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 FUNDAMENTAREA CONCEPTUALĂ 

 

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

Strategiei de dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, Hotărârea 

Guvernului Nr. 944, din 14.11.2014 

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  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. 638 din 30.06.2016 

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, special, 

complementar, secundar şi mediu de specialitate, Ordinul ME nr. 336 din 03.05.2013  

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 a 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 

Standarde 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 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 dizabilităţi" . 

Ordin nr. 1342 din 08 septembrie 2018, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare la 

disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal 

Ordin nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul 

temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal 

Ordin nr. 965 din 22 iunie 2018, Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului 

educațional în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal 

Ordin nr. 975 din 25 iunie 2018, Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, 

sesiunea 2018 

Ordin nr. 897 din 12 iunie 2018, Cu privire la aprobarea modificărilor și 

completarilor Nomencaltorului tipurilor de documentație școlară și a Metodologiei de repartizare 

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

Ordin nr. 397 din 29.03.2018, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul 

primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019 

Ordin nr. 353 din 23 marie 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea 

catalogului școlar 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._1324_din_08.09.2018_metodologii_de_evaluare_punerea_in_aplicare_final.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_pentru_acasa.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_965_din_22.06.18.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_975_din_25.06.18.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_debirocratizare_modificari.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr.397_din_29.03.2018_planul-cadru_2018-2019.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_353_din_23.03.18.pdf
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DIRECȚII STRATEGICE 

VIZIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 

MISIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

 

 

 

      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 si responsabilizare, pe de o parte, precum si gândire strategica si control, 

pe de alta parte, transpus in practica prin descentralizare. Viziunea însoţită de acţiune poate 

schimba lumea. 

 

 

Echipa Direcţiei Învățământ  își asumă participarea la reforma învatamântului 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 comunitatea 

 

 

 

 

 Creşterea accesului la educaţie prin egalizarea şanselor, reducerea absenteismului şi  

abandonului şcolar 

 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

 Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice prin formare continuă la 

nivel instituțional, raional, național 

 Dezvoltarea parteneriatelor în vederea creşterii calităţii actului educaţional 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Din  componenţa raională pentru educație au fost alocate mijloace 

financiare pentru lucrări de reparație în 34  instituții; 

- Îmbunătățirea condițiilor de sanitație în 10 instituții de învățământ 

prin alocarea a 1,5 milioane lei pentru instalarea grupurilor sanitare 

interioare. 

- Completarea parcului de autobuze școlare cu 3 unități noi de 

transport; 

- A fost asigurată  funcționalitatea celor 17 Centre  de Resurse pentru 

copiii cu Cerințe Educaționale 

- Inaugurarea Centrului raional pentru Elevii Capabili de Performanțe 

- Implicare eficientă  a angajaților din DI în procese de monitorizare 

și consiliere. 

- Numărul mare de elevi participanti și premiati la concursurile și 

olimpiadele raionale și republicane,  

-  Creșterea numărului instituțiilor de învățământ cu promovabilitate 

100% la examene; 

- Dotarea cu TIC a tuturor instituțiilor școlare; 

-  Consiliere și formare continuă pe domeniul elaborării și 

implementării PEI-lui ; 

- Înregistrarea progreselor la  copiii cu cerințe educaționale special în 

cadrul examenelor de absolvire ;  

- Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile de învățământ , 

prin utilizarea site-ului DÎ 

-  Popularizarea activitătilor DÎ  prin apariții frecvente în mass - 

media locală; 

-  Accentuarea rolului parteneriatelor In dezvoltarea instituțiilor de 

învățământ; 

- Rata înaltă de continuare a studiilor în rândul absolvenților de 

gimnaziu și liceu; 

 

 

 

- Resursele financiare alocate per elev nu sunt suficiente 

pentru a  a asigura funcționarea  eficientă a sistemului 

educaţional din raion; 

- Dotare insuficientă a instituțiilor din mediul rural cu 

mijloace multimedia, lipsa soft-urilor educaţionale  

-      Decalajul existent dintre şcolile din mediul urban si cele 

din mediul rural în ceea ce priveşte asigurarea condițiilor 

optime pentru desfășurarea procesului educațional, 

atragerea şi menţinerea personalului didactic calificat,  

-     Curriculumul la decizia școlii nu totdeauna tine cont de 

nevoile și doleanțele elevilor și  părinţilor; 

- Interes neuniform din partea părinților şi a elevilor faţă 

de obţinerea studiilor de calitate;  

- Strategiile didactice continuă să fie preponderent 

tradiţionale, bazate pe activitatea profesorului;  

- Evaluarea nu se aplică reglatoriu 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; 

- Sistemul existent de formare continuă a cadrelor didactice 

nu totdeauna răspunde necesităţilor şi provocărilor; 

- Număr în creștere a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale proveniţi din medii sociale şi familii defavorizate 

sau lipsiţi de supravegherea şi interesul părinţilor;  

- Menținerea  fenomenului  abandonului școlar și 

absenteismului; 
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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; 

- Elaborarea  de către MECC  a curricula pentru disciplinele 

opţionale; 

-  Aprobarea Nomenclatorului  documentației școlare;  

- Elaborarea Instrucțiunii  cu privire la temele pentru acasă;  

- Suport metodologic și consiliere periodică oferită de  Direcția de 

Asigurare a Alimentelor, CSP privind respectarea condițiilor 

sanitaro igienice în instituție; 

- Acord de parteneriat cu  Centrului de Resurse pentru Tineret 

”Dacia”, orientat spre școlarizarea copiilor de etnie romă ; 

- Organizarea stagiilor de formare continuă în teritoriu; 

- Utilizarea eficientă de către instituțiile de învățământ a resurselor 

bugetare și a celor extrabugetare; 

- Elaborarea  la nivelul școlii a unor  instrumente  interne de asigurare  

a calității; 

- Promovarea unor  politici de sprijinire prin programe de mentorat  

pentru profesorii debutanţi; 

- Instruirea managerilor școlari în domeniul managementului 

financiar și strategic; 

- 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 atît la nivel gimnazial, cît și liceal; 

- Creșterea numărului de clase cu predare simultană. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 : CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PRIN EGALIZAREA ŞANSELOR, REDUCEREA 

ABSENTEISMULUI ŞI  ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

O1.1 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. 

Semestrul I SAP  100 % din instituții au 

creat PEI pentru elevii cu 

CES 

2.  Realizarea inspecției tematice privind calitatea PEI Semestrul II Secția PEM  

SAP 

Raport de inspecție realizat 

3.  Acordarea suportului metodologic IET în identificarea 

copiilor cu CES 

Semestrul I 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 SAP 

Comisia raională 

de examene 

Nr. de copii  

Nr. de dosare depuse 

7.   Monitorizarea transportării  în siguranță a elevilor cu CES. Pe parcurs  Serviciul transport 

elevi  SAP 

Nr. de elevi  transportați 

8.  Încheierea acordurilor de colaborare cu DASPF, Centrele de 

plasament  din Cosăuți și Rublenița, Serviciul de Asistență 

Parentală Profesionistă 

Centrul de Sănătate Mintală, Soroca 

Octombrie- 

noiembrie 

SAP 

 

4 acorduri de colaborare  
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O1.2 Extinderea accesului tuturor copiilor de vîrstă preşcolară la educaţie de calitate  

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii preşcolare. Noiembrie  APL Deschiderea unei grupe în 

IET nr.13 , 17 

2.  Asigurarea accesului  copiilor romi  la educaţie timpurie de 

calitate. 

permanent APL,  

directorii  

instituțiilor 

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 num. 

de copii înrolați 

O 1.3 Asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu a tuturor copiilor cu vârsta de până la 18 ani 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I. 

Mai –august 2019 
Managerii școlari 

 

100% elevi înscriși 

conform districtelor 

școlare stabilite. 

2.  Monitorizarea  activităţii echipelor manageriale din 

instituţiile de învăţământ din raion în vederea respectării 

cadrului legal cu referire la şcolarizare. 
Semestrial 

Responsabilul de 

școlarizare 

100% elevi cu vîrsta de 7-

16 ani cuprinși cu școala. 

%. 

3.  Valorificarea  rezultatelor monitorizării respectării 

şcolarizarea şi abandonul copiilor de 7-16 ani la şedinţele 

CA. 
lunar 

Responsabil. de 

școlarizare 

 

Diminuarea cu 50 % a  

numărului  de elevi cu 

abandon școlar 

4.  Asigurarea colectării și actualizării datelor pentru Sistemul 

Informațional de Management în Educație (SIME) 

Septembrie-

octombrie 

Responsabilul de 

SIME 

Baza de date actualizată, 

completată 

5.   Monitorizarea continuării studiilor  a absovenților ciclului  

gimnazial și liceal. 

Iulie-septembrie Secția PEM 

 

Raport prezentat la CA 

6.  Monitorizarea procesului de evaluare a stării de sănătate a 

copiilor și angajaților din învățământ 

Permanent  Directorii Raport morbiditate 

Notă informatică CA 

7.  Asigurarea transportării în securitate a elevilor către școlile 

de circumscripție 

Permanent Serviciul transport 

școlar 

Raport prezentat la CA 
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8.  Organizarea regulamentară a concursului de admitere în 

liceu; 

August/ 

septembrie 2019 

Comisia raională Raport prezentat la CA 

9.  Monitorizarea organizării alimentației copiilor și elevilor în 

instituțiilor de învățământ primar și secundar general 

 

Permanent  Secția economico 

financiară 

Valorificarea resurselor 

bugetare alocate  

 

 

O1.4 . Prevenirea abandonului, neșcolarizării  și violenței, eliminând orice formă de discriminare în mediul școlar. 

 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Elaborarea  și aprobarea Planului raional de acțiuni  pentru 

prevenirea absenteismului și abandonului școlar 

Octombrie 2018 Secția PEM Plan elaborat 

2.  Aprobarea  Planului de acţiuni privind reducerea 

fenomenului de violenţă în instituţiile de învățământ  

Octombrie 2018 Secția PEM Plan elaborat 

3.  Încheierea acordurilor de colaborare cu centrul de resurse 

pentru tineret ”Dacia” cu privire la colarizarea copiilor romi 

Octombrie 2018 Secția PEM Acorduri încheiate 

4.  Monitorizarea instituțiilor de învățământ în  care se 

înregistrează cazuri de abandon școlar și absenteism 

Pe parcurs Responsabilii de 

școli 

Bază  de date, proiecte de 

interventie 

5.  Monitorizarea absenţelor înregistrate la nivelul fiecărei 

instituții de învățământ 

 

Semestrial  Directorul 

Responsabilul de 

scoală 

 

6.   Realizarea unor activitati de formare in cadrul comisiei 

metodice a directorilor adjuncți pentru educație, pentru 

abilitarea acestora de a lucra cu elevii ce se afla in situafii de 

risc. 

 

Ianuarie 2019 

Responsabilul  

comisiei 

SAP 

Seminar realizat 

7.  Cuprinderea elevilor aflati in situatie de rise in programe 

educative specifice problematicii vizate 

Pe parcurs SAP  Nr. de elevi cuprinși 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ  2 : ASIGURAREA ŞI PROMOVAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

Obiectiv 2.1 Asigurarea implementarii 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  

 

Pe parcurs  Secția PEM 

Secția MCFPC 

Raport CC 

2.  Monitorizarea aplicării ordinul nr 897 din 12.06.2018 al 

Ministrului Educației, Culturii și Cercetării- cu referire la 

repartizarea timpului de muncă apersonalului didactic din 

instituțiile de învățământ general 

 

Pe parcurs Secția MCFPC Raport de monitorizare 

3.  Monitorizarea aplicării Metodologiei privind implementarea 

evaluării criteriale prin descriptori la disciplinele școlare 

Pe parcurs Secția MCFPC Raport de monitorizare 

4.  Monitorizarea implementării Instrucțiunii privind 

managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, 

gimnazial și liceal 
 

Noiembrie 

decembrie 

Secția PEM 

Secția MCFPC 

Raport Minister 

 

O2.2. 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 a planurilor de 

monitorizare a implementării curriculumului la disciplinele 

școlare 

Septembrie  Secția MCFPC Planuri de monitorizare a 

implementării 

curriculumului în toate 

instituțiile de învățământ 

din raion 

2.  Coordonarea / monitorizarea implementării curriculumului la 

decizia școlii. (inspecție tematică) 

noiembrie Secția MCFPC Notă informativă la CA 
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3.  Monitorizarea realizării standardelor de calitate a  „Școlii 

prietenoase copilului” în cadrul evaluărilor instituționale 

Conform 

graficului 

Secția PEM 16 instituții evaluate 

4.  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,  

5.  Monitorizarea utilizării TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare 

Pe parcurs Secția MCFPC 

 specialiștii la 

discipline 

 

Rapoarte, note informative 

 

O2.3 Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar 

 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Evaluarea/reactualizarea  Programelor de dezvoltare 

instituțională și operaționale a instituțiilor de învățământ 

general. 

Octombrie 2018 Secția PEM 

Managerii şcolari 

Fiecare instituţie de 

învățământ deține Program 

de  dezvoltare instituțional 

și Plan managerial  

elaborat în baza cerințelor. 

2.  Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct în unitățile de învățământ din raion 

Conform 

graficului 

Serviciul resurse 

umane 

Toate cadrele manageriale 

angajate pe concurs. 

3.   Elaborarea  și realizarea programului de evaluare externă  a 

instituțiilor de învățământ general. 

Conform 

graficului 

 

Secția PEM 

 

Programul realizat 100 % . 

4.  Elaborarea și realizarea seminarelor de instruire destinate 

managerilor școlari. 

Conform 

graficului 

Secția PEM Seminare, training - uri 

organizate cu  

Managerii școlari 

5.  Utilizarea  tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

organizarea/desfășurarea activității manageriale 

Pe parcursul 

anului școlar 

DÎ, managerii 

instituțiilor 

Fiecare cadru de 

conducere va utiliza TIC 
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O 2. 4 Organizarea învățământului  adresat elevilor  capabili de performanță 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Instituirea Centrului rational pentru Elevii Capabili de 

Performanțe 

Noiembrie  2018 

 

Secția PEM 

Secția MCFPC 

Centru inaugurat 

 

2.  Dezvoltarea partneriatelor cu universitățile din țară pentru 

pregătirea lotului olimpic al raionului 

Pe parcurs  Secția MCFPC Număr de parteneriate 

încheiate 

3.  Organizarea taberei de vară pentru elevii capabili de 

performanțe 

Iulie august  Secția PEM 

Secția MCFPC 

Număr de beneficiari 

4.  Stimularea elevilor cu rezultate înalte obținute la olimpiade 

și concursuri 

Ianuarie  Secția PEM 

Secția MCFPC 

Număr de elevi preminați 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 :  DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN 

FORMARE CONTINUĂ 

 

O 3.1 Valorificarea oportunităților de formare continuă la toate nivelurile(local, național, internațional 

 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.   Prezentarea Ofertelor de participare a cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă . 

Septembrie 2018 

 

Secția MCFPC Ofertele de participare  

 

2.  Orgnizarea cursurilor de formare continuă în teritoriu Octombrie –

decembrie 2018 

 

Secția MCFPC Raport Consiliul 

Consultativ 

3.  Organizarea și desfășurarea seminarelor raionale pentru 

cadrele didactice şi manageriale 

Conform 

graficului 

Secția MCFPC Agendele seminarelor, 

listele de participare 

4.  Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea 

exemplelor de bune practici în cadrul seminarelor, şedinţelor 

/ activităţilor de comisii metodice.  

 

Permanent Secția MCFPC Bază de date cu  cadre 

didactice de performanțe, 

formatori locali, naționali. 
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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  

Secția MCFPC Numărul de cadre 

didactice participante la 

faza locală, raională, 

republicană a concursului  

Pedagogul Anului; 

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 

Ianuarie 2019 Secția PEM  Nr de cadre didactice 

premiate 

4.  Organizarea și desfășurarea concursului pentru cel mai reuşit 

suport didactic utilizat la ore 

Mai 2019 Secția MCFPC Regulament elaborat 

Nr. de participanți 

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ :  DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN VEDEREA CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI 

EDUCAȚIONAL 

O4.1 DIVERSIFICAREA FORMELOR DE IMPLICARE A COMUNITĂȚII ȘI FAMILIEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL 

ȘCOLII 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Monitorizarea activității Consiliilor de administrație din  

școli 

 

     

    Pe parcurs 

Serviciul juridic Note informative 

2.  Implementarea proiectelor ân parteneriat cu APL, ONG-uri Pe parcurs Secția PEM Note informative 

Nr. de proiecte realizate 
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O4.2 PROMOVAREA BUNELOR PRACTICI ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CADRE DIDACTICE ȘI 

MANAGERI ȘCOLAR 

NR ACTIVITĂŢI TERMENI RESPONSABILI INDICATORI 

1.  Organizarea concursului Raional de promovare a imaginii 

școlii. 

decembrie Secția PEM 

 

Nr. de dosare depuse 

2.  Publicarea în mass media locală, participarea la emisiuni 

radio/televizate  

Pe parcurs Secția PEM  

Secția MCFPC 

Nr. de publicații 

Nr. de emisiuni 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL SOROCA 

 

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE 

EXAMINARE 

RESPONSABIL 

 

1.  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componenta raională Octombrie 2018 Mușenco Angela 

2.  Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a în în LT Visoca și LT ”A. 

Pușkin 

Octombrie 2018 Mușenco Angela 

3.  Cu privire la crearea filialelor  Decembrie 2018 Voleac Daniela 

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

performanţe deosebite 

Decembrie 2018 Mușenco Angela 

5.  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componenta raională februarie 2019 Mușenco Angela 

6.  Cu privire la crearea filialelor Aprilie 2019 Voleac Daniela 

7.  Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor Aprilie 2019 Zabolotnîi Dorina  
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CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI CONSULTATIV 

Ş e d i n ţ a   nr. 1  Noiembrie  

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE 

EXAMINARE 

RESPONSABIL 

 

1.  Cu privire la restructurarea Rețelei școlare  21.11.2018 Mușenco A 

2.  Cu privire la Planul raional de acțiuni privind prevenirea și combaterea 

abandonului  și absenteismului școlar  

21.11.2018 Andon Spinei Marina 

3.  Cu privire la asigurarea cu cadre a instituţiilor pentru anul de studii 2018-2019 25. 11 2018 Pavlov Natalia 

4.  Cu privire la realizarea Planului Managerial  de formare  continuă a cadrelor 

didactice  

25. 11 2018 Topor Sabina 

 

Ş e d i n ţ a nr. 2 FEBRUARIE 

 

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE 

EXAMINARE 

RESPONSABIL 

 

1 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale  organizate în perioada primului 

semestru al anului de studii 2018-2019 

13.02.2019 Mușenco A 

2. Analiza rezultatelor  semestrului I  privind, frecvenţa, şcolarizarea, reuşita 

academică. 

13.02.2019 Izvorean Elena 

3. Cu privire la alimentarea elevilor 13.02.2019 Andon Spinei Marina 
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Ş e d i n ţ a  nr. 3 APRILIE 

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE 

EXAMINARE 

RESPONSABIL 

 

1 Cu privire la crearea filialelor 18.04.2019 Mușenco A 

2 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor terminale 18.04.2019 Izvorean Elena 

3 Cu privire la organizarea odihnei copiilor în perioada estivală 2018 18.04.2019 Zabolotnîi Dorina 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

AUGUST 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la aprobarea Planului unic managerial 30.08.2018 Mușenco Angela 

2 Cu privire la aprobarea funcţionalului colaboratorilor DÎ 30.08.2018 Pavlov Natalia 

3 Cu privire la rezultatele înmatriculării elevilor în clasa a X-a 30.08.2018 Muşenco Angela 

4 Cu privire la aprobarea rutelor școlare 30.08.2018 Dubălari Sergiu 

                                                                                                       

SEPTEMBRIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Mușenco Angela 

1 Cu privire la pregătirea instituțiilor către sezonul rece 28.09.2018 Muşenco Angela 

2 Cu privire la reţeaua şcolară şi contingentul de elevi în anul de studii 2018-2019 28.09.2018 Berzoi Angela 

3 Cu privire la aprobarea suprasarcinii cadrelor manageriale şi didactice 28.09.2018 Pavlov Natalia 

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

profesionale 

28.09.2018 Mușenco Angela 
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OCTOMBRIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la totalurile inspecției privind respectarea regulilor de securitate în 

cantinele școlare 

26.10. 2018 Voleac Daniela 

2 Cu privire la aprobarea listei candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradelor 

didactice/manageriale în anul de studii 2018 -2018 

26.10. 2018 Topor Sabina 

3. Cu  privire  la totaluările activității de evaluare a copiilor  cu  CES în  instituţiile  

de  învăţământ  din  raion. 

26.10. 2018 Indricean Oxana 

 

NOIEMBRIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la aprobarea planului de măsuri antiincendiare în instituţiile de 

învățământ pentru anul de studii 2018-2019 

23.11.2018 Voleac Daniela 

2 Cu privire la morbiditatea copiilor din instituțiile de învățământ  23.11.2018 Secția PEM 

3 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale realizate în luna octombrie 23.11.2018 Secția PEM 

 

DECEMBRIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la planificarea bugetului instituţiilor pentru anul 2018 28.12.2018 Andrieş Veronica 

2 Cu privire la rezultatele inspecției tematice ”Cu privire la calitatea implementării 

CDS” 

28.12.2018 Topor Sabina 

3 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale realizate în luna  

Noiembrie 

28.12.2018 Secția PEM 
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IANUARIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la realizarea Hotărârii de Guvern nr.903 din  30 octombrie 2014 

privind transportarea elevilor 

25.01.2019 Dubălari Sergiu 

2. Cu privire la activitatea Consiliului raional al Elevilor 25.01.2019 Cociurca Elena 

3 Cu privire la rezultatele examinării petițiilor 25.01.2019 Voleac Daniela 

4. Cu privire la cazurile ANET înregistrate în instituțiile de învățământ în primul 

semestru al anului de studiu 2018-2018 

25.01.2019 Indricean Oxana 

5 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale realizate în luna decembrie 25.01.2019 Secția PEM 

 

FEBRUARIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la realizarea  Hotărârii de Guvern 802 privind susținerea cadrelor 

didactice tinere. 

22.02.2019 Pavlov Natalia 

2 Cu privire la totalurile inspecției tematice ”Corectitudinea elaborării şi 

administrării testelor sumative/tezelor semestriale, analiza și sinteza lor. 

22.02.2019 Topor Sabina 

3 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2018 22.02.2019 Pisaniuc Ghenadie 

4 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale realizate în luna ianuarie 22.02.2019 Secția PEM 

 

MARTIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la totalurile olimpiadelor raionale 22.02.2019 Sabina Topor 

2 Cu privire la totalurile concursului raional „Pedagogul anului” ediţia 2019 22.02.2019 Mușenco Angela 

3 Cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale realizate în luna februarie 22.02.2019 Secția PEM 
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APRILIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la  prognoza reţelei şcolare pentru anul de studii 2019-2020 26.04.2019 Berzoi Angela 

2  Cu privire la completarea  bazei de date pentru elevii claselor absolvente (IV-IX-

XII) în anul de studii 2018-2019 

26.04.2019 Izvorea Elena 

3 Cu privire la rezultatele pretestărilor 26.04.2019 Topor Sabina 

 

MAI 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la  organizarea odihnei de vară 24.05.2019 Zabolotnîi Dorina 

2 Cu privire la  totalurile concursului raional „Elevul anului” 24.05.2019 Cociurcă Elena 

3 Cu privire la necesarul de cadre în instituțiile de învățământ pentru noul an de 

studii 

24.05.2019 Pavlov Natalia 

 

IUNIE 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Prezentarea rapoartelor anuale ale  secțiilor și serviciilor DÎ 28.06.2019 Șefii de secții și servicii 

2 Cu privire la totalurile organizării Concursurilor la funcția de director 28.06.2019 Pavlov Natalia 

3 Cu privire la mersul lucrărilor de reparaţie curentă în instituţiile din subordine 28.06.2019 Responsabilul 

 

IULIE 

 

Nr Conţinutul tematic Termen de 

examinare 

Responsabil 

1 Cu privire la rezultatele  realizării Planului de achiziții 26.07.2019 Râțchitori Aliona 

2 Cu privire la activitatea Consiliului de etică a DÎ 26.07.2019 Voleac Daniela 

3 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a cadrelor 

didactice/manageriale 

26.07.2019 Topor Sabina 
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PLANUL DE ACTIVITATE A  COMISIEI RAIONALE  DE ATESTARE 

Nr. 

crt. 

Activităţi Perioada Responsabili 

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

atestarea cadrelor didactice şi manageriale în anul de studii 2018 -2018 

Aprobarea listei nominale a solicitanţilor la conferire/confirmarea gradelor 

didactice şi manageriale . 

Septembrie 2018 S.Topor,șef SMCFPC 

2.  Examinarea dosarelor şi a rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice a 

candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice/managerale unu şi 

superior. 

Februarie 2019 S.Topor,șef SMCFPC 

3. Prezentarea rapoartelor de autoevaluare a candidaţilor pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic doi. 

Martie 2019 S.Topor,șef SMCFPC 

4. Examinarea dosarelor şi a rapoartelor de autoevaluare a candidaţilor pentru 

conferirea/confirmarea gradelor doi. 

Aprilie 2019 S.Topor,șef SMCFPC 

5. Prezentarea  publică a rapoartelor de autoevaluare de către solicitanţii la 

conferirea/confirmarea gr.didactic/ managerial doi. 

Aprilie-mai 2019 S.Topor,șef SMCFPC 

                               

  Educaţie timpurie  

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

I. Directori de IET 

1. Perfectarea  documentaţiei ce vizează monitorizarea 

dezvoltării copiilor de vârstă preşcolară 

Seminar raional Octombrie 2018, 

IET nr. 16 

 

 

Ialovoi Elena 

2. Implementarea Curriculumului pentru IET, 

Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului 

Seminar raional Ianuarie 2019, 

IET nr.17 

 

Ialovoi Elena 
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II Educatorii grupelor mixte 

1 Diferenţierea şi individualizarea instruirii în grupele 

mixte. 

Seminar teoretico-practic Mai 2019 

IET Şolcani 

  

L.Bădănău, metodist 

III. Educatorii grupelor mari, pregătitoare 

1. Perfectarea  documentaţiei ce vizează monitorizarea 

dezvoltării copiilor de vîrstă preşcolară 

Seminar teoretic Octombrie 2018 

IET Nr. 13 Sor 

 

L.Bădănău, metodist 

2. Modalităţi de dezvoltare a limbajului şi comunicării 

în grupele mari. 

Seminar teoretico-practic Octombrie 2018  

IET Vădeni 

L.Bădănău, metodist 

3. Planul individualizat al copiilor cu CES Seminar teoretic Februarie  2019 

IET Nr. 13 Soroca 

L.Bădănău, metodist 

IV. Educatorii grupelor inferioare și medii 

1 Jocul – modalitate de dezvoltare multilaterală a 

copiilor. 

Seminar teoretic Ianuarie 2019 

IET Nr. 16 Soroca 

L.Bădănău, metodist 

V. Educatorii grupelor de vârstă timpurie 

1 Metode, tehnici de lecturare a operelor literare. Întrunire metodică  Aprilie 2019 

IET Schineni 

L.Bădănău, metodist 

VI. Lucrătorii muzicali 

1 Poveştile- instrument preţios pentru achiziţii la 

nivelul gestionării emoţiilor şi a relaţiilor sociale în 

cadrul activităţilor muzicale 

Seminar teoretico-practic Martie 2019 

IET Nr. 13 Soroca 

L.Bădănău, metodist 

2 Atestarea cadrelor didactice: cerinţe, recomandări. Seminar teoretic Ianuarie 2019 

IET Nr. 1 Soroca 

L.Bădănău, metodist  
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   ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Organizarea procesului educațional în anul de studii 

2018-2019 

Reuniune metodică August 2018 Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

2 Implementarea curriculumului dezvoltat la orele de 

limba și literatura română. 

Seminar teoretico-practic 

Învățătorii care predau la 

clasa I 

Martie 2019 

IP Gimnaziul Stoicani 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

3 Gestionarea experiențelor lectorale în contexte 

educaționale, sociale, culturale la orele de limba și 

literatura română 

Atelier de lectură 

Învățătorii care predau la 

clasa a II-a 

Februarie 2019 

Gimnaziul Hristici 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

4 V Valorificarea gândirii critice pentru adoptarea 

unui plan pertinent în rezolvarea problemelor la 

orele de matematică.  

Seminar practic 

Învățătorii care predau la 

clasa a III-a 

Decembrie 2018 

Gimnaziul Bulboci 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

5 Valorificarea formelor de evaluare formativă la 

orele de matematică, respectând Metodologia de 

evaluare criterială prin descriptori. 

Seminar teoretico-practic 

Învățătorii care predau la 

clasa a IV-a 

Noiembrie 2018 

IP Racovăț 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

6 Importanța actualității reformelor implementate în 

învățământul primar în anul de studii 2018-2019. 

Realizări și probleme. 

Masă rotundă 

Tinerii specialiști 

Ianuarie 2019 

IPLT „P. Rareș” 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

7 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 2018-2019 

Noiembrie 2018 

IPLT „P. Rareș” 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

 

 

8 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 

Februarie 2019 

IPLT „P. Rareș” 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

9 Implementarea Metodologiei de evaluare criterială 

prin descriptori în clasa a IV-a 

Stagii de formare 

Cadrele didactice care 

predau în clasa a IV-a 

Septembrie 2018 

IPLT „P. Rareș” 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 

10 Modulul psihopedagogie Stagiu de formare 

 

Ianuarie  2019 

IPLT „P. Rareș” 

Solovei Ala, specialist 

principal,metodist 
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 PSIHOLOGIE  

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Individualizarea procesului educaţional Seminar raional Octombrie 2018,  

LT ”A. Pușkin” 

O.Indricean ,SAP 

2 Metode de intervenţie pentru reducerea 

comportamentelor predilecvenţiale a copiilor şi 

adolescenţilor  

Seminar raional Februarie 2019 , 

 LT ”A. Pușkin” 

O.Indricean ,SAP 

3 Bunele practici în asistenţa specifică pentru elevii 

cu CES 

Seminar raional Mai 2019,  

LT ”A. Pușkin” 

O.Indricean ,SAP 

        BIOLOGIE 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la biologie în 

anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică cu 

profesorii de biologie 

 August, 2018  

LT ”C. Stere” 

Valentina Iavorschi 

2. Aspecte transdisciplinare la lecțiile de biologie 

 

Seminar metodico-practic Noiembrie 2018 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

3. Strategii de formare a competențelor la biologie 

 

Seminar metodico-practic Ianuarie ,2019 

LT ”C. Stere” 

Valentina Iavorschi 

4. Factorii care determină calitatea învățământului 

biologic 

Seminar metodic Martie 2019 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

5. Modalități de diagnostică medicală a organismului 

uman” 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C.Stere” 

Valentina Iavorschi 

 

GEOGRAFIA 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la biologie în 

anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică cu 

profesorii de geografie 

August  2018 

LT ”C. Stere” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

2. Utilizarea TIC la lecțiile de geografie Seminar metodico-practic Noiembrie2018 

LT ”P. Rareș” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

3. Algoritmizarea utilizată în procesal de predare-

învățare a geografiei 

Seminar teoretico-practic Ianuarie 2019 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 
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4. Formarea competențelor practice și motivarea 

elevilor la lecțiile de geografie 

Seminar metodico-practic Aprilie 2019 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

5. ”Impactul unui factor abiotic asupra mediului 

natural din localitate”. 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C.Stere” 

Valentina Iavorschi 

 

 

CHIMIA 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

 

1. Organizarea procesului educațional la chimie în 

anul de studii 2018-2019. 

Seminar metodologic cu 

profesorii de chimie 

August 2018 

LT ”C. Stere” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

2. Învățare centrată pe elev. 

 

Seminar metodico-practic Decembrie, 2018 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

3. Algoritmizarea aplicata în procesul de predare-

învățare la lecțiile de chimie. 

 

Seminar teoretico-practic Ianuarie,2019 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

4. Formarea competențelor elevilor î procesal de 

realizare a experimentului și lucrărilor de laborator 

la chimie. 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie,2019 

LT ”A. Pușkin” 

Valentina Iavorschi 

Profesorii 

5. ”Impactul aditivilor alimentari asupra organismului 

uman”. 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C.Stere” 

Valentina Iavorschi 

 

     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 2018-2019 

Seminar metodologic cu 

profesorii de la limba 

franceză/engleză 

August 2018 

LT ”C.Stere” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

2. ,,Evaluarea criterială prin descriptori în 

învățământul primar” 

Seminar teoretic la limba 

franceză/engleză 

Octombrie 2018 

LT ”A.Puşkin” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

3. Aplicarea TIC la orele de limba franceză Seminar raional la limba 

franceză 

Octombrie 2018 

 

Spinei Dina  

4. ,, Reglementarea managementului temelor pentru 

acasă la limbile străine. Temele pentru acasă între 

cantitatv și calitativ”. 

Seminar raional la limba 

engleză 

Februarie 2019 

Gimn.,,A.Porcescu” 

Covalciuc Alina , 

metodist 
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,, Diferențiere și individualizare –modalități de 

eficientizare a instruirii.” 

5. ” Problemele mediului natural din Republica 

Moldova .”  

Conferinţă ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C.Stere” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

6 Organizarea procesului educațional la limba rusă în 

anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică August, 2018 

LT ”C.Stere” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

7. ,,Metoda proiectului de grup în procesul evaluării la 

lecţiile de limba rusă” 

Seminar teoretico-practic 

la limba rusă 

Noiembrie 2018 

LT ”C.Stere” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

8 ”Folosirea diferitor tehnici tradiționale și inovative 

la lecțiile de limbă rusă cu scopul îmbunătățirii 

cunostințelor elevilor care au o motivație diferită 

pentru învățare”. 

Seminar teoretico-practic 

la limba rusă 

Aprilie 2019 

LT ”A.Puşkin” 

 

Covalciuc Alina , 

metodist 

9. ,,Perpetuarea unor  tradiții și obiceiuri ale poporului 

rus  în Republica  Moldova.” 

Conferinţă ştiinţifică Aprilie 2018 

LT ”P. Rareș” 

Covalciuc Alina , 

metodist 

         

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la istoria 

românilor şi universală în anul de studii 2018-2019 

Seminar metodologic cu 

profesorii de istorie 

August 2018 

LT ”C.Stere” 

Topor Sabina 

2. ,,Utilizarea TIC în formarea şi evaluarea 

competenţelor specifice la istorie” 

Seminar raional la istorie Februarie  2019 

Gimn.Zastînca 

Topor Sabina 

3. ,,Managementul temelor pentru acasă” Seminar raional la istorie Ianuarie   2019 

LT ”A.Puşkin” 

Topor Sabina 

4. ,,Odiseea Limbii române vorbită  în Republica 

Moldova” 

Conferinţă ştiinţifică  Aprilie 2018, 

LT,,C.Stere” 

Topor Sabina 

           EDUCAŢIE CIVICĂ/EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE 

 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la educaţia 

civică educaia pentru societate în anul de studii 

2018-2019” 

Reuniune metodică August 2018 

LT ”P. Rareș” 

Topor Sabina 
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2. Evaluarea criterială prin descriptori, clasa a V-a Sesiune de formare  Octombrie 2018 

LT ”A.Puşkin” 

Topor Sabina 

2. Activităţi de învăţare prin proiect  Sesiune de formare Noiembrie  2018 

LT ”A.Puşkin” 

Topor Sabina 

LIMBA ROMÂNĂ 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba și 

literatura română anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică August 2018 

LT ”C.Stere” 

M.Doboşeriu , metodist 

2. Managementul temelor pentru acasă Seminar teoretic-practic  29-30 octombrie 2018 

LT ”A.Puşkin” 

M.Doboşeriu , metodist 

3. Valorificarea  strategiilor educaţionale centrate pe 

elev 

Seminar teoretico-practic Februarie 2019 

LT ”P. Rareș” 

Aprilie 2019 

Gimn.Racovăţ 

M.Doboşeriu , metodist 

4. Marea Unire în operele literare. Conferința științifică Aprilie 2019 

LT ”C. Stere” 

M.Doboşeriu , metodist 

 MATEMATICA 

Nr. Tematica   

 

Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Organizarea procesului educațional la matematică 

în anul de studii 2018-2019 

Seminar metodologic cu 

profesorii de matematică 

August 2018 

LT ”C. Stere” 

V. Iavorschi 

2 Elaborarea unor planuri de acţiuni privind 

rezolvarea problemei, situaţii – problemă şi/sau 

modelate 

Seminar metodico-practic 

cu profesorii de 

matematică 

Noiembrie 2018 

LT „C.Stere” 

V. Iavorschi 

L. Baş 

V. Ceban 

3 Lecţia modernă de matematică şi specificul ei 

 

Seminar metodico-practic 

cu profesorii de 

matematică 

Ianuarie 2019 

LT „I.Creangă” 

V. Iavorschi 

L. Armaş 

4 

 

Modalităţi de pregătire a elevilor către examenele 

de absolvire a gimnaziului şi a liceului. 

 

Seminar metodico-practic 

cu profesorii de 

matematică 

Martie2019 

LT „A. Puşkin” 

V.Iavorschi 

Profesorii 



Plan managerial 2018-2019                                                               Direcția Învățământ Soroca 

26 

 

5 Aplicarea matematicii la rezolvarea problemelor din 

cotidian 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C. Stere” 

Iavorschi Victor, 

metodist 

INFORMATICA 

 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Organizarea procesului educațional la informatică 

în anul de studii 2018-2019 

Seminar metodologic cu 

profesorii de informatică 

August 2018 

LT ”C. Stere” 

V. Iavorschi 

V. Baş 

S.Gânga 

2 Aspecte transdisciplinare ale predării-învățării 

informaticii 

 

 

Seminar metodic cu 

profesorii de informatică 

Noiembrie 2018 

LT “A.Puşkin” 

V.Iavorschi 

Profesorii 

3 Curriculum opțional „Robotica” 

 

 

Seminar metodico- practic 

cu profesorii de 

informatică 

Martie 2019 

LT “C. Stere” 

V. Baş 

 

4 

,,Utilizarea calculatorului în viaţa de toate zilele”- 

pentru clasele 9, 10                             

 “Structuri dinamice de date”, pentru clasele 11, 12 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C. Stere” 

Iavorschi Victor, 

metodist 

FIZICA 

 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Organizarea procesului educațional la fizică în anul 

de studii 2018-2019 

Seminar metodologic cu 

profesorii de fizică 

August 2018 

LT ”C. Stere” 

 

V.Iavorschi 

Ciuvaga Victor 

Cosnicean Efimia 

2 Aplicarea noilor strategii didactice în procesul 

educaţional la fizică 

 

Seminar metodico- practic 

cu profesorii de fizică 

Noiembrie 2018 

LT “C.Stere” 

 

V.Iavorschi 

Roman Rodica 

Cosnicean Efimia 

3 Utilizarea TIC în formarea şi evaluarea 

competenţelor specifice la lecţiile de fizică 

Seminar metodico- practic 

cu profesorii de fizică 

Ianuarie 2019 

LT “C. Stere” 

Ciuvaga Victor 
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4 Formarea competenţelor practice şi motivarea 

elevilor la lecţiile de fizică 

 

 

Seminar metodico- practic 

cu profesorii de fizică 

Martie 2019 

LT “I.Creangă” 

V.Iavorschi 

A.Iavorschi 

D.Gasan 

5 ,,Aplicarea legilor fizicii în viaţă” 

 

Conferinţa ştiinţifică Aprilie 2019 

LT ”C. Stere” 

Iavorschi Victor, 

metodist 

   EDUCAŢIA MUZICALĂ, EDUCAŢIA PLASTICĂ 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. ,,Organizarea procesului educațional la educaţia 

muzicală  în anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică  August 2018 

LT ”C. Stere” 

L.Bădănău 

2. Evaluarea criterială  prin descriptori in clasele a V-a 

la educaţia muzicală   

Sesiune de formare Octombrie  2018 

LT “A.Puşkin” 

L.Bădănău  

3. ,,Organizarea procesului educațional la educaţia 

plastică  în anul de studii 2018-2019 

Reuniune metodică August 2018 

LT ”C. Stere” 

L.Bădănău 

4. Evaluarea criterială  prin descriptori in clasele a V-a 

la educaţia plastică   

Seminar instructiv Octombrie  2018 

LT “A.Puşkin” 

L.Bădănău 

5. Materiale și tehnici decorative utilizate la orele de 

educaţie plastică în clasa a VII –a. 

Seminar teoretico-practic Martie,2019 

LT ,,P. Rares’’ 

L.Bădănău 

     

 EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. ,,Organizarea procesului educațional la educaţia 

tehnologică  în anul de studii 2018-2019” 

Reuniune metodică  August 2018 

LT ”C. Stere” 

L.Bădănău 

2. Evaluarea criterială  prin descriptori in clasele a V-a 

la educaţia tehnologică 

Sesiune de formare Octombrie  2018 

LT “A.Puşkin” 

L.Bădănău  

3. Implementarea curricumului reconceptualizat. 

Realizări și perspective la disciplina ed. 

tehnologică. 

Seminar teoretico- practic Februarie 2019 

Gimnaziul Schineni 

L.Bădănău 
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     EDUCAŢIA FIZICĂ 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. ,,Organizarea procesului educațional la educaţia 

fizică  în anul de studii 2018-2019” 

Seminar metodic cu 

profesorii de educaţie 

fizică 

August 

LT ”C. Stere                                             

Covalciuc Alina 

V.Voiniţchi  

2. ” Metodologia evaluării criteriale prin descriptori în 

clasa a V-a”. 

Sesiune de formare Octombrie 2018 

LT “A.Puşkin” 

Covalciuc Alina 

3. ” Temele pentru acasă – factor ce contribuie la 

dezvoltarea multilaterală a elevilor” 

Seminar teoretico-practic Noiembrie 2018 

LT “A.Puşkin” 

Covalciuc Alina 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU MANAGERII ŞCOLARI 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1 Rolul parteneriatelor în asigurarea calităţii 

educaţiei. 

Seminar raional 

 

Decembrie 2018 SPEM 

 

 

2 Rolul managerului şcolar în crearea culturii 

organizaţionale a instituţiei  

Seminar raional 

 

Martie 2019 

Gimnaziul Bădiceni 

SPEM 

3 Stagiu de formare profersională – management 

educational 150 ore (20 credite) 

Octombrie  

noiembrie 

Noiembrie  2018 

LT „A.Puşkin” 

Gimnaziul Voloviţa 

SMCFPC 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU DIRECTORII ADJUNCŢI PENTRU INSTRUIRE 

 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Elaborarea/analiza instrumentelor de monitorizare 

aplicate în procesul implementării  Metodologiei 

evaluării criteriale prin descriptori 

Seminar raional Octombrie 2018 

LT „A.Puşkin” 

SMCFPC 

2. Stagiu de formare profersională/150 ore (20 credite) Stagiu de formare 

profersională 

Noiembrie  2018 

LT „A.Puşkin” 

SMCFPC 
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 ACTIVITĂŢI METODICE CU DIRECTORII ADJUNCŢI PENTRU EDUCAŢIE 

 

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. „Dezvoltarea personală” Sesiune de formare  Octombrie 2018 

LT,,A.Puşkin” 

E.Cociurca  

2. „Voluntariatul – soluţie pentru şcoala vieţii” Festivitate Noiembrie 2018 Cociurca E. 

3. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între 

Consiliile de Elevi la nivel de raion 

Atelier de lucru Februarie 2019 Cociurca E. 

4. „Dezvoltare personală: ce înseamnă şi cum te ajută 

cu adevărat” 

 

Masă rotundă Mai, 2019 Cociurca E. 

 

 

  ACTIVITĂŢI METODICE CU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE  

 Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Sugestii/recomandări privind perfectarea corectă  a 

documentaţiei şcolare 

Atelier de lucru 28.09.2018 

 LT „A. Puşkin” 

SMCFPC 

2. Tema de acasă: grad de dificultate, relevanță, 

diferențiere, evaluare, furnizare de feedback. 

Seminar teoretico-practic Noiembrie 2018 

LT,,A.Puşkin” 

SMCFPC 

 

       ACTIVITĂȚI METODICE CU BIBLIOTECARII ȘCOLARI        

Nr. Tematica   Forme de activitate Eşalonare în timp şi 

spaţiu 

Responsabili 

1. Organizarea procesului educational în anul de studii 

2018-2019 

 

Întrunire metodică   August 2018, 

   LT „C. Stere” 

E.Cociurca, 

metodist   

2. „Iniţiere în bibliologie” 

 

Seminar instructiv-

metodic pentru tinerii 

specialişti 

Octombrie, 2018,  

LT „P. Rareş” 

E.Cociurca, metodist   

3. „Biblioteca şcolară – spaţiul ideal de informare şi Workshop                                                  E.Cociurca, metodist     
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comunicare”: Rezultatele Lunarului Internaţional al 

Bibliotecii Şcolare 

Noiembrie, 2018, 

 LT „I. Creangă” 

4. „Statistica de biblioteca” 

 

Atelierul profesional                                                    

Decembrie, 2018, 

gimn„D. Matcovschi” 

E.Cociurca, metodist     

5. „Atestarea bibliotecarilor 2019: evaluarea 

performanţelor profesionale” 

Conferinţă  Mai 2019 E.Cociurca, metodist     

 

 

CONCURSURI. FESTIVALURI. CONFERINȚE 

 Activitatea  

 

 Termenii de realizare  Responsabil 

1. Festivalul Mărului 

 

raional 23 septembrie, 2018  

2 Concursul „Pedagogul anului” 

 

locală 

raională 

republicană 

Octombrie,2018 

decembrie,2018 

15 febr.-15 martie,2019 

S.Topor 

şef SMCFPC 

3 Concursul „Şcoala Anului” raională Octombrie, 2018 A.Muşenco, şef 

adjunct DÎ 

 

4 

Concurs,,Promovarea imaginii pozitive a şcolii” raional Noiembrie, 2018 E.Cociurca, metodist     

 

5 

Concurs,,Elevul Anului” raional Mai 2019 E.Cociurca, metodist     

6  Concurs ,,Cel mai frumos brad de Crăciun!” raional 25 decembrie, 2018 L.Bădănău, metodist 

DÎ 

7   Concursul „.La izvoarele înţelepciunii,ediţia 

XXVIII 

Faze: locală 

raională 

republicană 

Martie, 2019 

Aprilie, 2019 

Mai,2019 

E.Cociurca, metodist 

DÎ 

8 Concurs-expoziţie „Un Mărţişor pentru tine” raional Martie, 2019 L.Bădănău, metodist 

DÎ 

9 Concurs,,Tinere talente sorocene” raional Aprilie, 2019 L.Bădănău, metodist 

DÎ 
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INSPECȚII TEMATICE  

1.  Calitatea procesului educaţional: modul de realizare a evaluărilor iniţiale 

Respectarea Metodologiei de  înscriere a elevilor în clasa I. 

Semestru I 

Septembrie –octombrie 

2018 

Colaboratorii DÎ 

2.  Eficienţa aplicării Planului-cadru pe dimensiunea ,,Discipline opţionale” Octombrie-noiembrie 

2018 

SMCFPC 

3.  Elaborarea și implementarea  PEI 

 

Semestru II SAP 

4.  Managemetul temelor  de acasă: grad de dificultate, relevanţă, diferenţiere, 

evaluare, furnizare feedback 

Semestru I 

Ianuarie 2019 

SMCFPC 

5.  Respectarea Metodologiei evaluării criteriale prin descriptori Semestru II 

Februarie 2019 

SMCFPC 

6.  Monitorizarea /evaluarea activităţilor extraşcolare Semestru I 

Semestru II 

SMCFPC 

INSPECȚII DE SPECIALITATE 

 

1. Monitorizarea/evaluarea activităţilor de planificare şi proiectare didactică Semestru I 

Septembrie –octombrie 

2018 

SMCFPC 

2. Calitatea actului didactic Semestru I 

Noiembrie 2018 

Semestru II 

Martie 2019 

SMCFPC 

 

 

10 Organizarea participării elevilor la concursul raional 

,,Limba noastră-i o comoară”; la concursul 

republican de creaţie proprie:„Ars adolescentina” 

republican Aprilie 2019 M.Doboşeriu, metodist 

DÎ 

11 Concurs ,,Resurse educaţionale deschise” raional Pe parcurs Topor Sabina, şef 

SMCFPC 


