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL 

O 4.1. Diversificarea formelor de implicare a comunităţii și familiei în procesul decizional al şcolii 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Consiliul părinţilor şi Consiliul elevilor – parteneri indispensabili ai şcolii în 

crearea stării de bine în şcoală. 

Pe parcurs Ecaterina 

Sturzinschi, 

specialist principal 

SMCFPC 

Note informative 

2.  Implicarea Consiliului local, Consiliului părinţilor şi Consiliului Elevilor în 

procesul de identificare şi elaborare a proiectelor de modernizare a instituţiilor 

şcolare 

Pe parcurs SPEM Note informative 

Nr. de proiecte realizate 

O 4.2. Promovarea bunelor practici între instituţiile de învăţământ, cadre didactice şi manageri şcolari 

Nr. ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Concurs de elaborare a profilului instituţiei prin prisma absolvenţilor cu carieră 

de succes 

Decembrie Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Nr. de dosare depuse 

2.  Publicarea în mass-media locală, participarea la emisiuni radio/televizate  Pe parcurs SPEM  

SMCFPC 

Nr. de publicații 

Nr. de emisiuni 

3.  Desfăşurarea schimbului de bune practici în domeniul managementului Lunar SPEM  

SMCFPC 

Nr. de seminare realizate 

4.  Masă rotundă „Din istoria de succes a parteneriatelor interinstituţionale”: IET 

„Andrieş”, s. Hădărăuţi şi „Merişor”, s. Mereşeuca 

Ianuarie SMCFPC Nr. de domenii acoperite 

 

SUBIECTE PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL OCNIŢA 

 

Nr. CONŢINUTUL TEMATIC 
TERMEN DE 

EXAMINARE 
RESPONSABIL 

1.  Cu privire la aprobarea reţelei şcolare şi extraşcolare pentru anul de studii 2021-2022 Septembrie, 2021 
Ivan Zaharco, 

şef DÎ 2.  Cu privire la totalurile pregătirii instituţiilor de învăţământ general către noul an de studii și 

perioada rece a anului şcolar 2021 – 2022 

Octombrie, 2021 
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3.  Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională și Fondul pentru 

educaţia incluzivă unor instituţii de învăţământ 

Decembrie, 2021 

Ivan Zaharco, 

şef DÎ 

4.  Cu privire la eficientizarea bugetelor instituţiilor de învăţământ Decembrie, 2021 

5.  Cu privire la monitorizarea examenelor la treapta gimnazială şi asigurarea implementării 

catalogului electronic 

Decembrie, 2021 

6.  Cu privire la acordarea premiilor  CR elevilor  și cadrelor didactice cu performanţe 

deosebite 

Decembrie, 2021 

7.  Cu privire la modernizarea şi eficientizarea reţelei şcolare a instituţiilor de învăţământ Decembrie, 2021 

8.  Cu privire la aprobarea strategiei educaţionale raionale pentru anii 2022-2026 Decembrie, 2021 

9.  Cu privire la organizarea odihnei de vară, întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în 

sezonul estival 2022. 

Martie, 2022 

10.  Cu privire la aprobarea Regulamentuluide susţinere şi încurajare a tinerilor specialişti din 

domeniul educaţiei 

Martie, 2022 

SUBIECTE PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI CONSULTATIV 

ŞEDINŢA NR. 1 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la discutarea structurii şi conţinutului Planului managerial al DÎ, Planului de 

activitate a CM şi Planului de activitate a SAP pentru anul de studii 2021-2022 

August, 2021 Alla Toncoglaz, şef-adjunct DÎ 

Nina Vacari, şef SMCFPC 

Ruslan Goreacii, şef SAP 

2. Cu privire la asigurarea cu cadre manageriale şi didactice a instituţiilor de învăţământ 

general 

August, 2021 Vitalie Blajin,  

specialist superior, SMEFRU 

3. Cu privire la modificările parvenite în Regulamentele de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor raionale pentru anul de studii 2021-2022 

August, 2021 Sturzinschi Ecaterina,  

metodist, SMCFPC 

ŞEDINŢA NR. 2 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la respectarea ”Instrucţiunilor privind mecanismul de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime ale violenţei” 

Ianuarie, 2022 Vera Lazari,  

metodist , SMCFPC 
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2. Monitorizarea şi controlul realizării conţinuturilor curriculare şi a prevederilor Planului-

cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal la finalul semestrului I al a. ş. 2021-

2022 la disciplinele de studiu 

Ianuarie, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

3. Cu privire la realizarea educaţiei incluzive în instituţiile preuniversitare din raion Ianuarie, 2022 Ruslan Goreacii, şef SAP 

4. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru anul bugetar 

2022 

Ianuarie, 2022 Silvia Chistruga,  

şef SMEFRU 

5. Cu privire la rezultatele monitorizării tematice: ,,Asigurarea calităţii procesului de 

alimentare a copiilor în instituțiile de învățământ” 

Ianuarie, 2022 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

6. Cu privire la realizarea activităţilor planificate în semestrul I al anului de studii 2021-2022 Ianuarie, 2022 Alla Toncoglaz,  

şef-adjunct DÎ. 

ŞEDINŢA NR. 3 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Eficienţa activităţii de formare a cadrelor, organizate la nivel raional şi impactul asupra 

creşterii profesionale a angajaţilor 

Mai, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

2. Despre implementarea şi realizarea Planului-cadru şi a curriculumului naţional Mai, 2022 Alla Toncoglaz,  

şef-adjunct DÎ. 

3. Cu privire la monitorizarea tematică: Aplicarea ECD la disciplinele din aria curriculară 

,,Arte şi Tehnologii” 

Mai, 2022 Ivan Costiuc,  

metodist, SMCFPC 

4. Cu privire la rezultatele monitorizarea tematică: ,,Asigurarea calităţii procesului de 

alimentare a copiilor în instituțiile de învățământ.” 

Mai, 2022 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

5. Cu privire la respectarea măsurilor de protecție sanitară a elevilor și angajaților în instituţiile 

de învăţământ general din raion, stipulate în reglementările anticovid. 

Mai, 2022 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

6. Cu privire la implementarea Planului de incluziune socială a romilor în instituţiile de 

învăţământ din raion 

Mai, 2022 Vera Lazari,  

metodist SMCFPC 

 

 

 

 

 



18 

SUBIECTE PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 1 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie August, 2021 Ivan Zaharco, 

şef DÎ  

2. Cu privire la aprobarea Planului managerial al DÎ, Planului de activitate a CM şi Planului de 

activitate a SAP pentru anul de studii 2021-2022 

August, 2021 Alla Toncoglaz,  

şef-adjunct DÎ;  

Nina Vacari, 

şef SMCFPC; 

Ruslan Goreacii, 

şef SAP 

3. 
Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentele activităților extracurriculare raionale 

August, 2021 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

4. Cu privire la aprobarea funcţionalului colaboratorilor DÎ August, 2021 Vitalie Blajin,  

specialist superior, SMEFRU 

5. Cu privire la aprobarea rutelor școlare August, 2021 Ivan Costiuc,  

metodist SMCFPC 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 2 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I și rezultatele 

admiterii în învățământul primar 

Septembrie, 2021 Guţan Natalia, 

specialist superior SPEM 

2. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii 

„Ziua profesională a lucrătorului din învățământ” 

Septembrie, 2021 Ivan Zaharco, 

şef DÎ 

3. Cu privire la nominalizarea pentru premiere a cadrelor didactice cu prilejul Zilei 

profesionale a lucrătorului din învățământ 

Septembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

4. Cu privire la încadrarea absolvenţilor Septembrie, 2021 Ruslana Casap,  

metodist SMCFPC 

5. Cu privire la rezultatele admiterii în învăţământul liceal 2021-2022 Septembrie, 2021 Ruslana Casap,  

metodist SMCFPC 

6. Cu privire la totalurile tarifării lucrătorilor din învăţământul general Septembrie, 2021 Ivan Zaharco, şef DÎ, 

Galina Andruşcenco,  

specialist principal SMEFRU  
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7. Cu privire la totalurile întrunirilor metodice şi obiectivele pentru anul nou de studii Septembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

8. Cu privire la gradul de realizare a pregătirii instituțiilor de învăţământ general către noul an 

de studii 

Septembrie, 2021 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

9. Cu privire la şcolarizarea copiilor de 7-16 ani în instituţiile de învăţământ general din raion Septembrie, 2021 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

10. Cu privire la reţeaua şcolară şi contingentul de elevi în anul de studii 2021-2022 Septembrie, 2021 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

11. Cu privire la aprobarea suprasarcinii cadrelor manageriale şi didactice Septembrie, 2021 Vitalie Blajin,  

specialist superior SMEFRU 

12 Cu privire la Monitorizarea asigurării instituţiilor şcolare cu manuale, literatură metodică, 

artistică, registre şcolare 

Septembrie, 2021 Ruslana Casap,  

metodist SMCFPC 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 3 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar către sezonul 

rece 2021-2022 

Octombrie, 2021 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior DÎ 

3. Cu privire la respectarea Planului-cadru şi Ordinului nr.635 din 03.05.2021, сu privire la 

aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale 

în învățământul general 

Octombrie, 2021 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

5. Cu privire la Monitorizarea planificării didactice în IET Octombrie, 2021 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

6. Cu privire la Monitorizarea desfăşurării evaluărilor iniţiale Octombrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

7. Cu privire la repartizarea tinerilor specialiști în instituţiile de învățământ din raion Octombrie, 2021 Vitalie Blajin,  

specialist superior SMEFRU 

9. Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor Octombrie, 2021 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

8. Cu privire la aprobarea listei candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradelor 

didactice/manageriale în anul de studii 2021 -2022 

Octombrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 4 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului intern şi a procedurilor de gestionare 

a cazurilor de violenţă 

Noiembrie, 2021 Vera Lazari, 

metodist, SMCFPC 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
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2. Cu privire la aplicarea instrucţiunii Managementul temelor pentru acasă, în ciclul primar, 

gimnazial, liceal la disciplinele şcolare 

Noiembrie, 2021 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ, 

Responsabilii de predarea 

disciplinelor şcolare 

3. Cu privire la calitatea proiectărilor didactice de lungă durată la disciplinele şcolare în 

conformitate cu cerinţele curricula reconceptualizate în ciclul primar, gimnazial, liceal 

Noiembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC  

Responsabilii de predarea 

disciplinelor şcolare 

4. Cu privire la aprobarea planului de măsuri antiincendiare în instituţiile de învățământ pentru 

anul de studii 2021-2022 

Noiembrie, 2021 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

5. Cu privire la aprobarea planului de formare continuă a cadrelor didactice/manageriale 

pentru anul 2022 

Noiembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 5 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la eficienţa aplicării Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi 

rapoarte în învăţământul general 

Decembrie, 2021 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ, 

SPEM, SMCFPC 

2. Cu privire la elaborarea şi realizarea Planului Educaţional Individualizat Decembrie, 2021 Ruslan Goreacii, 

şef SAP 

3. Cu privire la respectarea instrucțiunii cu privire la eliberarea, evidența și păstrarea actelor de 

studii 

Decembrie, 2021 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 4. Cu privire la monitorizarea implementării acțiunilor de prevenire și diminuare a 

abandonului școlar 

Decembrie, 2021 

5. Cu privire la respectarea HG nr. 802 din 29.10.2015 cu privire la modul de calcul, 

repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială; achitarea 

indemnizațiilor tinerilor specialişti 

Decembrie, 2021 Vitalie Blajin, 

specialist superior SMEFRU 

6. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea 

olimpiadelor școlare 

Decembrie, 2021 Silvia Chistruga, 

şef SMEFRU 

7. Cu privire la consilierea/monitorizarea aplicării Reglementărilor speciale privind 

organizarea anului de studii 2021-2022, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru 

instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar 

Decembrie, 2021 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 
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Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 6 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluărilor sumative, în scopul 

obţinerii informaţiilor privind nivelul dezvoltării competenţelor şcolare la disciplinele de 

studii 

Ianuarie, 2022 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ, 

SMCFPC, SPEM 
2. Cu privire la monitorizarea respectării Metodologiei de organizare şi desfăşurare a tezelor 

semestriale în clasele liceale şi rezultatele sesiunii de iarnă  

Ianuarie, 2022 

3. Cu privire la rezultatele probelor de evaluare la sfârşit de semestru Ianuarie, 2022 

4. Cu privire la eficienţa utilizării transportului şcolar Ianuarie, 2022 Ivan Costiuc, 

metodist SMCFPC 

5. Cu privire la controlul stării cataloagelor și corectitudinii încheierii mediilor semestriale în 

instituțiile preuniversitare în clasele absolvente 

Ianuarie, 2022 Dinu Plămădeală,  

specialist superior SPEM 

6. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru anul bugetar 

2022 

Ianuarie, 2022 Silvia Chistruga, 

şef SMEFRU 

7. Cu privire la monitorizarea şi controlul realizării conţinuturilor curriculare şi a prevederilor 

Planului-cadru la finalul semestrului I al a. ş. 2021-2022 la disciplinele de studiu 

Ianuarie, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

8. Cu privire la rezultatele concursului „Tânărul specialist” 2021 Ianuarie, 2022 Ecaterina Sturzinschi,  

metodist SMCFPC 

9. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor raionale 

Ianuarie, 2022 Silvia Chistruga, 

şef SMEFRU 

10 Cu privire la monitorizarea respectării Instrucţiunii privind repartizarea timpului de muncă a 

personalului didactic din instituţiile de învăţământ general 

Ianuarie, 2022 Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 7 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la aplicarea instrucţiunii privind Managementul temelor pentru acasă, în ciclul 

primar, gimnazial, liceal la disciplinele şcolare 

Februarie, 2022 Alla Toncoglaz, 

șef–adjunct DÎ, 

MCFPC, SPEM 

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice în grădiniţă Februarie, 2022 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

3. Cu privire la monitorizarea organizării şi desfăşurării secţiilor sportive în instituţiile de 

învăţământ 

Februarie, 2022 Ivan Costiuc,  

metodist SMCFPC 

4. Monitorizarea aplicării Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şi rapoarte în educaţia 

timpurie 

Februarie, 2022 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 
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Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 8 

Nr. Conţinut tematic Termen de 

realizare 

Responsabil 

1. Cu privire la utilizarea eficientă a Indicatorilor de monitorizare şi evaluare a prevenirii 

violenţei în instituţiile de învăţământ din raion 

Martie, 2022 Vera Lazari,  

metodist, SMCFPC 

2. Cu privire la Monitorizarea predării modulului Educaţie digitală în clasele primare Martie, 2022 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

3. Cu privire la asigurarea continuităţii în realizarea temelor de cercetare la disciplinele şcolare 

în cadrul Comisiilor metodice din şcoală 

Martie, 2022 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 4. Rezultatele concursului „Pedagogul anului” 2022 Aprilie, 2022 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 9 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluărilor sumative în scopul 

obţinerii informaţiei despre nivelul formării şi dezvoltării competenţelor şcolare la 

disciplinele de studii 

Aprilie, 2022 Alla Toncoglaz, şef SPEM, 

specialiştii SPEM, SMCFPC 

2. Cu privire la rezultatele pretestărilor gimnaziu, liceu Aprilie, 2022 Dinu Plămădeală,  

specialist superior SPEM 

3. Cu privire la monitorizarea aplicării ECD la disciplinele din aria curriculară „Arte şi 

tehnologii” 

Aprilie, 2022 Ivan Costiuc,  

metodist SMCFPC 

4. Cu privire la monitorizarea implementării documentelor de politică educaţională în IET 
Aprilie, 2022 

Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 5. Cu privire la monitorizarea predării modulului „Educaţie digitală în clasele primare” 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 10 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la monitorizarea corectitudinii încheierii mediilor şcolare în clasele absolvente Mai, 2022 Dinu Plămădeală,  

specialist superior SPEM 

2. Cu privire la monitorizarea tematică: „Eficienţa utilizării transportului şcolar” Mai, 2022 Ivan Costiuc, 

metodist SMCFPC 

3. Cu privire la monitorizarea implementării curricula disciplinare în clasele primare Mai, 2022 Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

4. Cu privire la organizarea, desfăşurarea și totalurile atestării cadrelor didactice şi 

manageriale în anul de studii 2021-2022 

Mai, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 
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5. Cu privire la totalurile Olimpiadei şcolare în anul de studii 2021-2022 Mai, 2022 Dinu Plămădeală,  

specialist superior SPEM 
6. Cu privire la rezultatele tezelor semestriale la sesiunea de vară 2022 Mai, 2022 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 7. Cu privire la totalurile probelor de evaluare la sfârşit de an şcolar Mai, 2022 

8. Cu privire la monitorizarea realizării prevederilor curriculare în cadrul momentelor de 

regim, inclusiv a activităţilor extracurriculare în IET 

Mai, 2022 Natalia Guţan, 

specialist superior, SPEM 

Şedinţa Consiliului de Administraţie nr. 11 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

1. Cu privire la activitatea Consiliului de etică în instituţiile de învăţământ general 

Iunie, 2022 

Vera Lazari, 

metodist SMCFPC 

2. Cu privire la necesarul de cadre în instituţiile de învățământ pentr noul an de studii Vitalie Blajin, 

specialist superior, SMEFRU 

3. Cu privire la formarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare a copiilor de vârstă preşcolară 

Natalia Guţan, 

specialist superior, SPEM 4. Cu privire la monitorizarea organizării şi desfăşurării probelor finale de evaluare în 

învăţământul primar 

5. Cu privire la totalurile organizării Concursurilor la funcția de director Vitalie Blajin, 

specialist superior, SMEFRU 

 

PLANUL DE ACTIVITATE A COMISIEI RAIONALE DE ATESTARE 

 

Nr. Activităţi Perioada Responsabili 

1. Aprobarea programului de organizare şi desfăşurare a activităţilor cu privire la atestarea cadrelor didactice şi 

manageriale în anul de studii 2021-2022 

Discuţia listelor nominale ale cadrelor manageriale/cadrelor didactice incluse în programul de atestare 

pentru anul de studii 2021-2022 

Aprobarea listei nominale a solicitanţilor la conferirea/confirmarea gradelor didactice/ manageriale 

doi/unu/superior 

Septembrie-

octombrie, 

2021 
Nina Vacari, 

șef SMCFPC 

2. Monitorizarea procesului de atestare în instituţiile de învăţământ Octombrie 2021- 

februarie 2022 

3. Examinarea Materialelor aferente procesului de atestare a candidaţilor pentru conferirea/confirmarea 

gradelor didactice/ manageriale doi/unu/ superior 

Februarie, 2022 
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4. Elaborarea probei „Studiu de caz” pentru conferirea gradului didactic doi şi a situaţiilor didactice pentru 

Interviul de evaluare a competenţelor profesionale pentru confirmarea gradului didactic unu şi superior 

Martie, 2022 

Nina Vacari, 

șef SMCFPC 

5. Prezentarea publică a probei Studiu de caz pentru conferirea gradului didactic doi şi a situaţiilor didactice 

pentru Interviul de evaluare a competenţelor profesionale pentru confirmarea gradului didactic unu şi 

superior. 

Martie, 2022 

6. Şedinţa de totalizare a procesului de atestare, sesiunea 2022  Aprilie, 2022 

 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU MANAGERII ŞCOLARI 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Aplicarea Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 

2021-2022, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile 

de învăţământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar. Probleme. Soluţii 

Seminar metodologic August, 2021 

On-line 

Ivan Zaharco, 

şef DÎ 

2. Modalitatea de monitorizare, analizare a asistenţelor la activitățile 

didactice, efectuate de către directori, respectiv de către directorii adjuncți 

Seminar  

metodico-practic 

Octombrie, 2021 

IP LT „C. Stamati” 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

3. Cu privire la finisarea semestrului I al anului de studii 2021-2022. 

Rezultate obţinute în procesul instructiv-educativ 

Seminar teoretic Decembrie, 2021 

Consiliul raional 

Ivan Zaharco, 

şef DÎ 

4. Standarde ale calităţii educaţiei la nivel de unitate şcolară. Sistemul de 

management al calităţii 

Seminar  

metodico-practic 

Ianuarie, 2022 

IP Gimnaziul 

„O. Cobîleanscaia” Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 5. Rolul managerului şcolar în crearea culturii organizaţionale a instituţiei de 

învăţământ mixte 

Seminar 

metodico-practic 

Martie, 2022 

IP Gimnaziul-grădiniţă 

Calarașovca 

6. Operaţionalizarea actelor normative în vederea pregătirii de examene pe 

trepte de şcolaritate 

Seminar teoretic Mai, 2022 

Consiliul raional 

Ivan Zaharco, 

şef DÎ 
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ACTIVITĂŢI METODICE CU DIRECTORII ADJUNCŢI PENTRU INSTRUIRE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Managementul organizării şi desfăşurării procesului educaţional în anul 

de studii 2021-2022 

Întrunire metodică August, 2021 

On-line 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

2. Modalitatea de monitorizare, analizare a asistențelor la activitățile 

didactice, efectuate de către directorii adjuncți 

Seminar metodico-

practic 

Octombrie, 2021 

IP Gimnaziul 

„Petru Zadnipru” 

3. Promovarea politicilor educaţionale prin comunicare, colaborare a 

structurilor administrative şi manageriale 

Seminar metodologic Martie, 2022 

IP LT „M. Eminescu” 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU DIRECTORII ADJUNCŢI PENTRU EDUCAŢIE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022. 

Managementul activități extracurriculare o prioritate în școala prietenoasă 

copilului. (cercuri, secții sportive, promovarea experienței avansate) 

Întrunire metodică August 2021, on-line 

Ecaterina. 

Sturzinschi, 

metodist 

SMCFPC 

2. Egalitatea de gen în cadrul activităţilor curriculare şi extraşcolare. Schimb 

de bune practici 

Seminar practic Decembrie 2021 

IP LT „M. Eminescu” 

3. Rolul şcolii în educaţia non violenţei în rândul elevilor Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

4. Diversificarea activităţilor extracurriculare – unul din factorii de bază ai 

incluziunii şcolare 

Masă rotundă Mai, 2022  

CCC Ocniţa 

 

EDUCAŢIE TIMPURIE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

Directori ai IET 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022 Reuniune metodică August, 2021 Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 
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2. Amenajarea şi dotarea IET Seminar 

metodico-practic 

Noiembrie, 2021, 

IET Grădinița „Îngeraşii 

mamei”, Lipnic 
Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 3. Sănătate de la toate Seminar 

metodico-practic 

Mai, 2022,IET Grădinița 

,,Zirocica”, Unguri  

Educatorii grupei mari 

1. Dezvoltarea creativității la preșcolari Seminar 

teoretico-practic 

Decembrie, 2021, 

IET „Solnîşco” 

Corestăuţi 

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 

Educatorii grupei pregătitoare 

1. Monitorizarea procesului dezvoltării copiilor din grupa pregătitoare Seminar teoretico-

practic 

Aprilie, 2022, 

IET Grădinița „Izvoraş”, 

Clocuşna  

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 

2. Atestarea cadrelor didactice: cerinţe, recomandări. Seminar teoretic 

pentru CD care se 

atestează 

Ianuarie, 2022 

„Ghiocel”, or. Ocniţa 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC,  

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022 Reuniune metodică August 2021 

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 

2. Clasa I. Seminar practic: ,,Stimularea și motivarea activităților practice la 

orele de matematică” 

Seminar  

teoretico-practic 

Învățătorii care 

predau la clasa I 

Aprilie, 2022, 

IP LT „M. Sadoveanu” 

3. Clasa II. Seminar practic: ,,Aprecierea valorică a comportamentului 

copiilor în comunitate la orele de educație moral-spirituală” 

Seminar  

teoretico-practic 

Învățătorii care 

predau la clasa a II-a 

Martie, 2022, 

IP LT „C. Stamati” 
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4 Clasa III. Seminar practic: ,,Descoperirea independentă a cunoștințelor 

prin prisma experienței de viață la orele de științe” 

Seminar  

teoretico-practic 

Învățătorii care 

predau la clasa a III-a 

Februarie, 2022, 

IP Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşovca 
Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 5 Clasa IV. Seminar practic: ,,Mijloace de cultivare și stimulare a 

creativității elevilor la orele de istorie” 

Seminar  

teoretico-practic 

Învățătorii care 

predau la clasa a IV-a 

Decembrie, 2021,  

IP Gimnaziul Vălcineţ 

6 Organizarea și desfășurarea procesului de atestare în conformitate cu 

prevederile standardelor de eficiență și a Regulamentului de atestare a 

cadrelor didactice 

Seminar teoretic 

Cadrele didactice 

care urmează să se 

atesteze în anul de 

studii 2021-2022 

Ianuarie, 2022 

IP LT „M. Sadoveanu” 

Nina Vacari, şef 

SMCFPC, 

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM  

7 Organizarea și desfășurarea probei finale conform Metodologiei de 

organizare și desfășurare a evaluării finale în clasa a IV – a 

Seminar teoretic 

Cadrele didactice 

care predau în clasa a 

IV-a 

Martie, 2022 

IP LT „M. Sadoveanu” 

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM 8 Aplicarea actelor reglatorii conform Nomenclatorului Seminar teoretic 

Învățători clasele  

I-IV 

Ianuarie, 2022,  

IP LT „M. Sadoveanu” 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (şc. naţ.) 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba și literatura română, literatura 

universală, anul de studii 2021-2022 

Reuniune metodică August 2021 

On-line 

Nadejda Lîsîi,  

specialist superior 

SPEM 

2. Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasele a VII-a 

şi a XII-a la limba și literatura română/literatura universală 

Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor inter-/transdisciplinare 

ale elevului la Limba şi literatura română 

Seminar practic Martie, 2022 

IP Gimnaziul 

Grinăuţi-Moldova 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (şc. alol.) 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba și literatura română, pentru 

instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, 

anul de studii 2021-2022. Raportul de activitate pentru anul 2020-2021 

Reuniune metodică August, 2021 

On-line 

Nadejda Lîsîi, 

specialist superior 

SPEM 

2. Evaluarea şcolară – tendinţe de modernizare pentru asigurarea succesului 

elevului în cadrul orelor de Limba şi literatura română, instituţiile de 

învăţământ cu predarea în limbile minorităţilor naţionale 

Seminar practic Noiembrie, 2021 

IP LT „M. Eminescu” 

3. Managementul implementării calitative a Curriculum-ului 2019 în clasele 

a VII-a și a XII-a la Limba şi literatura română pentru instituţiile de 

învăţământ cu predarea în limbile minorităţilor naţionale 

Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ (şc. alol.) 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Limba și literatura rusă, anul de 

studii 2021-2022 

Reuniune metodică August, 2021 

On-line 
Nadejda Lîsîi, 

specialist superior 

SPEM 

2. Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasele a VII-a 

și a XII-a la limba și literatura rusă 

Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Strategii şi metode de lucru pentru sporirea calităţii produsului în cadrul 

orelor de limba şi literatura rusă 

Seminar practic Aprilie, 2022 

IP Gimnaziul Berezovca 
 

LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ (şc. naţ.) 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba rusă, anul de studii 2021-

2022. Raportul de activitate pentru anul de studii 2020-2021 

Reuniune metodică August 2021 

On-line 
Nadejda Lîsîi, 

specialist superior 

SPEM 

2. Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa a VII-a 

la limba rusă 

Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Instrumente metodice utilizate în cadrul orelor de limba rusă. Seminar practic Februarie, 2022 

IP Gimnaziul Mereşeuca 
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LIMBI MODERNE 
 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba franceză/engleză în anul de 

studii 2021-2022 

Seminar metodologic 

cu profesorii de 

limba 

franceză/engleză 

August, 2021 

On-line 

Vera Lazari, 

metodist 

SMCFPC 

2. Rolul motivaţiei în reuşita învăţării limbilor străine  Seminar 

metodico-practic 

Noiembrie, 2021 

IP Gimnaziul „E. Loteanu” 

3. Problematizarea – metodă didactică ce sporeşte eficienţa învăţării limbilor 

străine  

Seminar 

metodico-practic 

(limba engleză) 

Martie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ 
 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spațiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la istoria românilor şi universală în 

anul de studii 2021-2022 

Întrunire metodică August, 2021 

On-line 

Vera Lazari, 

metodist 

SMCFPC 

2. Dezvoltarea competenţei de cercetare la elevii de la treapta gimnazială şi 

liceală prin studierea istoriei locale/naţionale/universale 

Seminar 

teoretico-practic 

Februarie, 2022 

IP LT „C. Stamati” 

3. Dezvoltarea competenţei de a gândi critic şi educarea unor trăsături 

volitive prin intermediul sarcinilor ce implică un raţionament logic în 

domeniul istoriei 

Seminar metodologic Martie, 2022 

IP Gimnaziul Gîrbova 

 

EDUCAŢIE CIVICĂ/EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE 
 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Educaţia civică/educaţia pentru 

societate în anul de studii 2021-2022 

Reuniune metodică August 2021 

On-line 
Vera Lazari, 

metodist 

SMCFPC 
2. Dezvoltarea comunicării cu părţile conflictuale în mod respectuos, dovadă 

că posedă abilităţi de a genera soluţii practice la conflicte 

Seminar metodologic Octombrie, 2021 

IP Gimnaziul 

„Olga Cobîleanscaia” 
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3. Semnificaţia stării de bine în cadrul displinei „Educaţia pentru societate” Seminar 

teoretico-practic 

Noiembrie 2021 

IP Gimnaziul 

„Vitalie Tonu” 

Vera Lazari, 

metodist 

SMCFPC 

 

MATEMATICA 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea desfăşurării procesului educațional la Matematică în anul de 

studii 2021-2022 

Reuniune metodică  August, 2021 

On-line 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

2. Corelarea unităţilor de competenţă cu activităţile şi produsele de învăţare Seminar 

teoretico-practic 

Decembrie, 2021 

IP Gimnaziul 

Grinăuţi-Moldova 

3. Sporirea calităţii cunoştinţelor elevilor prin modernizarea procesului 

educaţional la disciplina Matematica 

Seminar metodologic  Februarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

FIZICĂ. ASTRONOMIE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Fizică şi Astronomie în anul de 

studii 2021-2022 

Reuniune metodică August 2021 

On-line 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

2. Promovarea învăţării disciplinei Fizica prin descoperire şi rezolvare de 

probleme 

Seminar 

metodico-practic  

Noiembrie, 2021 

IP LT „M. Sadoveanu” 

3. Educaţia STEM în cadrul disciplinei Fizică în dezvoltarea armonioasă a 

elevilor 

Seminar metodologic Februarie, 2022 

IP Gimnaziul 

”Ştefan cel Mare” 
 

BIOLOGIE, CHIMIE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Biologie şi Chimie în anul de studii 

2021-2022. Raportul de activitate pentru anul şcolar 2020-2021 

Reuniune metodică 

cu profesorii de 

biologie şi chimie 

August, 2021 

On-line 

Ecaterina 

Sturzinschi, 

metodist, 

SMCFPC 
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2. Implementarea cerinţelor curriculare la biologie/ chimie conform 

reperelor metodologice 

Atelier didactic Aprilie, 2022 

IP GM Calaraşovca 

Ecaterina 

Sturzinschi, 

metodist, 

SMCFPC 
3.  Normarea eficientă a temelor pentru acasă în vederea asigurării calităţii  

procesului de predare-învăţare-evaluare la orele de biologie – chimie. 

Schimb de bune practici 

Webinar Ianuarie, 2022 

IP LT ”Gh. Biruitorul” 

 

INFORMATICA şi TIC 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Informatică în anul de studii 

2021-2022 

Reuniune metodică 

cu profesorii de 

informatică 

August, 2021 

On-line 

Dinu Plămădeală, 

specialist superior 

SPEM 

2. Elaborarea probelor de evaluare a competențelor la Informatică Seminar 

teoretico-practic 

Noiembrie, 2021 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare Seminar practic Ianuarie, 2022 

IP LT „M. Sadoveanu” 

4. Administratori școlari SIME, SAPD, SIPAS, diriginţii claselor a IX-a şi a 

XII-a „Prelucrarea datelor absolvenţilor” 

Seminar instructiv Decembrie, 2021- mai, 

2022, conform ordinului 

LT „Gh. Biruitorul” 

 

GEOGRAFIE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la Geografie în anul de studii 2021-

2022 

Reuniune metodică 

cu profesorii de 

geografie 

August, 2021 

On-line 

Dinu Plămădeală, 

specialist superior 

SPEM 

2. Integrarea proiectelor STEAM în cadrul demersului didactic la Geografie Seminar teoretic  Noiembrie, 2021 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Implementarea proiectelor STEAM la lecţiile de geografie Seminar practic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

4. Formarea competenţelor specifice disciplinei Geografie prin conexiuni 

interdisciplinare 

Seminar 

metodico-practic 

Martie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 
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ŞTIINŢE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului instructiv-educativ la Ştiinţe în anul şcolar 2021-

2022. Probleme, soluţii, realizări 

Reuniune metodică August, 2021 

On-line 
Ecaterina 

Sturzinschi, 

metodist, 

SMCFPC 

2. Activitatea practică la orele de ştiinţe. Modele interactive cu profesorii. Schimb de bune 

practici. 

Ianuarie, 2022 

 

EDUCAŢIA MUZICALĂ 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la educaţia muzicală în anul de studii 

2021-2022 

Reuniune metodică  August, 2021 

On-line 

Ivan Costiuc, 

metodist, 

SMCFPC 

2. Valorificarea eficientă a platformelor on-line dedicate educaţiei la distanţă Seminar teoretic Ianuarie, 2022,  

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Contexte didactice de creare a situaţiilor de succes în evaluarea criterială 

prin descriptori 

Seminar practic  Februarie, 2022 

IP Gimnaziul Bîrnova 

 

EDUCAŢIA PLASTICĂ 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la disciplina „Educaţia plastică” în 

anul de studii 2021-2022 

Reuniune metodică August 2021 

On-line 
Ivan Costiuc, 

metodist, 

SMCFPC 

2. Utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în 

învăţământul la distanţă 

Seminar 

teoretico-practic 

Decembrie, 2021 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

3. Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor transdisciplinare ale 

elevilor în cadrul disciplinei „Educaţia plastică” 

Seminar practic Martie, 2022 

IP Gimnaziul Hădărăuţi 
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EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022 la 

disciplina „Educaţie tehnologică” 

Reuniune metodică  August, 2021 

On-line 

Ivan Costiuc, 

metodist, 

SMCFPC 

2. Aspecte de realizare a ECD în cadrul disciplinei „Educaţia tehnologică” Seminar 

teoretico-practic 

Noiembrie, 2021 

IP Gimnaziul Rujniţa 

3. Parteneriate cu părinţii pentru învăţarea eficientă a disciplinei „Educaţia 

tehnologică” 

Seminar practic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

Nr. Tematica Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022 la 

disciplina „Educaţie fizică” 

Reuniune metodică August, 2021 

On-line 

Ivan Costiuc, 

metodist 

SMCFPC 

2. Inaugurarea solemnă a claselor cu profil sportiv (fotbal) cu participarea 

reprezentanților MEC şi Federaţiei Naţionale de Fotbal 

Seminar teoretic Octombrie, 2021 

IP LT „M. Sadoveanu” 

3. Asigurarea continuităţii educaţiei fizice între ciclul primar, gimnazial, 

liceal 

Seminar  

teoretico-practic  

Ianuarie 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

4. Master-class cu invitaţi ai fotbalului moldovenesc de performanţă Seminar metodologic Noiembrie,2021 

IP LT „M. Sadoveanu” 

5. Tehnologia proiectării de lungă durată şi proiectului lecţiei la disciplina 

„Educaţia fizică” 

Sesiune de formare  Martie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la disciplina „Dezvoltarea personală” 

anul de studii 2021-2022 

Reuniune metodică August, 2021 

On-line 

Sturzinschi 

Ecaterina,  

metodist, 

SMCFPC  

2 Atelier de creație:  „Instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare la 

disciplina „Dezvoltarea personală”. Schimb de bune practici 

Atelier de creaţie Noiembrie, 2021 

IP Gimnaziul Mihălăşeni 

4 Competenţele de dezvoltare personală – parte integrală a studiilor şi a 

vieţii (ghidare în carieră) 

Seminar teoretic Martie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU BIBLIOTECARII ŞCOLARI 

Nr. 

 
Tematica Forme de activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Rolul bibliotecii școlare în asigurarea educației de calitate Întrunire metodică August, 2021, 

On-line 

Ruslana Casap,  

metodist 

SMCFPC 

2. Completarea documentației de evidență a fondului de carte. Bibliotecarii 

școlari debutanți 

Seminar metodologic Octombrie, 2021  

IP Gimnaziul 

Grinăuți-Moldova 

3. Evaluarea activității bibliotecii prin indici statistici: metodologia de 

completare și prezentare a Raportului statistic 6-C 

 Atelier de lucru Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

4. Modalități de formare și stimulare a interesului pentru lectură Seminar 

teoretico-practic 

Aprilie, 2022  

IP LT „Gh. Biruitorul” 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Sugestii/recomandări privind perfectarea documentaţiei şcolare Seminar teoretic Octombrie, 2021 

On-line 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

2. Formarea cadrelor didactice debutante în vederea respectării 

particularităţilor de vârstă şi psihologice în cadrul lecţiilor 

Seminar teoretic Ianuarie, 2022 

IP LT „Gh. Biruitorul” 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Natalia Guţan, 

specialist superior 

SPEM, 
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ACTIVITĂŢI DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE CE SE ATESTEAZĂ 
 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Sugestii metodologice de elaborare a Materialelor aferente procesului de 

atestare şi rezolvării probei practice Studiu de caz pentru conferirea / 

confirmarea gradului didactic doi 

Seminar instructiv Decembrie, 2021 

Nina Vacari, 

șef SMCFPC 
2. Sugestii metodologice de elaborare a Materialelor aferente procesului de 

atestare. Rezolvarea situaţiilor didactice pentru Interviul de evaluare a 

competenţelor profesionale şi a probei practice. Prezentarea 

produsului/proiectului din practica educaţională pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic unu şi superior. 

Atelier de lucru Octombrie, 2021 

 

COORDONATORI PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI 
 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Şedinţă de iniţiere în activitatea coordonatorilor ANET Seminar teoretic Septembrie, on-line 
Vera Lazari, 

metodist 

SMCFPC 

2. Tehnici utile de comunicare eficientă cu copiii pentru prevenirea violenţei Seminar 

instructiv-metodic 

Noiembrie,2021  

IP Gimnaziul 

„P. Zadnipru” 
 

ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI RAIONAL AL ELEVILOR 

 

Nr. Tematica Forme de activitate 
Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. CRE – structură reprezentativă şi consultativă a elevilor Conferinţă Septembrie, 2021 

CCC Ocniţa 

Delegați ai 

Consiliilor locale 

2. Școala fără violenţă Şedinţă de lucru Noiembrie, 2021 

LT „Gh. Biruitorul” 

Mentorul CRE  

Ecaterina 

Sturzinschi 

3. Impactul implementării Instrucţiunii privind tema pentru acasă Masă rotundă Ianuarie, 2022 

LT „Gh. Biruitorul” 

4. Rolul disciplinelor opţionale şi drepturile elevilor în raport procedura de 

selectare a acestor discipline 

Bancă de opinii Martie, 2022 

LT „Gh. Biruitorul” 

5. Am activat, avem ce comunica! Raportul final al activității CER pentru 

anul de studii 2021-2022. Invitat: şeful DÎ 

Şedinţă de lucru Mai, 2022 

LT „Gh. Biruitorul” 
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PROBE DE EVALUARE LA DISCIPLINELE ŞCOLARE PROPUSE DE CĂTRE DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Nr. ACŢIUNI TERMENE RESPONSABIL 

1. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Educaţia plastică, clasa a V-a Decembrie, 2021 Ion Costiuc, 

metodist, SMCFPC 

2. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Limba străină, clasa a VI-a Decembrie, 2021 Vera Lazari,  

metodist, SMCFPC 

3. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Fizică, clasa a VII-a Decembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

4. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Limba de instruire, clasa a VIII-a Decembrie, 2021 Lîsîi Nadejda, 

specialist superior, SPEM 

5. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Istorie, clasa a IX-a Decembrie, 2021 Vera Lazari, 

metodist, SMCFPC 

7. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Limba română (alol.), clasa a V-a Aprilie, 2022 

Lîsîi Nadejda, 

specialist superior, SPEM 8. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Limba rusă (şc. naţ.), clasa a V-a Aprilie, 2022 

9. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Geografie, clasa a VI-a Aprilie, 2022 Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

10. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Biologie, clasa a VII-a Aprilie, 2022 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist, SMCFPC 11. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Chimie, clasa a VIII-a Aprilie, 2022 

12. Elaborarea și administrarea probei de evaluare la Matematică, clasa a IX-a Aprilie, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 
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CONSILIERI METODICE ŞI MONITORIZĂRI TEMATICE 

 

Nr. Conţinut tematic 
Termen de 

realizare 
Responsabil Indicator/rezultat 

1. Consiliere metodică/monitorizare în vederea aplicării Reglementărilor 

speciale privind organizarea anului de studii  2021-2022, în contextul 

epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de învăţământ primar, 

gimnazial, liceal, extraşcolar 

Pe parcurs Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ, 

conform Planului de 

acţiuni 

Notă informativă 

2. Monitorizarea desfăşurării evaluărilor iniţiale Septembrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Notă informativă 

3. Consiliere metodică în vederea elaborării calitative a proiectărilor 

didactice la disciplinele şcolare conform curricula în ciclul primar, 

gimnazial şi liceal 

Septembrie –

Octombrie, 2021 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC, 

responsabilii de predarea 

disciplinelor şcolare 

Notă informativă 

4. Monitorizarea distribuirii orelor opţionale  Septembrie, 2021 

Natalia Guţan,  

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

5. Monitorizarea planificării didactice în instituţiile preşcolare Septembrie, 2021 Notă informativă 

6. Monitorizare tematică: Şcolarizarea copiilor de 6 (7) - 16 ani Septembrie, 2021 Alla Toncoglaz,  

şef-adjunct DÎ 

Notă informativă 

7. Organizarea alimentaţiei elevilor Septembrie, 2021 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

Notă informativă 

8. Monitorizarea asigurării instituţiilor şcolare cu manuale, literatură 

metodică, artistică, registre de clasă. 

Septembrie, 2021 Ruslana Casap, 

metodist, SMCFPC 

Notă informativă 

9. Monitorizarea asigurării cu cadre didactice pentru anul școlar 2021-2022 Septembrie, 2021 Vitalie Blajin, 
specialist superior, SMEFRU 

Notă informativă 

10. Monitorizarea pregătirii instituţiilor de învăţământ către sezonul rece 

2021-2022 

Septembrie-

octombrie, 2021 

Nadejda Lîsîi,  

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

11. Monitorizarea aplicării instrucţiunii  privind Managementul temelor 

pentru acasă în ciclul primar, gimnazial, liceal la disciplinele şcolare 

Noiembrie, 2021 – 

mai, 2022 

Alla Toncoglaz, 

șef–adjunct DÎ, 

SMCFPC, SPEM 

Notă informativă 

12. Monitorizarea predării modulului Educaţie digitală în clasele primare Pe parcurs Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

13. Monitorizarea gradului de aplicabilitate și calitatea proiectărilor didactice 

de lungă durată şi zilnice în cadrul orelor la disciplinele de studiu 

Octombrie-

decembrie, 2021 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

Notă informativă  
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14. Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului intern și a 

procedurilor de gestionare a cazurilor de violență în instituțiile de 

învățământ raionale 

Octombrie, 2021 Vera Lazari, 

metodist, SMCFPC 

Notă informativă 

15. Asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional în condiţii de 

maximă siguranţă pentru copii în IET 

Noiembrie, 2021;  

Martie, 2022  

Natalia Guţan,  

specialist superior SPEM 

Notă informativă. 

16. Monitorizarea organizării şi desfăşurării probelor finale de evaluare în 

învățământul primar 

Conform orarului 

MECC 

Notă informativă 

17. Monitorizarea aplicării Nomenclatorului tipurilor de documentaţie și 

rapoarte în educația timpurie 

Pe parcursul anului Notă informativă 

18. Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluărilor sumative în scopul 

obţinerii informaţiilor cu privire la nivelul formării şi dezvoltării 

competenţelor şcolare la disciplinele de studiu 

Decembrie, 2021– 

aprilie, 2022 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ  

SMCFPC, SPEM 

Notă informativă 

19. Monitorizarea aplicării Nomenclatorului tipurilor de documentaţie 

şcolară şi raportare în învăţământul general  

Decembrie, 2021 Notă informativă 

20. Monitorizarea aplicării Metodologiei privind repartizarea timpului de 

muncă a personalului didactic din instituţiile de învăţământ general 

Decembrie, 2021 

Mai, 2022 

Notă informativă 

21. Monitorizarea respectării metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

evaluărilor şi tezelor semestriale în clasele gimnaziale şi liceale 

Decembrie, 2021; 

Aprilie, 2022 

Notă informativă 

22. Monitorizarea modului în care cadrul didactic aplică curriculumul şi 

realizează activităţi şi jocuri adaptate la noile condiţii, provocate de 

pandemia COVID 19 în IET 

Decembrie, 2021 Natalia Guţan, 

Specialist superior SPEM 

Notă informativă 

23. Monitorizarea aplicării ECD la disciplinele din aria curriculară ,,Arte şi 

Tehnologii” 

Martie, 2022 

Ivan Costiuc,  

metodist, SMCFPC 

Notă informativă 

24. Monitorizarea eficienţei utilizării transportului şcolar Decembrie 2021 

Mai, 2022 

Notă informativă 

25. Monitorizarea respectării cerinţelor Instrucţiunii vizând completarea 

catalogului şcolar 

Decembrie, 2021 

Mai, 2022 

Alla Toncoglaz, 

şef-adjunct DÎ 

Notă informativă 

26. Monitorizarea desfășurării procesului de atestare a cadrelor didactice și 

cadrelor manageriale 

Pe parcursul anului Nina Vacari, 

SMCFPC, SPEM 

Notă informativă 

27. Monitorizarea şi evaluarea dezvoltării copilului în baza SÎDC de către 

cadrele didactice 

Pe parcursul anului 

Natalia Guţan, 

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

28. Monitorizarea realizării prevederilor curriculare în cadrul momentelor de 

regim, inclusiv a activităţilor extracurriculare în IET 

Pe parcursul anului Notă informativă 
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29. Monitorizarea respectării metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenelor 

Mai-iulie, 2022 Ivan Zaharco, 

șef DÎ, CRE 

Notă informativă 

30. Monitorizarea implementării documentelor de politică educaţională în 

IET 

Pe parcurs Natalia Guţan,  

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

31 Monitorizarea implementării catalogului electronic în instituţiile de 

învăţământ din raion 

Pe parcurs Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

Notă informativă 

 

SĂRBĂTORI MARCANTE, CONCURSURI, OLIMPIADE, EXPOZIŢII 

 

Nr. ACTIVITATEA NIVEL PERIOADA RESPONSABIL 

1. 01 septembrie – Ziua Cunoştinţelor Local 1 septembrie, 2021 

Ecaterina Sturzinschi,  

metodist, SMCFPC 2. Elevul de ieri – ostaşul de azi. Amenajarea unui panou informativ cu 

informaţie utilă pentru premilitari consacrat Zilei Armatei Naţionale 

Local 3 septembrie, 2021 

3. Săptămâna micului pieton Local 01-03 septembrie, 

2021 

Ivan Costiuc,  

metodist, SMCFPC 

4. Ziua mondială de prevenire a suicidului Local 10 septembrie, 2021 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 5. Ziua internaţională a păcii, concurs de desene 

„Să fie pace pe pământ!” 

Local 19 septembrie, 2021 

6. Ziua Mondială a dreptului de a şti Local 28 septembrie, 2021 Vera Lazari, 

metodist SMCFPC 

7. Organizarea şi desfăşurarea concursului literar 

„La izvoarele înţelepciunii” 

Local 

Raional 

Republican 

Septembrie-

octombrie 2021 

Nadejda Lîsîi, 

specialist superior, SPEM 

Ruslana Casap, 

metodist SMCFPC 

8. Concursul literar „Limba noastră-i o comoară” Local 

Raional 

Republican 

Septembrie-

octombrie 2021 

Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

9. Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii 

„Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ” 

Raional Octombrie, 2021 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

10. Ziua fructelor. Acţiuni caritabile. Local IV săptămână, 

octombrie 2021 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 
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11. Organizarea şi desfăşurarea concursului raional  

„Pedagogul Anului” 

Local 

Raional 

Republican 

Octombrie, 2021 

Martie, 2022 

Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

12. Ziua europeană anti-trafic Local 18 octombrie, 2021 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 
13. Ziua internaţională a justiţiei civile Local 19 octombrie, 2021 

14. Lunarul securităţii cibernetice Republican Octombrie 2021 Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

15. Concursul : „Salvaţi râuleţele mici” Raional Octombrie, 2021 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

16. Săptămâna Naţională a Tineretului Local 02-08 noiembrie, 

2021 

17. Ziua internaţională pentru toleranţă Local 16 noiembrie 2021 

18. Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere Local A treia duminică a 

lunii noiembrie 

Ivan Costiuc, 

metodist SMCFPC 

19. HIV-SIDA-consecinţe, prevenire, combatere 

(Galeria ziarelor de perete, expoziţie de pliante tematice) 

Raional 01 decembrie 2021 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist, SMCFPC 

20. Organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Tânărul specialist” Raional Decembrie, 2021 

21. Festivalul-concurs raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de  

Crăciun şi Anul Nou „V-am ura, v-am tot ura” 

Raional Decembrie, 2021 

22. Concursul de proiecte, eseuri ecologice:  

„Prevenirea, reducerea nivelului poluării mediului ambiant, bazinelor de 

apă, aerului atmosferic. Ce aş putea face eu?” 

Local 

Raional 

Decembrie 2021-

Februarie 2022 

23. Cadoul din cutia de pantofi Local Decembrie 2021 

24. Organizarea olimpiadelor școlare în instituţiile de învăţământ, raionale Local 

Raional 

Republican 

Decembrie, 2021 

Ianuarie, 2022 

Ianuarie-februarie 

Aprilie, 2022 

Dinu Plămădeală,  

specialist superior,  

SPEM, SMCFPC. 

25. Concursul cântecului francez „Chantons, amis” Raional Ianuarie, 2022 Vera Lazari, 

metodist DÎ 

26. Spartachiada angajaţilor din învăţământ Raional Ianuarie, 2022 Ivan Costiuc, 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodişti SMCFPC 

27. Concursul literar 

„Cu dor şi dragoste de ţară”, dedicat scriitorului Petru Zadnipru 

Raional Ianuarie, 2022 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior, SPEM 
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28. Împreună împotriva violenţei Local 30 ianuarie 2022 Vera Lazari, 

Metodist SMCFPC 

29. Organizarea şi desfăşurarea Festivalului raional ,,Gala Sportului”, 

consacrat zilei Mondiale a Mişcării Olimpice. 

Raional Ianuarie – Mai, 

2022 

Ivan Costiuc,  

metodist, SMCFPC 

30. Organizarea activităţilor consacrate Zilei comemorării victimelor 

Holocaustului 

Local Ianuarie, 2022 Vera Lazari, 

metodist SMCFPC 

Instituţiile de învăţământ 

31. Afganistan – durere, tragedie, eroism. Activităţi privind consemnarea 

evenimentului de retragere a trupelor armate din Afganistan 

Local Februarie, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist, SMCFPC 

32. Ziua siguranţei pe INTERNET Local Februarie, 2022 Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

33. Ziua Internațională a Cititului cu voce tare (1-4 februarie) Local 01-04 februarie 

2022 

Ruslana Casap, 

metodist SMCFPC 

34. Concursul literar „Mamă, tu eşti Patria mea”, 

dedicat scriitorului Grigore Vieru – pentru şc. alol. 

Raional Februarie, 2022 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

35. Ziua Memoriei (Conflictul Transnistrean) Întâlniri cu participanţii la 

război, acţiuni de voluntariat 

Local 02 martie, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist, SMCFPC 

36. Ziua MAMEI. Concurs de desene Local 01-07 Martie, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist, SMCFPC 

37. Concursul literar  

„La Humuleşti, la casa cu poveşti”, dedicat scriitorului Ion Creangă 

Raional Martie, 2022 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

38. Organizarea și desfășurarea sărbătorii „Масленица” Local Martie, 2022 Nadejda Lîsîi, 

specialist superior SPEM 

Instituțiile alolingve 

39. Concursul  pentru elevii din clasele VIII-IX 

„Tânărul programator Scratch” 

IP LT „Gh. Biruitorul” Martie, 2022 Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

40. Concursul Web Designerilor, elevii cl. 10-12 IP LT „Gh. Biruitorul” Martie, 2022 Dinu Plămădeală, 

specialist superior SPEM 

41. Organizarea şi desfăşurarea Bilunarului ecologic Local Martie-mai, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

42. Săptămâna mondială pentru siguranţa rutieră Local Aprilie-mai 2022 

(conf. Orarului)  

Ivan Costiuc, 

metodist, SMCFPC 

43. Ziua naţională a curăţeniei Local 16 aprilie, 2022 
Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 44. Ziua naţională de înverzire a plaiului  

„Un arbore pentru dăinuirea noastră” 

Local Aprilie, 2022 
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45. Teatrul social al copiilor Raional Aprilie, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

46. Desfăşurarea concursului republican 

„Securitatea la trafic înseamnă viaţă”, etapa raională 

Raional 

Zonal 

Aprilie – Mai, 2022 Ivan Costiuc, 

metodist, SMCFPC 

47. Sărbătoarea „Mărţişor” 2022 Local Martie, 2022 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

48. Organizarea Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare Local Martie-aprilie, 2022 

49. Festivalul cântecului pascal Raional Martie-aprilie, 2022 

50. Mesajul meu antidrog. Concurs de eseuri Raional Martie, 2022 

51. Concursul proiectelor STEM/STEAM la disciplinele din aria curriculară 

Matematică şi științe 

Raional Martie, 2022 Nina Vacari, 

şef SMCFPC 

52. Ziua Mondială a Poeziei  Local 21 martie, 2022 Ruslana Casap, 

metodist SMCFPC 

53. Festivalul francofon Raional Martie, 2022 Vera Lazari, 

metodist SMCFPC 

54. Săptămâna lecturii și a Cărţii pentru Copii  Local 01-07 aprilie, 2022 Ruslana Casap, 

metodist SMCFPC 

55. Festivalul anglofon Raional Aprilie, 2022 Vera Lazari, 

metodist SMCFPC 

56. Concurs consacrat Zilei Mondiale a Sănătăţii. 

Flash-mob 

Raional Aprilie, 2022 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 

57. Ziua drapelului de stat Local 27 aprilie, 2022 

58. Organizarea activităţilor consacrate Zilei comemorării victimelor 

catastrofei de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl 

Local Aprilie, 2022 

59. Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă Raional Aprilie, 2022 

60 Ziua europeană a siguranţei rutiere Local 6 mai, 2022 Ivan Costiuc, 

metodist SMCFPC 

61 Cântecul Speranţei, Credinţei şi Iubirii Raional Mai, 2022 Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 
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62 Organizarea și desfășurarea sărbătorii: „Ziua Scrisului și Culturii slave” 

(școlile alolingve) 

Local Mai, 2022 Nadejda Lîsîi,  

specialist superior SPEM, 

Instituţiile alolingve. 

63 Careul solemn: „Ultimul sunet” Local Mai 2022 

Ecaterina Sturzinschi, 

metodist SMCFPC 64 Organizarea activităţilor consacrate Sărbătorii  

„Ziua internaţională a ocrotirii copilului” 

Raional Iunie, 2022 

 

NB! Abrevieri: 

 

SPEM – Secţia Politici Educaţionale şi Management 

SMCFPC – Secţia Management Curriculum şi Formare Profesională Continuă 

SMEFRU- Secţia Management Economico-Financiar şi Resurse Umane 

DASPF – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 

ECD – Evaluare criterială prin descriptori 

CRE - Comisia Raională de Examene 

 

 

*** În cazul extinderii perioadei de carantină în sănătate publică, activităţile proiectate vor fi redimensionate şi vor fi realizate ON-LINE. 


