
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

nr.
din 14 februarie 2022

ORDINUL

Cu privire la seminarul metodic online.

în scopul implementării Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a 
lucrătorilor instituțiilor din învățământ preuniversitar în cazurile de violență, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului, aprobat prin Ordinul ME nr. 77 din 22.02. 2013, și în scopul 
oferirii asistenței metodologice Coordonatorilor din instituțiile de învățământ secundar 
generale:

ORDON

1. A organiza seminarul metodic online pentru Coordonatorii de prevenire a cazurilor 
de VNET din instituțiile de învățământ primar și secundar general „Prevenirea 
primară a riscurilor prin asigurarea bunăstării elevului în instituția de învățământ ”, 
pe data de 16 februarie 2022, ora 14:00 pe platforma Googl Meet.

2. Se aprobă agenda seminarului (Anexa nr.l).
3. Managerii instituțiilor de învățământ vor asigura participarea Coordonatorilor de 

prevenire a cazurilor de VNET în cadrul seminarului metodic online.

4. Responsabil de executarea prezentului ordin se desemnează Indricean Oxana șef 
SAP, Coordonator raional de prevenire a cazurilor de VNET.

ȘefDÎ
Soroca
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Agenda 
seminarului metodic online 

pentru Coordonatorii de prevenire a cazurilor VNET din instituțiile de 
învățământ primar și secundar general

Tematica: ..Prevenirea primară a riscurilor prin asigurarea bunăstării elevului în instituția 
de învățământ ”,
Data 16.02.2022
Timpul: 14:00- 16:30
Formator: Curoșu Nadejda, psiholog SAP și Oxana Indricean. Coordonator raional de 
prevenire a cazurilor de VNET.

Subiecte majore de discuție Timp rezervat
1. Momente organizatorice. Conectarea participanților în 

mediul on-line.
14:00- 14:10

2. Prezentarea reperilor privind bunăstarea copilului 
(noțuni, activități, instrumente de evaluare a bunăstării)

14:10-15:10

3. Consolidarea capacităților participanților privind 
raportarea semestrială a cazurilor de VNET înregistrate 
în școală (puncte slabe și forte).

15:10-16:10

4. Feedback 16:10-16:30
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