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

• 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 MECC nr. 147 din 17.02.2020  

• Regulamentul cu privire la evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în 

învăţământul primar şi secundar, Ordinul MECC nr. 70 din 30.01.2020  

• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul 

structurilor de asistență psihopedagogică, Ordinul MECC 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  

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

28.06.2016 

• Standardele de calitate pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii 

prietenoase copilului, Ordinul nr. 970 din 11.10.2013  

• 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 cu privire la 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 

dizabilităţi  

• Ordin 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 

• Ordin nr. 1069 din 06.10.2020, Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind securitatea și 

siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021 

• Ordin nr. 1002 din 18.09.2020, Cu privire la implementarea Instrucțiunii privind organizarea procesului 

educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității 

simultane 

• Ordin nr. 1342 din 08.09. 2018, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare la disciplinele școlare 

din învățământul gimnazial și liceal  

• Ordin nr. 1467 din 11.11.2019, Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Nomenclatorului 

tipurilor de documentație școlară și a Metodologiei de repartizare a timpului de muncă a personalului 

didactic din instituțiile de învățământ general 

• Ordin 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 

• Ordin nr. 396 din 06.04.2020, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021  

• Hotărârea CNESP nr. 60 din 23.08.2021  

• Ordin nr. 1170 din 24.08.2021, cu privire la organizarea procesului educaţional în noul an de studii 

2021-2022  
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 

VIZIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 

MISIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 

• Ordin nr. 726 din 16.06.2021, сu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de 

muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general  

• Ordin nr. 635 din 03.05.2021, сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și 

organizare a disciplinelor opționale în învățământul general 

• Ordin nr. 384 din 13.04.2021, cu privire la modificarea Regulamentului de evaluare și notare a 

rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar 

• Ordin comun MEC și MS nr.226_362 din 15.04.2022 cu privire la măsurile de protecție în contextul 

epidemiologic al COVID-19 

• Ordinul nr.178 din 15 martie 2022 Cu privire la încadrarea în instituțiile de învățământ general a 

copiilor din familii refugiate din Ucraina 

• Ordinul nr 336 din 18.05.2022 Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului 

școlar in anul de studii 2022-2023 

• Ordinul MEC nr.601 din 24 iunie 2022 Cu privire la admiterea în învățământul liceal, sesiunea 2022 

• Ordinul nr.231 din 30 martie 2022 Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2022-2023 

• Ordin nr. 123 din 28.02.2022, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial și liceal, anul de studii 2022-2023 

• Ordinul nr.193 din 17 martie 2022 Cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în 

învățământul primar și secundar, ciclul I și II  

• Circulara nr.03/1-09/320 din 27.01.2022  Instrucțiunea privind rераrtizаrеа și utilizarea tehnicii de 

calcul 

• Ordinul nr.688 din 15.07.2022 cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an 

de studii 2022-2023 

• Ordinul MEC nr.601 din 24 iunie 2022 Cu privire la admiterea în învățământul liceal, sesiunea 2022 

 

 

 

VIZIUNEA Direcţiei Învățământ Soroca este determinată de necesitatea reformării 

sistemului educațional raional, pe criterii de calitate şi de competenţă, printr-un demers dinamic 

ce presupune implicare și responsabilizare, pe de o parte, precum și gândire strategică și control, 

pe de altă parte, transpus în practică prin descentralizare.  

 

 

 

 

Echipa Direcţiei Învățământ își asumă participarea la reforma învățământului prin:  

- 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.) 

- 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 sprijine performanţele elevilor 

şi ale cadrelor didactice;  

- gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu 

sociocultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate. 

 

 

 

 

Dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, performant, echitabil și eficient.  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_comun_mec_si_ms_nr._226_362_din_15.04.2022_cu_privire_la_masurile_de_protectie_in_contextul_epidemiologic_al_covid-19_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mec_178_instructiune.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/_ordin_336_din_18.05.2022_instr_comletare_catalog_plasat_pe_site_si_exped_moldidacticapt_editare_catalog_18.05.2022_final.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/banners/ordin_mec_admitere_liceu_2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cl_i_ordin_2022-2023.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/combinepdf_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr_193_din_17032022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/03-1-09-320_27.01.2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinmecpreg.institanstudii2022-2023.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/banners/ordin_mec_admitere_liceu_2022.pdf
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Tendința de diminuare a fenomenului de abandon școlar;  

- Creșterea utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de învăţământ, 

în majoritatea şcolilor;  

- Creșterea interesului cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea 

gradelor didactice;  

- Rată înaltă de promovare a examenelor de bacalaureat și gimnaziu; 

- Implicarea Consiliilor de Elevi în procesul decizional la nivel de instituție; 

- Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ și a IET;  

- Dotarea instituțiilor de învățământ cu calculatoare/televizoare; - 

Introducere SIME în IET; 

- Serviciul transport școlar asigurat cu numărul necesar de unități; 

- Asigurarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care fac naveta; - 

Sporirea interesului instituțiilor de învățământ pentru încheierea 

parteneriatelor;  

- Existența modelelor de bune practici în realizarea parteneriatelor 

educaționale; 

- Promovarea imaginii pozitive a școlii și profesorilor în mass-media;  

- Participare activă a instituțiilor de învățământ în acțiuni de caritate, 

organizate la nivel de raion;  

- Extinderea și diversificarea activităților extracurriculare (tabere de vară, 

concursuri on-line, etc.);  

- Creșterea numărului de tineri specialiști încadrați în instituțiile de 

învățământ ;  

- Oportunități de formare continuă a cadrelor didactice/tinerilor specialiști;  

- Valorificarea oportunităților de formare on-line;  

- Susținerea financiară a cadrelor didactice pentru recalificare profesională; 

- Utilizarea diferitor aplicații, platforme pentru operarea cu date electronice, 

organizarea sesiunilor de formare, ședințelor operative/ ordinare, ateliere de 

lucru etc.;  

- Creșterea numărului instituțiilor de învățământ care asigură condiții 

sanitaroigienice conform standardelor;  

- Spații școlare adaptate pentru elevii cu CES;  

- Activitatea Consiliului Raional al Părinților. 

- Creșterea ponderii cadrelor didactice cu vârstă pensionară și 

prepensionară;  

- Insuficiență de cadre calificate la o serie de discipline școlare din 

ariile: ”Matematică și științe ”, ”Arte și tehnologii”;  

- Insuficiența serviciilor de suport copiilor cu CES din lipsa 

cadrelor didactice specializate (psihopedagogi, logopezi, 

kinetoterapeuți);  

- Posibilități reduse de a asigura predarea disciplinelor din 

componenta variabilă a planului-cadru (ore opționale);  

- Diminuarea accesului la educaţie timpurie a copiilor de vârstă 

preşcolară, din cauza restricțiilor pandemice;  

- Creșterea inechității copiilor din medii social-vulnerabile în 

asigurarea accesului la învățământul online;  

- Grad redus de utilizare a spațiilor școlare, care generează 

supracheltuieli de întreținere;  

- Insuficiența dotării cabinetelor de fizică, chimie, geografie și 

biologie;  

- Trecerea la sistemul de clase în contextul pandemic nu a permis 

organizarea experimentelor în laboratoare;  

- Insuficiența dotării instituțiilor cu inventar sportiv;  

- Probleme asigurării cu apă potabilă și canalizare;  

- Sisteme de ventilare învechite sau lipsa acestora în instituții;  

- Ponderea mare a alocațiilor din componenta raională pentru 

educație în scopul acoperirii deficitului de buget;  

- Rată redusă de continuare a studiilor a absolvenților ciclului 

gimnazial;  

- Creșterea numărului instituțiilor de învățământ cu un număr de 

elevi ponderați mai mic de 91. 
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OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- Acordarea compensației financiare anuale cadrelor didactice, 

pentru dezvoltare profesională;  

- Creșterea capacității instituțiilor pentru încheierea parteneriatelor 

la nivel național/ internațional;  

- Posibilități de formare prin implicare în proiecte naționale și 

internaționale; 

- Desfășurarea activităților comune (IET – școală) pentru asigurarea 

continuității parcursului educațional al elevilor;  

- Accesarea de fonduri extrabugetare pentru îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, organizarea de activități extrașcolare;  

- Revizuirea formulei de finanțare pentru instituțiile din mediul 

rural;  

- Dezvoltarea continuă a competențelor digitale a cadrelor didactice, 

părinților și elevilor;  

- Susținerea financiară și promovarea performanței cadrelor 

didactice și elevilor de către CR. 

- Scăderea continuă a numărului de elevi din sistemul educațional;  

- Creșterea numărului de elevi cu dizabilități din IET și instituțiile de 

învățământ primar, secundar ciclul I și II;  

- Menținerea numărul mare de elevi cu părinți plecați peste hotare sau 

lăsați în grija altor persoane;  

- Lipsa cadrului legal pentru alimentația copiilor din familiile social -

vulnerabile și a celor cu CES;  

- Sistemul actual de formare inițială și continuă a cadrelor didactice 

asigură parțial dezvoltarea competențelor profesionale;  

- Lipsa unor politici la nivel de stat privind susținerea elevilor din familii 

cu venituri reduse;  

- Lipsa cadrului motivațional pentru atragerea și menținerea tinerilor 

specialiști în sistem, cu preponderență în spațiul rural;  

- Suprasolicitarea cadrelor didactice, inclusiv a celor care predau mai 

multe discipline școlare;  

- Curriculum școlar supraaglomerat și lipsa manualelor revizuite; - 

Utilizarea minimă a resurselor regenerabile de către instituțiile de 

învățământ; 

- Mărirea procentului de îmbolnăviri, în special maladiile ochiului, 

obezitate, scăderea imunității, riscul de infectare cu COVID-19 în 

rândul elevilor și angajaților;  

- Insuficiența resurselor materiale necesare pentru creștere constantă a 

numărului elevilor cu CES;  

- Scăderea calității procesului educațional cauzată de situația 

epidemiologică COVID-19. 
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Obiectiv specific Acțiuni 

Valoarea estimativă a 

acțiunilor (mii lei) Indicatori de 

produs/realizat 

 

 

Termenul de 

realizare 
Responsabil de acţiuni 

Total 

  

 

Inclusiv:  

din contul 

bugetului 

raional  

1 2 3 4 5 6 7 

1.Asigurarea, 
extinderea și 

diversificarea 

accesului 
tuturor elevilor la 

servicii 

educaționale de 

calitate 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Monitorizarea activităţii echipelor 
manageriale din instituţiile de 

învăţământ din raion în vederea 

respectării cadrului legal cu referire 
la şcolarizare 

0 
 

0 Rapoarte, note 
informative cu privire la 

instituționalizarea copiilor 

în IET, școlarizare, 
abandon. Planul de 

înscriere a copiilor în 

clasa I, înmatriculare în 

clasa a X 

Pe parcurs Secția Politici Educaționale și 
Management, Secția 

Management Economico-

Financiar și Patrimoniu 

Acordarea asistenței metodologice 

cadrelor didactice de sprijin în 

elaborarea Curriculumului 
Individualizat la disciplinile școlare 

și testelor individualizate sumative 

și finale (pentru elevii cl. a IX și a 

IV) 

0 

 

0 Numărul de 

ședințe/consultări 

acordate cadrelor 
didactice 

Numărul de curricula 

individualizate aprobate 

Septembrie 

2022, aprilie 

2023 

Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică 

Secția Management și Formare 
Profesională Continuă 

Acordarea suportului metodologic 

instituțiilor de învățământ în 

elaborarea implementarea, 
evaluarea, revizuirea și actualizarea 

PEI 

0 

 

 
 

0 Numărul de vizite în 

instituțiile de învățământ 

Număr de 
ședințe/consultări 

acordate cadrelor 

didactice 

Număr de curricula 
individualizate aprobate 

Permanent  Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică, administrațiile 

instituțiilor de învățământ 

Realizarea monitorizării tematice 

privind calitatea perfectării și 

implementării PEI 

0 

 

0 Numărul de instituții 

monitorizate 
Raport de monitorizare 

Noiembrie 

2022 

Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică 

Acordarea suportului metodologic 

IET în organizarea procesului de 

evaluare a dezvoltării copiilor 

0 

 

0 Fișa de monitorizare 

generalizată 

Raport de evaluare 

Mai 2023 Secția Politici Educaționale și 

Management 
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Acordarea suportului metodologic 
cadrelor didactice și serviciilor de 

suport ce asigură instruirea la 

domiciliu (suport metodologic 

individual) 

0 
 

 

0 Numărul de vizite de 
monitorizare 

Raport de monitorizare 

Pe parcurs Serviciul de Asistență 
Psihopedagogică 

 

Evaluarea nevoilor candidaților cu 

CES pentru asigurarea condițiilor 

speciale în cadrul examenelor de 

absolvire și a evaluării finale 

0 

 

 

0 Numărul de elevi 

beneficiari de condiții 

speciale 
Ordine cu privire la 

acordarea condițiilor 

speciale în cadrul 

examenelor terminale 

Martie-aprilie 

2023 

Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică 

 
 

Realizarea monitorizării tematice 

privind nivelul de realizare a 

Standardelor de calitate din 

perspectiva școlii prietenoase 
copilului 

0 

 

0 Numărul de instituții 

monitorizate 

Raport de monitorizare 

Octombrie-

decembrie 

2022 

Secția Politici Educaționale și 

Management 

Organizarea și desfășurarea a 4 

ateliere de dezvoltare a 
competențelor pentru cadrele 

didactice de sprijin 

0 0 Numărul cadre didactice 

de sprijin capacitate 
pentru a oferi servicii de 

calitate 

Pe parcurs Direcția Învățământ, Serviciul 

Asistență Psihopedagogică, 
administrațiile instituțiilor de 

învățământ 

Asigurarea transportării în siguranță 

a elevilor către școlile de 
circumscripție 

7975,3 0 1004 elevi 

transportați în siguranță 
către 22 instituții de 

învățământ 

Pe parcurs Serviciul transport elevi al 

Directiei Învățământ 

Asigurarea alimentației  gratuite a  
elevilor de la treapta primară 

6766,9 0 3106 elevi de la nivel 
primar alimentati gratuit 

Pe parcurs Administrațiile instituțiilor de 
învățământ 

Asigurarea activității Centrului 

pentru Elevii Capabili de 

Performanță 

0 468,2 Numărul elevi beneficiari 

ai CRECP 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

Directorul CRECP 

2. Modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, 

dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și 

didactico-metodice 

Dotarea instituțiilor de învățământ 

cu tehnică de calcul 

500,0 0 Numărul de laptopuri 

primite în dotare de către 

instituțiile de învățământ 

În baza 

demersurilor 

Direcția Învățământ 

 

Dotarea instituțiilor de învățământ 
cu mobilier școlar corespunzător 

vârstei 

1000,0 0 Numărul de unități 
procurate 

În baza 
demersurilor 

Direcția Învățământ 
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Asigurarea condițiilor sanitare 
igienice în instituțiile de învățământ 

50,0 0 Dotarea instituțiilor cu 
dezinfectanți și alte 

materiale igienice 

Pe parcurs Direcția Învățământ, 
administrațiile instituțiilor de 

învățământ 

Alocarea  resurselor financiare din 

componenta raională pentru reparații 
capitale 

 

12000,0 0 Numărul de note 

informative privind 
alocările financiare din 

conponenta raională 

pentru educație 

În baza 

demersurilor, 
pe parcurs 

Direcția Învățământ, 

administrațiile instituțiilor de 
învățământ 

3. Asigurarea 
condițiilor pentru 

evoluția în carieră și 

dezvoltarea 
profesională a 

cadrelor didactice și 

manageriale la nivel 

raional 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Organizarea activităţilor metodice 
cu managerii şcolari 

 

0 0 3 activități metodice cu 
cadrele manageriale 

Pe parcurs Direcția Învățământ, 
administrațiile instituțiilor de 

învățământ 

Organizarea seminarelor raionale 0 0 Seminare raionale 
organizate cu cadrele 

didactice. 

Pe parcurs Direcția Învățământ  

Organizarea procesului de atestare a 

cadrelor didactice 

0 0 Conferire/confirmare grad 

didactic  

Pe parcurs Direcția Învățământ, 

administrațiile instituțiilor de 
învățământ 

Organizarea formării continue a 

cadrelor  

0 40,0 Numărul cadrelor 

didactice   beneficiare de 

formare         

Pe parcurs Secția Management al 

Curriculumului și Formare 

Profesională Continuă  

Recalificarea cadrelor  0 50,0 Numărul de cadre 

recalificate 

Pe parcurs Secția Management al 

Curriculumului și Formare 

Profesională Continuă 

Organizarea și desfășurarea 
concursului „Pedagogul Anului” 

(Etapa locală/raională) 

0 70,0 Numărul cadrelor 
didactice           

participante    

Octombrie 
2022 

Administrațiile instituțiilor de 
învățământ, Direcția 

Învățământ, APL 

Premierea elevilor și cadrelor 
didactice cu performanțe 

0 80,0 Numărul de elevi și cadre 
didactice premiate 

Noiembrie 
2022 – 

Ianuarie 2023 

Secția Politici Educaționale și 
Management 

4. Dezvoltarea 

parteneriatelor prin 
diversificarea 

formelor de implicare 

Organizarea concursului de proiecte 

pentru Consiliile Elevilor în baza 
Regulamentului 

0 40,0 

 
 

Numărul de proiecte 

înaintate 
 

 

Februarie 2023 Direcția Învățământ 
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a comunității, 
familiei, APL în viața 

școlii 

Desfășurarea”Gala Parteneriatelor 
educaționale” 

0 40,0 Numărul de acorduri de 
colaborare încheiate cu 

partenerii 

Numărul de dosare 

depuse 

Aprilie 2023 Secția Politici Educaționale și 
Management 

Organizarea ,,Zilei Familiei” în 

parteneriat cu Consiliul Raional al 

Părinților 

0 10,0 Numărul de familii 

participante 

Mai 2023 Direcția Învățământ Consiliul 

Raional al Părinților 

Organizarea Acțiunii de caritate 
,,Dăruiește cu căldură” 

0 0 Numărul de beneficiari Decembrie 
2022 

Direcția Învățământ Consiliul 
Raional al Părinților 
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CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL SOROCA 

Anul 2023 

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE EXAMINARE 

 Trimestru I  

1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională Ianuarie 2023 

2 Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe Ianuarie 2023 

3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în baza  Regulamentului concursului de proiecte înaintate 

de Consiliile de Elevi 

Ianuarie 2023 

4 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor Martie 2023 

 Trimestru II  

1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională Aprilie 2023 

2 Cu privire la Raportul de activitate a : IP Gimnaziul Dărcăuți, IP Gimnaziul Rudi, IP Gimnaziul 

Bădiceni. 

 

 Trimestru III  

1 Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a  Septembrie  2023 

2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională Septembrie  2023 

3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru Educația Incluzivă Septembrie  2023 

4 Cu privire la Raportul de activitate a  IP Gimnaziul Schineni, IP Gimnaziul ”A.Pînzaru”, Pîrlița,  IP 

Gimnaziul Cerlina.  

 

 Trimestru IV  

1 Cu privire la acordarea premiilor  CR elevilor  și cadrelor didactice cu performanţe deosebite Decembrie 2023 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI CONSULTATIV 

Ş e d i n ţ a   nr. 1  AUGUST 

Nr. Conţinutul  tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1.  Cu privire la organizarea procesului educațional în anul 2022 – 2023  19.08.2022 Mușenco Angela 

2.  Cu privire la valorificarea mijloacelor din componenta raională pentru reparații capitale și 

curente a instituțiilor de învățământ 

19.08.2022 Rîșchitor Aliona 

3.  Cu privire la premierea elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de 

studii 2021-2022 

19.08.2022 Prodan Elena 

4.  Cu privire la aprobarea organizarea transportării elevilor în anul de studii 2022-2023 19.08.2022 Focșa Mihai 

5.  Cu privire la redeschiderea cu titlu de excepție a câte o clasă a X-a în IP LT „A. Pușkin” și IP 

LT Visoca. 

19.08.2022 Prodan Elena 

6.  Cu privire la organizarea Forumului Pedagogic Raional 19.08.2022 Mușenco Angela 
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Ş e d i n ţ a  nr. 2  NOIEMBRIE 

Nr. Conţinutul  tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1.  Cu privire la asigurarea cu cadre a instituţiilor pentru anul de studii 2022 – 2023 25.11.2022 Pavlov Natalia 

2.  Cu privire la evoluția rețelei școlare 25.11.2022 Berzoi Angela 

3.  Cu privire la școlarizarea rromilor  25.11.2022 Andon-Spinei Marina 

 

Ş e d i n ţ a  nr. 3 FEBRUARIE 

Nr. Conţinutul  tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la Planul lucrărilor de reparații capitale și curente în instituțiile de învățământ 22.02.2023 Mușenco Angela 

2. Analiza rezultatelor  semestrului I privind, frecvenţa, şcolarizarea, reuşita academică 22.02.2023 Prodan Elena 

3.  Cu privire la aprobarea programului de desfășurare a examenelor, sesiunea 2023 22.02.2023 Prodan Elena 

4. Cu privire la organizarea „Galei Pateneriatelor” 22.02.2023 Andon-Spinei Marina 

 

Ş e d i n ţ a  nr. 4 APRILIE 

Nr. Conţinutul  tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor terminale 28.04. 2023 Prodan Elena 

2. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în perioada estivală 2023 28.04. 2023 Zabolotnîi Dorina 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

AUGUST 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ pentru începutul anului școlar 

2022-2023 

22.08.2022 Prodan Elena 

2. Cu privire la aprobarea funcţionalului /fișelor de post angajaților DÎ 22.08.2022 Pavlov Natalia 

3. Cu privire la aprobarea rutelor școlare 22.08.2022 Focșa Mihai 

4. Cu privire la rezultatele înscrierii elevilor în clasa I- îi 22.08.2022 Covalciuc Alina 
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SEPTEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Mușenco Angela 

1.  Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a DÎ pentru anul de studii 2021-2022 05.09.2022 Prodan Elena 

2.  Cu privire la aprobarea Programului de activitate a DÎ Soroca pentru anul de studii 2022-2023 05.09.2022 Mușenco Angela 

3.  Cu privire la nominalizarea pentru premiere a cadrelor didactice cu prilejul Zilei profesionale 05.09.2022 Mușenco Angela 

4.  Cu privire la reţeaua şcolară şi contingentul de elevi în anul de studii 2022-2023 05.09.2022 Berzoi Angela 

5.  Cu privire la organizarea concursului „Școala Anului” 05.09.2022 Andon-Spinei Marina 

6.  Cu privire la aprobarea bugetului pentru Ziua Profesională a Lucrătorului din Învățământ 05.09.2022 Muşenco Angela 

7.  Cu privire la rezultatele înmatriculării elevilor în clasa a X-a 05.09.2022 Prodan Elena 

 

OCTOMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

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

didactice/manageriale în anul de studii 2022-2023 

25.10.2022 Topor Sabina 

2. Cu privire la totalurile activității de evaluare a copiilor cu CES în instituţiile de învăţământ din 

raion 

25.10.2022 Indricean Oxana 

3. Cu privire la aprobarea suprasarcinii cadrelor manageriale şi didactice 25.10.2022 Pavlov Natalia 

4. Cu privire la pregătirea instituțiilor pentru sezonul rece 25.10.2022 Muşenco Angela 

5. Cu privire la premierea elevilor și cadrelor didactice cu performanțe 25.10.2022 Prodan Elena 

 

NOIEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la morbiditatea copiilor din instituțiile de învățământ  24.11.2022 Andon-Spinei Marina 

2. Cu privire la totalurile monitorizării instituționalizării copiilor de vârstă preșcolară,    

respectării cadrului legal cu referire la şcolarizare, abandonul școlar, absenteismul elevilor, 

asigurării accesului  copiilor romi  la educaţie de calitate din instituțiile din subordine. 

24.11.2022 Ialovoi Elena, Andon-Spinei 

Marina 

3. Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare realizate în lunile septembrie-octombrie 24.11.2022 Andon-Spinei Marina 
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DECEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la proiectele de buget a instituţiilor de învățământ aflate în subordinea Direcției 

Învățământ pentru anul 2023 

23.12.2022 Andrieş Veronica 

2. Cu privire la aprobarea planului de reparații capitale și curente a instituțiilor de învățământ cu 

finanțare din Componenta raională 

23.12.2022 Rîșchitor Aliona 

3. Cu privire la repartizarea fondului pentru educația incluzivă 23.12.2022 Indricean Oxana 

4. Cu privire la activitatea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe 23.12.2022 Andon-Spinei Marina 

 

IANUARIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la cazurile ANET înregistrate în instituțiile de învățământ în primul semestru al 

anului de studiu 2022-2023 

28.01.2023 Indricean Oxana 

2. Cu privire la activitatea Consiliului Raional al Elevilor 28.01.2023 Cociurca Elena 

3. Cu privire la activitatea Consiliului Raional al Părinților 28.01.2023 Zabolotnîi Dorina 

4. Cu privire la Planul de acțiuni privind organizarea sesiunii de examene sesiunea 2023 28.01.2023 Prodan Elena 

5. Cu privire la organizarea concursului de proiecte pentru Consiliile Elevilor 28.01.2023 Cociurca Elena 

 

FEBRUARIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la activitatea Serviciului Transport al Direcției Învățământ 24.02.2023 Focșa Mihai 

2. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2022 24.02.2023 Mardici Lilia 

3. Cu privire la organizarea olimpiadelor raionale pe discipline 24.02.2023 Topor Sabina 

4. Cu privire la totalurile examinării petițiilor pentru primul semestru al anului de studii 2022-

2023 

24.02.2023 Țurcan Doina 

 

MARTIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la totalurile olimpiadelor raionale 24.03.2023 Topor Sabina 

2. Cu privire la totalurile concursului raional „Pedagogul anului” ediţia 2023 24.03.2023 Mușenco Angela 
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3. Cu privire la organizarea examenelor de absolvire sesiunea 2023 24.03.2023 Prodan Elena 

4. Cu privire la organizarea ”Gala parteneriatelor educaționale” 24.03.2023 Andon-Spinei Marina 

 

APRILIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la  prognoza reţelei şcolare pentru anul de studii 2023-2024 21.04.2023 Berzoi Angela 

2. Cu privire la completarea  bazei de date pentru elevii claselor absolvente (IV-IX-XII) în anul 

de studii 2022-2023 

21.04.2023 Prodan Elena 

3. Cu privire la organizarea concursului ,,Elevul anului” 21.04.2023 Topor Sabina 

4. Cu privire la organizarea Conferinței științifice ,,Vreau să știu” 21.04.2023 Topor Sabina 

 

MAI 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la  organizarea odihnei de vară 26.05.2023 Zabolotnîi Dorina 

2. Cu privire la  totalurile concursului raional „Elevul anului” 26.05.2023 Cociurcă Elena 

3. Cu privire la asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor de învățământ 26.05.2023 Prodan Elena 

4. Cu privire la necesarul de cadre în instituțiile de învățământ pentru noul an de studii 26.05.2023 Pavlov Natalia 

5. Cu privire la organizarea concursului ,,Cel mai activ consiliu de elevi” 26.05.2023 Cociurca Elena 

IUNIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Prezentarea rapoartelor anuale ale  secțiilor și serviciilor DÎ 23.06.2023 Șefii de secții și servicii 

2. Cu privire la totalurile organizării Concursurilor la funcția de director 23.06.2023 Pavlov Natalia 

3. Cu privire la mersul lucrărilor de reparaţie curentă în instituţiile din subordine 23.06.2023 Rîșchitor Aliona 

IULIE 

Nr. Conţinutul tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Cu privire la rezultatele realizării Planului de achiziții 21.07.2023 Rîșchitori Aliona 

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a cadrelor 

didactice/manageriale 

21.07.2023 Topor Sabina 

3. Cu privire la cazurile ANET înregistrate în instituțiile de învățământ în semestrul doi al anului 

de studiu 2022-2023 

21.07.2023 Indricean Oxana 
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PLAN DE ACȚIUNI CU CONSILIUL RAIONAL AL PĂRINȚILOR 

Nr. Conţinutul  tematic 
Termen de 

examinare 
Responsabil 

1. Ședință de totalizare asupra activităților realizate în anul de studii 2021 -2022  

Planificarea activităților pentru anul de studii 2022 - 2023 

Septembrie  Zabolotnîi Dorina 

 Activități dedicate Zilei Lucrătorului din învățământ Octombrie Zabolotnîi Dorina 

2. Acțiunea de caritate „Dăruiește cu caldură” Noiembrie   Zabolotnîi Dorina 

4. Campania „Cadouri o claie de la Moș Nicolae” Decembrie  Zabolotnîi Dorina 

5. Dificultăți de comunicare cu copiii. Oportunități și soluții. Arta comunicării părinți-copii Martie  Zabolotnîi Dorina 

6. Acțiunea de caritate „Dăruiește cu caldură” Aprilie  Zabolotnîi Dorina 

7. Organizarea și desfășurarea examenelor terminale Aprilie Zabolotnîi Dorina 

8. Activitatea ,,Ziua Internaţională a Familiei” 15 mai Zabolotnîi Dorina 

ACTIVITATEA CE/CRE 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Alegerea noului CE in instituțiile de învățământ din raion.  

Realegerea noului CRE și a organelor de conducere. 

Septembrie 2022 Cociurca Elena, specialist 

metodist 

2. Ședință de lucru Proiectarea activității CRE pentru anul de studii 2022-2023 Octombrie 2022 Cociurca Elena, specialist 

metodist 

3. Ședință de lucru  

Cu privire la elaborarea proiectelor de finanțare a consiliilor de elevi  conform Regulamentului în 

vigoare 

Octombrie 2022 Cociurca Elena, specialist 

metodist 

4. Acțiuni de salubrizare, voluntariat și de caritate ințiate de CE/CRE și DÎ Soroca Pe parcurs Cociurca Elena, specialist 

metodist 

5. Concurs raional Cel mai activ Consiliu al Elevilor Aprilie 2023 Cociurca Elena, specialist 

metodist 

ŞEDINŢELE CONSILIULUI METODIC RAIONAL 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. 1. Instituirea Consiliului Metodic 

2. Aprobarea planului de activitate al SMCFPC pentru anul de studii 2022-2023 şi a Planurilor de 

activitate a metodiştilor din cadrul DÎ Soroca 

Septembrie 2022 Topor Sabina, 

șef SMCFPC 

2. Monitorizarea activității pedagogilor debutanți Noiembrie 2022 

SMCFPC 

SMCFPC 



Plan Managerial 2022 – 2023                                                          Direcția Învățământ Soroca 

 

16 

 

3. Activități STEM și STEAM în procesul educațional la disciplinele exacte Februarie 2023 

CM 

SMCFPC 

4. Valorificarea  resurselor TIC în diverse contexte de organizare a procesului educațional Martie 2023 SMCFPC 

 

PROGRAMUL SEMINARELOR RAIONALE CU DIRECTORII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

PREȘCOLAR, PRIMAR, CICLUL I, II, EXTRAȘCOLAR 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Seminar raional cu directorii IET Asigurarea funcționalității consiliului de administrație în IET Octombrie 2022 Administrația IET nr. 16, 

„Izvoraș”, secția PEM 

2. Seminar raional cu directorii Structuri și proceduri – mecanisme de eficientizarea a 

managementului în instituție de învățământ 

Noiembrie 2022 Administrația gimnaziului 

Vărăncău, secția PEM 

3. Seminar raional cu directorii IET Asigurarea echității de gen prin politicile educaționale în IET Martie 2023 Administrația IET 

„Andrieș”, s. Volovița, 

secția PEM 

4. Seminar raional cu directorii Crearea oportunităților de implicare a cadrelor didactice și a 

elevilor în procesul de cercetare științifică 

Aprilie 2023 Administrația gimnaziului 

„G. Vieru”, Vasilcău, 

secția PEM 

5. Seminar raional cu directorii Familia și școala, parteneri în educația copilului Mai 2023 Administrația Gimnaziului 

Rudi, secția PEM 

 

DIRECTORI ADJUNCŢI PENTRU INSTRUIRE 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională 

Organizarea procesului educațional  în anul școlar 2022-2023 - elemente de noutate. Cunoaşterea 

şi aplicarea documentelor curriculare şi a noilor documente de ordin general, care reglementează 

activitatea de organizare a procesului educaţional 

Septembrie 2022 

 

Topor Sabina, şef 

SMCFPC 

2. Seminar raional Organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice/manageriale conform 

Regulamentului de atestare: reuşite, provocări 

Octombrie 2022 Topor Sabina 

 

3. Seminar raional Impactul formării continue a personalului didactic asupra calităţii procesului 

instructive-educativ 

Noiembrie 2022 Topor Sabina 

4. Seminar teoretico-practic 

Motivarea învăţării prin valorificarea inteligenţelor multiple. Schimb de bune practici 

Februarie 2023 Topor Sabina 
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ÎNTRUNIRI METODICE, SEMINARE, ATELIERE PROFESIONALE 

Educaţie timpurie 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 

August 2022,  

online 

Bădănău Lilia, metodist 

principal 

2. Seminar raional 

Proiectarea tematică/zilnică conform curriculumului de educație timpurie 

Octombrie 

2022, online 

Bădănău Lilia  

3. Seminar teoretico- practic 

Cunoașterea în profunzime a SÎDC, și înțelegerea corectă a indicatorilor. Selectarea/elaborarea 

practicilor adecvate de sprijin, cu accent pe domeniile problematice 

Octombrie  2022 Bădănău Lilia  

4. Seminar raional 

Atestarea cadrelor didactice în baza Regulamentului de atestare 

Noiembrie 2022 Bădănău Lilia  

5. Seminar teoretico- practic 

Aplicarea metodelor/formelor clasice și moderne, de lucru pentru dezvoltarea comunicării 

eficiente la copiii de vârsta preșcolară 

Martie 2023 Bădănău Lilia  

6. Organizarea activităților educaționale în perioada estivală Mai 2023 Bădănău Lilia  

 

Învățământ primar 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională  

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 

August 2022 Covalciuc Alina, metodist 

principal 

2. Seminar teoretico- practic 

Aspecte didactice în studierea textului literar în clasele primare 

 

Octombrie 2022 

Covalciuc Alina 

3. Seminar teoretico- practic 

Creativitate matematică. Rezolvare de probleme și exerciții în ciclul primar 

 

Decembrie 2022 

Covalciuc Alina 

4. Atelier de discuții  

Atestarea pentru performanță. Practici de succes 

Ianuarie, 2023 Covalciuc Alina 

5. Seminar teoretico- practic 

Instruirea simultană. Practici de succes 

Martie 2023 Covalciuc Alina 
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Informatica  

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională 

Organizarea procesului educațional  la disciplina informatică în anul școlar 2022-2023 

August 2022, 

online 

Gatman Olimpia, metodist 

superior 

2. Seminar raional 

Evaluarea școlară: aspecte de modernizare pentru asigurarea succesului elevului la orele de 

informatică 

Octombrie 

2022, online 

Gatman Olimpia 

3. Seminar teoretico- practice 

Proiectarea și implementarea demersurilor didactice bazate pe conceptul STEAM. Schimb de 

bune practice 

Februarie 

2023 

Gatman Olimpia 

4. Seminar raional 

Clasa inversată: un nou model eficient de instuire a elevilor la orele de informatică 

Aprilie 

2023 

Gatman Olimpia 

 

Istoria românilor şi universală 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională 

Organizarea procesului educațional la   disciplina Istoria românilor şi universală  în anul de studii 

2022-2023 

August 2022, 

Platforma Zoom 

Topor Sabina, şef secţie 

MCFPC 

 

2. Seminar teoretico-practic  

Selectarea/utilizarea strategiilor didactice euristice  conform particularităţilor de vârstă ale 

elevilor în procesul de predare-învăţare la lecţiile de istorie 

Noiembrie  2022 Topor Sabina 

 

3. Seminar teoretico-practic 

Valorificarea instrumentelor de evaluare la disciplină în corespundere cu Matricea de dezvoltare 

a competenţelor specifice la Istoria românilor şi universală 

Februarie  2023 Topor Sabina 

4. Atelier de discuţii 

Modalități de pregătire a elevilor din ciclul gimnazial/liceal pentru susținerea examenului de 

BAC. 

Mai 2023 Topor Sabina 

5. Atelier de discuţii 

Constatări și concluzii privind procesul educațional la la Istoria românilor şi universală în baza 

implementării graduale a curriculumului la disciplină, ediția 2019 

Mai 2023 Topor Sabina 
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Educaţie pentru societate 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională 

Organizarea procesului educațional la disciplina Educaţie pentru societate în anul de studii 2022-

2023 

August 2022 

Platforma Zoom 

Topor Sabina 

2. Sesiuni de formare 

Implementarea calitativă a Curriculum-ului la Educaţia pentru societate în clasa a IX-a 

Septembrie  

Noiembrie  

Ianuarie 2023 

Martie 2023 

Topor Sabina 

3. Atelier de discuţii 

Constatări și concluzii privind procesul educațional la Educaţie pentru societate în baza 

implementării graduale a curriculumului la disciplină, ediția 2019 

Mai 2023 Topor Sabina 

Biologia 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional la disciplina biologia în anul de studii 2022-2023 

August 2022 Iavorschi Valentina, 

metodist 

2. Seminar teoretico-practic  

Organizarea portofoliului digital al profesorului 

Septembrie 2022 Iavorschi Valentina  

Petcu Cristina 

3. Sedință de lucru cu profesorii 
Atestarea cadrelor didactice 

Septembrie  

On-line 

Iavorschi Valentina 

4. Seminarul teoretico-practic Evaluarea produselor de învățare în procesul instructiv la biologie Noiembrie 2022 Iavorschi Valentina 

5. Seminar teoretico-practic  

Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC la biologie în diverse contexte de organizare a 

procesului educațional 

Martie 2023, 

On-line 

Iavorschi Valentina 

6. Sedință de lucru cu profesorii. Modalități de pregătire a elevilor din ciclul liceal pentru 

susținerea examenului de BAC 

Mai 2023, On-

line 

Iavorschi Valentina 

Chimia 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 
Organizarea procesului educațional la disciplina chimia în anul de studii 2022-2023 

August 2022, 

On-line 

Iavorschi Valentina, 

metodist 

2. Seminar teoretico-practic  Septembrie 2022 Iavorschi Valentina 
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Organizarea portofoliului digital al profesorului 

3. Sedință de lucru cu profesorii 

Atestarea cadrelor didactice 

Septembrie, 

On-line 

Iavorschi Valentina 

4. Seminarul teoretico-practic Evaluarea produselor de învățare în procesul instructiv la chimie Octombrie 2022 Iavorschi Valentina 

5. Seminar teoretico-practic Eficientizarea procesului instructiv la lecțiile de chimie Februarie 2023 Iavorschi Valentina 

6. Sedință de lucru cu profesorii 
Modalități de pregătire a elevilor din ciclul liceal pentru susținerea examenului de BAC 

Mai 2023, On-

line 

Iavorschi Valentina 

Geografia 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională  
Organizarea procesului educațional la disciplina geografia în anul de studii 2022-2023 

August 2022, 

On-line 

Iavorschi Valentina, 

metodist. 

2. Seminar teoretico-practic  

Organizarea portofoliului digital al profesorului 

Septembrie 2022, 

On-line 

Petcu Cristina, formator 

3. Sedință de lucru cu profesorii 

Atestarea cadrelor didactice 

Septembrie 2022, 

On-line 

Iavorschi Valentina 

4. Seminar metodico-practic Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC la geografie în 

diverse contexte de organizare a procesului educațional 

Decembrie 2022 Iavorschi Valentina 

5. Seminar metodico-practic Educația STEAM un deziderat modern Aprilie 2023 Iavorschi Valentina 

6. Sedință de lucru cu profesorii 

Modalități de pregătire a elevilor din ciclul liceal pentru susținerea examenului de BAC 

Mai 2023, On-

line 

Iavorschi Valentina 

Matematica 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional la matematică  în anul de studii 2022-2023 

August 2022 Stici Natalia, 

metodist superior 

2. Seminar teoretico-practic  

Instrumente TIC și strategii didactice eficiente în procesul de predare –învățare-evaluare 

Noiembrie 2022 Stici Natalia 

3. Seminar teoretico-practic 

Activități STEM și STEAM în procesul educațional la matematică 

Februarie 2023 Stici Natalia 

4. Seminar raional 

Acțiunile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire – principii și strategii didactice 

Martie 2023 Stici Natalia 

5. Seminar raional 
Managementul implementării calitative a Curriculum-ului 2019 în clasa VIII 

Aprilie 2023 Stici Natalia 
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Limba și literatura română 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 
Organizarea procesului educațional la disciplina Limba și literatura română în anul de studii 

2022-2023 

August 2022, 

Platforma Meet 

Corcimari Daniela, 

metodist principal 

2. Atelier de discuție  

Implementarea calitativă a Curriculum-ului 2019 în clasele V-VIII / X-XII și a Curriculum-ului 

2010 la clasa a IX-a.  Prezentarea Proiectelor-model de lungă durată/ unități de învățare la clasa a 

VIII-a la limba și literatura română, conform Curriculumului 2019. Probleme/Sugestii/ Schimb 

de experiență 

Septembrie 2022, 

Platforma Meet 

Corcimari Daniela 

3. Seminar teoretico- practic 

Evaluarea cadrului didactic. Oportunități și perspective ale 

procesului de atestare la disciplina Limba și literatura română (școala națională și minorități)” 

Noiembrie 2022 

 

Corcimari Daniela 

4. Seminar teoretico-practic  

Evaluarea, instrument de asigurare a succesului elevului la limba și literatura română/literatura 

universală 

Februarie  2023 

 

Corcimari Daniela 

5. Seminar teoretico-practic  

Valorificărea inter/transdisciplinarității. Aspecte metodologice specifice predării disciplinei prin 

învăţarea în bază de proiect”. Diseminarea bunelor practici 

Aprilie 2023 

 

Corcimari Daniela 

Limba franceză 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional la disciplina Limba franceză în anul de studii 2022-2023 

August 2022, 

Platforma Meet 

Corcimari Daniela 

2. Seminar teoretico- practic 

Evaluarea cadrului didactic. Oportunități și perspective ale procesului de atestare la disciplina 

Limba franceză 

Noiembrie 2022 Corcimari Daniela 

3. Seminar teoretico-practic  

Curriculum în fața profesorului- profesorul în fața curriculum- ului. Curriculum centrat pe 

competențe- perspective conceptuale. Implicații în practicile din sala de clasă 

Ianuarie 2023 Corcimari Daniela 

4. Seminar teoretico-practic  

Evaluarea - componenta esențială a triadei  predare - învățare – evaluare. Predarea inovativă a 

Limbii franceze 

Martie 2023 Corcimari Daniela 
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Limba rusă 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 
Organizarea procesului educațional la disciplina Limba rusă în anul de studii 2022-2023 

August 2022, 

Platforma Meet 

Corcimari Daniela 

2. Seminar teoretico- practic 

Individualizarea procesului educațional pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Elaborarea 

PEI 

Octombrie 2022 

 

Corcimari Daniela 

3. Seminar teoretico- practic 

Evaluarea cadrului didactic. Oportunități și perspective ale procesului de atestare la disciplina 

Limba rusă 

Noiembrie 2022 

 

Corcimari Daniela 

4. Seminar teoretico- practic 

Platforme și instrumente digitale care facilitează procesul educațional online/offline la limba 

rusă. Diseminarea bunelor practici 

Martie 2023 

 

Corcimari Daniela 

 

Limba engleză 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 la disciplina Limba engleză 

18 august, 2022 Covalciuc Alina 

 

2. Atelier de discuții Rezultatele examenului de Bacalaureat. Analiza SWOT a rezultatelor 

elevilor. Sugestii 

Octombrie, 2022 Covalciuc Alina 

3. Seminar teoretico- practic 

Strategies for Reading Comprehension 

December, 2022 Covalciuc Alina 

4. Seminar teoretico- practic 

Specific Objectives of Teaching English Grammar 

March, 2022 Covalciuc Alina 

Ed. plastică 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 la disciplina educația plastică 

August 2022 Mamolea Steluța 

2. Seminar teoretic 

Impactul culturii profesionale a cadrelor didactice asupra procesului de dezvoltare a sensibilității 

artistico-plastice la elevi 

Noiembrie 2022 Mamolea Steluța 
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3. Seminar teoretico-practic 

Rolul mijloacelor didactice în predarea-învăţarea educației plastice 

Februarie 2023 Mamolea Steluța 

4. Seminar teoretico-practic  

Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare ale elevului în cadrul disciplinei 

Educaţie plastică 

Martie 2023 Mamolea Steluța 

 

Ed. tehnologică 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 la disciplina educația 

tehnologică 

August 2022 Mamolea Steluța 

2. Seminar teoretico-practic  

Consilierea privind orientarea în cariera – abordare contemporană 

Octombrie 2022 Mamolea Steluța 

3. Seminar instructiv 

Formarea şi dezvoltarea comportamentului responsabil la elevi, în caz de situaţii excepţionale 

prin intermediul lecţiilor de ed. tehnologică 

Ianuarie 2023 Mamolea Steluța 

4. Seminar teoretico-practic  

Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare ale elevului în cadrul disciplinei 

Educaţie tehnologică 

Martie 2023 Mamolea Steluța 

 

Ed.muzicală 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică raională 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023 la disciplina educația muzicală 

August 2022 Mamolea Steluța 

2. Seminar teoretico-practic  

Rolul exerciţiilor şi audiţiilor în cadrul orelor de educaţia muzicală 

Noiembrie 2022 Mamolea Steluța 

3. Seminar teoretico-practic  

Integrarea modelelor de pedagogie artistică în vederea sporirii orientării valorice a personalităţii 

elevilor 

Februarie 2023 Mamolea Steluța 

4. Seminar teoretico-practic  

Valorificarea   inteligențelor multiple  în cadrul orelor de educație  muzicală 

Martie 2023 Mamolea Steluța 
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Fizica 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniune metodică 

Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023, la disciplina Fizica 

August 2022 Roman Rodica, metodist 

superior 

2. Seminar teoretico-practic  

Utilizarea aplicațiilor web/metodei ,,Clasa Inversată” la lecțiile de fizică 

Noiembrie 2023 Roman Rodica 

3. Seminar teoretico-practic  

Utilizarea resurselor educaționale deschise din Biblioteca digitală ,,Educație online” la lecțiile de 

fizică 

Februarie 2023 Roman Rodica 

4. Seminar teoretico-practic 

Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare prin proiecte STEM și STEAM la 

lecțiile de fizică”. Diseminare a experienței profesorilor 

Aprilie 2023 Roman Rodica 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională a directorilor adjuncți educație,  

responsabili de implementarea disciplinei școlare ”Dezvoltare personală”  

August 2022, 

Platforma Meet 

Cociurca Elena,  metodist 

2. Atelier profesional Elaborarea planului anual al activității educative conform Standardelor de 

competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general 

16.09.2022 Cociurca Elena 

3. Seminar metodic instructiv Fișa postului dirigintelui de clasă. Managmentul clasei Noiembrie 2022 Cociurca Elena 

 

ACTIVITATEA BIBLIOTECARI ȘCOLARI 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Reuniunea metodică raională Biblioteca școlară – centru de informare și instruire August 2022 Cociurca Elena 

2. Ședință de lucru 

Lansarea Lunarului Internațional al Bibliotecilor Școlare 

Octombrie 2022 Cociurca Elena 

3. Atelierul profesional  
Calitatea activității bibliotecii școlare prin indicii de performanță 

Decembrie 2022 Cociurca Elena 

4. Masa rotundă  
Din nou spre pasiunea pentru lectură 

Februarie 2023 Cociurca Elena 
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PROBE DE EVALUARE 

Nr. Tema 
Data /locul 

desfăurării 
Responsabil 

1. Biologia. Evaluare pe eșantion reprezentativ. Proba de evaluare la clasa a VII. Sistemul digestiv. Martie 2023 Iavorschi Valentina 

2. Chimia. Evaluare pe eșantion reprezentativ. Proba de evaluare la clasa a VIII. Soluțiile.  Februarie 2023 Iavorschi Valentina 

3. Limba engleză. Evaluare pe eșantion reprezentativ. Proba de evaluare la clasa a VIII. Aprilie 2023 Covalciuc Alina 

4. Matematica . Evaluare pe eșantion reprezentativ. Proba de evaluare la clasa a VIII-a 

  clasa a V-a 

Noiembrie 2022 

Aprilie 2023 

Stici Natalia 

5. Geografia. Poziția fizico-geografică  Republicii Moldova Octombrie 2022 Iavorschi Valentina 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ 

Nr. Disciplina Tema Data desfăurării Responsabil 

1. Istoria românilor şi 

universală 

Diaspora şi rolul ei la etapa actuală Aprilie 2023 Topor Sabina 

2. Informatica  

 

Proiecte elaborate cu ajutorul aplicaţiilor software în cadrul orelor de 

informatică  

Aprilie 2023 Gatman Olimpia 

3. Biologia  Acțiunea factorilor de risc asupra analizatorului cutanat Aprilie 2023 Iavorschi Valentina. 

4. Chimia Influenţa toxinelor asupra organismului uman. Pesticidele. Aprilie 2023 Iavorschi Valentina 

5. Geografia  Consecințele încălzirii globale. Soluții la nivel local. Aprilie 2023 Iavorschi Valentina 

6. Limba și literatura 

română 

Poezia lui D. Matcovschi- litanie a durerii și întoarcerii Aprilie 2023 Corcimari Daniela 

7. Limba rusă 

 

Сила слова. Язык как средство воздействия. Aprilie 2023 Corcimari Daniela 

8. Matematica Rezolvarea problemelor cu parametru, din cotidian Aprilie 2023 Stici Natalia 

9. Fizica  Aplicarea legilor fizicii în viaţa cotidiană Aprilie 2023 Roman Rodica 

10. Limba franceză/engleză 

 

La problématique de l'isolement social lors des formations à distance 

et son impact sur les jeunes en France et en République de Moldavie./ 

The problem of social isolation during distance learning and the 

impact on young people from English speaking countries and the 

Republic of Moldova. 

Problema izolării sociale în timpul instruirii la distanță și impactul 

asupra tinerilor din Franța și Republica Moldova. 

Aprilie 2023 Corcimari Daniela 

Covalciuc Alina 
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CONCURSURI FESTIVALURI 

Nr. Denumire concurs Nivel concurs Data desfăurării Responsabil 

1. Concursul „Pedagogul anului” 

 

Faze: locală 

raională 

republicană 

Octombrie 2022 

Decembrie 2022 

15 febr.- 

15 martie 2023 

Topor Sabina 

 SMCFPC 

2. Concurs ,,Elevul Anului” raional Mai 2022 Cociurca Elena, metodist, 

CRE  

3. Concursul „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXVIII Faze: locală 

raională 

republicană 

Martie 2023 

Aprilie 2023 

Mai 2023 

Cociurca Elena, metodist  

4. Concurs,,Tinere talente sorocene” raional Aprilie 2023 Mamolea Steluța, metodist  

5. Conferinţa ştiinţifică„Vreau să știu” raional Aprilie 2023 SMCFPC 

6. Organizarea participării elevilor la concursul raional ,,Limba 

noastră-i o comoară” 

 

raional 

republican 

Aprilie 2023 Corcimari Daniela, 

metodist  

7. Organizarea participării elevilor la concursul republican de 

creaţie proprie „Ars adolescentina” 

republican Aprilie 2023 Corcimari Daniela, 

metodist 

 

ŞEDINŢELE COMISIEI RAIONALE DE ATESTARE 

Nr. Activități  Perioada Responsabil 

1. 1.1 Aprobarea programului de organizare şi desfăşurare a activităţilor cu privire la atestarea 

cadrelor didactice şi manageriale în anul de studii 2020 – 2021 

1.2 Examinarea listei nominale a solicitanţilor la conferire/confirmarea gradelor didactic şi 

manageriale 

Septembrie 2022 Topor Sabina, șef 

SMCFPC 

2. Examinarea materialelor aferente procesului de atestare r pentru conferirea/confirmarea gradelor 

didactice/managerale unu şi superior 

Februarie 2023 Topor Sabina, șef 

SMCFPC 

3. Prezentarea materialelor aferente a candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradului didactic 

doi 

Martie 2023 Topor Sabina, șef 

SMCFPC 

4. Examinarea materialelor aferente procesului de atestare a candidaţilor pentru 

conferirea/confirmarea gradelor doi 

Aprilie 2023 Topor Sabina, șef 

SMCFPC 

5. Susţinerea  publică a probei practice de către solicitanţii la conferirea/confirmarea gradului  

didactic/ managerial doi, confirmarea didactic/ managerial I şi superior 

Aprilie-mai 2023 Topor Sabina, șef 

SMCFPC 
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VIZITE DE MONITORIZARE/CONSILIERE A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

PREȘCOLAR, PRIMAR, CICLUL I,II, EXTRAȘCOLAR 

Nr. Activități  Perioada Responsabil 

1. Monitorizarea organizării regulamentare a concursului de admitere în liceu Septembrie 2022 Andon-Spinei Marina 

2. Monitorizarea modului de planificare/ aplicare a proiectelor de perspectivă în conformitate cu 

Curriculum  2019. Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional la 

disciplinele de studii. 

Septembrie - 

noiembrie 2022 

Secția MCFPC 

3. Monitorizarea asigurării accesului copiilor romi  la educaţie de calitate Septembrie 2022 Ialovoi Elena, Andon-

Spinei Marina 

4. Monitorizarea corectitudinii întocmirii documentației de examene Septembrie – 

Octombrie 2022 

Voleac Daniela, Zabolotnîi 

Dorina 

5. Consilierea managerilor cu privire la elaborarea Planului de activitate Septembrie 2022 Secția PEM 

6. Monitorizarea implementării  Curriculumului  2019 Pe parcurs Secția MCFPC 

7. Monitorizarea gradului de realizare a standardelor de competenţă profesională a cadrelor 

didactice 

Octombrie  -

noiembrie 2022 

Secția MCFPC 

8. Participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare/acreditare externă a instituțiilor de 

învățământ: LT „C. Stere”, Gimnaziul Schineni 

Semestrul I Secția PEM 

9. Consilierea directorilor debutanți din învățământ preșcolar, primar, ciclul I,II, extrașcolar 

referitor la elaborarea tipurilor de documentația școlară și a rapoartelor în învățământ general 

Pe parcurs Secția PEM 

10. Monitorizarea procesului de instruire la domiciliu Noiembrie SAP  

11. Monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice Pe parcurs Secția MCFPC 

12. Participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare/acreditare externă a instituțiilor de 

învățământ: LT „A. Pușkin”, Gimnaziul Rublenița 
Semestrul II 

Secția PEM 

13. Monitorizarea valorificării eficiente a resurselor TIC în diverse contexte de organizare a 

procesului educațional 

Ianuarie-februarie 

2023 

Secția MCFPC 

14. Consilierea directorilor de instituțiile de  învățământ general în elaborarea Raportului cadrului de 

conducere și Raportului de activitate a instituției 

Februarie – 

aprilie 2023 

Secția PEM 

15. Monitorizarea activității comisiilor multidisciplinare intrașcolare Martie- aprilie 

2023 

SAP 

16. Monitorizarea desfășurării evaluării finale în clasa a 4-a/examenelor de absolvire a 

gimnaziului/examenelor de BAC. 

Mai - iulie 2023 Secția PEM 

Secția MCFPC 

 

 

 


