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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  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 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. 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. 840 din 19.08.2020, Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în 

învățământul general 

Ordin nr.839 din 18.08.2020, Cu privire la organizarea procesului educațional în învățământul 

general, anul de studii 2020-2021 

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

disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal 

Ordin nr. 1467 din 11 noiembrie 2019, Cu privire la aprobarea modificărilor și 

completarilor Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și a Metodologiei de repartizare 

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

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

primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021 

Ordin nr. 842 din 03 iulie 2019, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea 

catalogului școlar 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_inv_mixta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin1002_din_18.09.2020.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/doc_baza_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr.839_din_18.08.2020.pdf
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/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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DIRECȚIA STRATEGICĂ 

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 în 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



4 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor de vârstă preşcolară ; 

- Diminuarea fenomenului de abandon școlar și absenteism ; 

- Creșterea utilizării în procesul de învăţământ, în majoritatea şcolilor a 

tehnologiilor informaționale ; 

- Procent înalt de cadre didactice calificate, deținătoare de grade didactice, 

care activează în învățământul general ; 

- Rată sporită de continuare a studiilor a absolvenților ciclului  gimnazial 

și liceal; 

- Elevi și profesori cu performanțe înalte în cadrul concursurilor raionale 

și republicane; 

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

- Crearea oportunităților pentru studiu aprofundat prin deschiderea 

Centrului pentru Elevii capabili de Performanță;  

- Susținerea financiară și promovarea performanței cadrelor didactice și 

elevilor de către CR; 

- Implicarea Consiliilor de Elevi  în procesul decizional la nivel de  

instituție; 

- Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ și a IET ; 

- Dotarea cabinetelor la discipline cu tehnică de calcul și suporturi 

educaționale; 

- Redeschiderea IET din mediul rural și a 6 grupe din IET din oraș; 

- Monitorizarea continuă a evidenţei copiilor de vârstă școlară și 

preșcolară; 

- Dotarea parcului de autobuze  a serviciului transport elevi cu unități noi; 

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

- Extinderea listei partenerilor educaționali, inclusiv de peste hotare; 

- 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; 

- Inițierea cursurilor de educație parentală pentru actanții din IET; 

-  Diminaurea cazurilor de violență în mediul școlar; 

- Extinderea și diversificarea activităților extracurriculare (tabere de vară, 

concursuri, etc) 

- Îmbătrânirea continuă a cadrelor didactice care activează în sistemul 

educațional; 

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

”Matematică și științe, ”Arte și tehnologii” 

- Neconcordanță între pregătirea inițială a cadrelor didactice și cerințele 

curriculare; 

- Insuficiența cadrelor didactice specializate (psihopedagogi, logopezi, 

kinetoterapeuți) pentru acordarea serviciilor de suport copiilor cu CES; 

- Posibilități reduse de a asigura predarea disciplinelor din componenta 

variabilă a planului-cadru (ore opționale); 

- Implicarea și interesul scăzut al părinților în activitatea IET; 

- Pregătirea insuficientă a cadrelor didactice, elevilor și părinților pentru 

realizarea procesului educațional la distanță; 

- Lipsa metodologiilor de evaluare a activității cadrelor didactice și de 

conducere . 

- Grad redus de utilizare a spațiilor școlare, care generează supracheltuieli 

de întreținere; 

- Insuficiența  dotării cabinetelor de fizică, chimie și biologie; 

- Asigurarea insuficientă cu  softurile educaționale pentru disciplinele de 

studiu; 

- Insuficiența dotării instituțiilor cu inventar sportiv; 

- Vechimea înaintată a construcțiilor în incinta cărora activează instituțiile 

de învățământ; 

- Asigurarea cu apă potabilă a instituțiilor de învățământ, în special a celor 

din mediul rural; 

- Spații școlare neadaptate pentru elevii cu CES; 

- Lipsa blocului sanitar în interiorul clădirilor școlare și a aprovizionării 

cu apă caldă; 

- Sisteme de ventilare învechite, sau lipsa acestora în instituții; 

- Ponderea mare a alocațiilor din componența  raională pentru educație, 

pentru acoperirea dificitului de buget a instituțiilor mici; 

- Oportunități reduse de realizare a parteneriatelor cu instituțiile din afara 

republicii; 

- Insuficiența mediatizății și promovării parteneriatelor realizate; 

- Implicarea redusă a familiei în viața IET/școlii; 
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OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- Debirocratizarea sistemului de învățământ ; 

- Aprobarea Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice și de 

conducere ; 

- Asigurarea gratuității cursurilor de formare profesională continuă pentru 

cadrele didactice din sistemul educațional ; 

- Acordarea compensației  financiare anuale pentru cadrele didactice, 

pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse 

software pentru utilizare în activități de instruire on-line și pentru 

dezvoltare profesională ; 

- Posibilitatea de formare prin participarea la proiecte naționale și 

internaționale; 

- Desfășurarea activităților comune (IET – școală) pentru promovarea 

imaginii pozitive a cadrului didactic în societate; 

- Elaborarea cadrului normativ pentru alimentarea copiilor din familiile 

social-vulnerabile și a celor care se transportă, din ciclul gimnazial și 

liceal; 

- Accesarea de fonduri extrabugetare pentru îmbunătățirea insfrastructurii 

educaționale; 

- Includerea în formula de finanțare a unor coeficienți specifici pentru 

localitățile mici, dezavantajate din punct de vedere economic, coeficient 

pentru instituțiile unde sunt elevi cu CES, coeficient pentru instituțiile 

cu elevi cu instruire la domiciliu. 

- Creșterea capacității instituțiilor pentru încheierea parteneriatelor la 

nivel național/ internațional; 

- Inițierea unor activități de pedagogizare a părinților ; 

- Preluarea și implementarea bunelor practici în cheia colaborării pentru 

un scop comun – ridicarea calității educației și îmbunătățirea condițiilor 

de studii ; 

- 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 personale; 

- Lipsa cadrului legal pentru alimentarea copiilor din familiile social -

vulnerabile și a celor cu CES; 

- Sistemul actual de formare inițială și continuă a cadrelor didactice nu 

asigură calitatea necesară pentru a răspunde cerințelor curriculare; 

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

cu venituri reduse, cu dizabilități, care vin din instituții rezidențiale; 

- Lipsa cadrului motivațional pentru atragerea tinerilor specialiști în 

sistem ; 

- Suprasolicitarea cadrelor didactice, inclusiv a celor care predau mai 

multe discipline școlare; 

- Curriculum școlar supraaglomerat; 

- Inconsecvență în promovarea unor politici educaționale la nivel de stat, a 

unei viziuni strategice unice;  

- Utilizare minimă a resurselor regenerabile de către instituțiile de 

învățământ; 

- Mărirea procentului de îmbolnăviri, și anume maladiile ochiului, 

obezitate, scăderea imunității etc.; 

- Imposibilitatea asigurării suportului necesar pentru numărul în creștere 

constantă a elevilor cu CES; 

- Asigurare insuficientă a durabilității parteneriatelor încheiate ; 

- Impedimente din exterior pentru realizarea parteneriatelor. 

- Nivel sporit al morbidității generale la elev/copii 
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Obiectiv 

general 

Obiectiv 

specific 
Acțiuni 

Valoarea estimativă 

a acțiunilor (mii lei) 

Indicatori de produs/realizat 
Terme 

nul de realizare 

Responsabil 

de acţiuni 
Total 

 

 

Inclusiv:  

din 

contul 

bugetulu

i raional 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dezvoltarea 

unui sistem 

educațional 

de calitate, 

performant,  

echitabil și 

eficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea, 

extinderea 

și 

diversificare

a accesului 

tuturor 

elevilor la 

servicii 

educațional

e de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

intervenției 

de sprijin 

pentru copii 

cu CES din 

instituțiile de 

învățământ 

general din 

raion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 400 de copii/elevi cu cerințe 

educaționale speciale din instituțiile de 

învățământ din raion vor beneficia de 

servicii de sprijin la locul de studiu/ 

educație 

Pe parcurs  Direcția Învățământ 

(SAP) 

30,0 

 

30,0 

 

5 elevi cu dizabilitate severă vor trece 

de la instruire la domiciliu la distanță. 

Pe parcursul anului Comisia raională de 

examene 

Administrația instituției 

de învățământ 
2769,6 2769,6 25 de Centre de Resurse pentru 

Educația Incluzivă oferă servicii de 

sprijin asigurate de 31,5 unități de 

CDS  

300,0 300,0 5 Centre de Resurse pentru Educație 

Incluzivă vor fi dotate cu TIC și 

materiale didactice 

Pe parcursul anului Administartia instituției 

de învățământ 

SAP 

- - 10  IET vor  beneficia de suport 

metodologic la completarea PEI 

Conform orarului  Direcția Învățământ 

(SAP), 

Administrația instituției 

de învățământ 

- - 46 echipe de creare a PEI vor fi 

capabile să elaboreze Curricula 

Modificată pentru elevii cu CES 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

(SAP) 

- - 17  CDS debutanți vor beneficia de 

instruire inițială în educația incluzivă 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

(SAP) 

- - 104 de instituții de învățământ general 

și extrașcolar înregistrează și 

raportează cazuri VNET 

Pe parcursul anului Coordonatorul raional 

de prevenire a cazurilor 

de VNET  
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   - - 101 de instituții de învățământ general 

transmit Autorității Tutelare listele 

copiilor ai căror ambii părinți sau 

unicul sunt plecați la muncă peste 

hotare 

Pe parcursul anului Administrația instituției 

de învățământ 

- - 3 ateliere  de dezvoltare a capacității în 

prevenirea traficului de ființe umane 

organizate pentru directorii adjuncți 

pentru educație, Coordonatorii locali 

de prevenire a cazurilor VNET.  

 

Conform planului 

raional de preveni-

re a cazurilor de 

violență și Planului 

raional de 

prevenire a 

Traficului de ființe 

umane  

Direcția Învățământ 

(PEM ) 

 

Coordonatorul raional 

de prevenire a cazurilor 

de VNET  

Administrația instituției 

de învățământ 

- - 46  din instituții de învățământ  

realizează Standardele educaționale 

din perspectiva școlii prietenoase  

Pe parcurs Direcția Învățământ 

(PEM, SAP) 

- - 100% elevi înscriși la școală conform 

districtelor școlare stabilite. 

August-septembrie 

2020 

Administrația instituției 

de învățământ 

Extinderea 

accesului 

tuturor 

copiilor/elevi

lor la 

educație de 

calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Creșterea cu 2 % a  ratei de înrolare a 

copiilor romi în instituțiile de  educație 

timpurie  

Pe parcursul anului Direcția Învățământ în 

colaborare cu APL 

- - Creșterea cu 2% a ratei de înrolare a 

copiilor de vârstă 3-6 (7) ani în IET 

Pe parcursul anului  Direcția Învățământ în 

colaborare cu APL 

 - - Sporirea cu 2% ratei instituționalizării 

copiilor din localitățile fără IET   

- - Diminuare  absenteismului și 

abandonului școlar cu 1% 

- - Crește cu 5% numărul de beneficiari ai 

CRECP, elevilor cu performanțe la  

olimpiade și concursuri 

Octombrie 2020 Direcția Învățământ 

Administrația CRECP 

4500,0 4500,0 Asigurarea transportării în siguranță a 

941elevi către şcolile de 

circumscripţie 

În fiecare an de 

studii  

Direcția Învățământ 

(Serviciu transport 

elevi) 

8608, 9 8608,9  Asigurarea alimentaţiei copiilor din 

treapta primară - 3367 de elevi  

În fiecare an de 

studii 

Administrația instituției 

de învățământ 
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  Identificarea resurselor bugetare 

pentru alimentarea a 700 elevi din 

treapta gimnazială și liceală din 

familiile social vulnerabile  

Pe parcurs  APL 

Direcția Învățământ 

Modernizarea 

infrastructurii 

educaționale, 

dezvoltarea 

bazei tehnico-

materiale și 

didactico-

metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocarea 

surselor 

financiare din 

componenta 

raională 

pentru  mode

rnizarea 

infrastructurii 

educaționale 

8000,0 8000,0 Modernizarea a 40 de instituții de 

învățământ primar, secundar general, 

ciclul I și II 

Pe parcurs 

 

 

Direcția Învățământ 

(Serviciul economico –

financiar) 

Administrația instituției 

de învățământ 
1000,0 1000,0 Dotarea instituţiilor cu mobilier şcolar 

necesar 

La necesitate 

2000,0 2000,0 Executarea reparațiilor curente a 

instituțiilor de învăţământ din surse 

bugetare proprii 

Pe parcursul anului  Direcția Învățământ 

(Serviciul economico –

financiar) 

Administrația instituției 

de învățământ 

1000,0 1000,0 Construcția grupurilor sanitare în 2 

gimnazii  

 

Martie- decembrie 

2021 

Direcția Învățământ 

(Serviciul economico –

financiar) 

Administrația instituției 

de învățământ 

Îmbunătățirea 

rezultatelor 

școlare a 

elevilor la 

examenele 

naționale, 

concursuri și 

olimpiade 

școlare 

  

 

 

 

 

 

 

- - Creșterea cu  1 %  a promovabilității 

la examenele de BAC  

În fiecare an de 

studii 

Direcția Învățământ 

Administrația instituției 

de învățământ 

- - 100% de elevi ce au studiat în baza 

CM vor beneficia de teste adaptate 

pentru la  examenele/ testării naționale 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

(MCFPC 

SAP 

SPEM) 

- - Organizarea și coordonarea 

concursurilor şcolare la nivelul 

instituțiilor de învățământ și la nivel 

raional. 

Creșterea cu 2 % a numărului de elevi 

participanți la olimpiadele și  

concursurile  naționale și 

internaționale 

 

Pe parcurs Direcția Învățământ, 

Administraţiile  

instituţiilor de 

învăţământ 
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100,0 100,0 100% de elevi și cadre didactice cu 

performanțe deosebite premiați în 

cadril festivității de premiere 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

Administraţiile  

instituţiilor de 

învăţământ 

61,0 61,0 Organizarea și desfășurarea 

concursurilor raionale: 

„Școala anului”, 

„Elevul Anului” 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

(SPEM) 

60,0 60,0 50 de elevi - participanți la tabăra de 

vară pentru copii cu performanțe 

În fiecare an de 

studii 

APL, Direcția 

Învățământ 

Asigurarea 

condițiilor 

pentru 

evoluția în 

carieră și 

dezvoltarea 

profesională 

a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea 

calității 

formării 

continue a 

cadrelor 

didactice și 

manageriale la 

nivel raional 

 

30,0 

 

30,0 

 

100%  formărilor continue a cadrelor 

didactice și manageriale la nivel 

raional 

 

Anul  2024 Direcția Învățământ 

administraţiile  

instituţiilor de 

învăţământ 

- - 50% de c/d din instituțiile de 

învățământ general, ciclu I, II din 

raion vor beneficia de formare 

continuă în domeniul educației 

incluzive 

Pe parcurs 

 

Direcția Învățământ 

(SAP) 

Asigurarea 

cadrului 

motivațional 

pentru cadrele 

didactice prin 

conferire/confi

rmare a 

gradelor 

didactice 

- - Conferire/confirmare  grad didactic -

200 cadre  

În fiecare an de 

studii 

Direcția Învățământ, 

Administraţiile  

instituţiilor de 

învăţământ 

 

Organizarea și 

desfășurarea  

concursului 

Pedagogul 

Anului. 

 

 

70,0 70,0 Cadre didactice participante la faza 

locală -40 

La faza raională – 12 

La faza republicană - 2 

In fiecare an de 

studii 

Administraţiile  

instituţiilor de 

învăţământ, 

Direcția Învățământ 

20,0 20,0 Organizarea și desfășurarea activității  

dedicate Zilei Profesionale a 

Lucrătorului din Învățământ 

Pe parcurs APL, Direcția 

Învățământ 
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Dezvoltarea 

parteneriatel

or prin 

diversificare

a formelor 

de implicare 

comunității, 

familiei, 

APL în 

viața școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și 

implementare

a proiectelor 

în parteneriat 

cu 

organizațiile 

neguvername

ntale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 10,0 Organizarea și desfășurarea 

concursului „Resursele educaționale 

deschise” 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

(MCFPC) 

  Încheierea acordurilor de colaborare 

cu partenerii din sectorul economiei 

pentru susținerea și motivarea elevilor 

și cadrelor didactice cu performanțe 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

- - 100% din instituții efectuează 

cooperarea intersectorială în 

rezolvarea problemelor sociale în 

educație. 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

(SPEM) 

10,0 10,0 Consolidarea Consiliului Raional al 

Părinților 

Pe parcurs Direcția Învățământ 

(SPEM) 

20,0 20,0 Organizarea și desfășurarea Galei 

Parteneriatelor Educaționale 

În fiecare an de 

studii 

Direcția Învățământ 

(SPEM) 

50,0 50,0 6 copii cu dizabilitate de auz vor primi 

câte un curs de reabilitare la locul de 

trai oferit de către AO ”AdiViz” Bălți 

Pe parcursul anului 

de studii 2020-

2021 

Direcția Învățământ 

 (SAP) 

- - 10 cadre didactice vor fi capabili să 

organizeze procesul de instruire a 

elevului hipoacuzic cu sprijinul AO 

CCF Moldova 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

AO CCF Moldova 

- - 6 ateliere de informare în prevenirea 

traficului de ființe umane realizate cu 

Consiliul Elevilor și Consiliul a 

Părinților 

Pe parcursul anului Direcția Învățământ 

(SAP, SPEM) 
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Anexe 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL SOROCA 

 

NR. CONŢINUTUL  TEMATIC TERMEN DE 

EXAMINARE 

RESPONSABIL 

 

1.  Cu privire la deschiderea, cu titlul de excepția a unei singure clase a X-a în LT Visoca și 

LT ”A. Pușkin” 

August  2020 Mușenco Angela 

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

deosebite 

Decembrie 2020 Mușenco Angela 

3.  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componenta raională Periodic  Mușenco Angela 

4.  Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor Aprilie 2021 Zabolotnîi Dorina  

 

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 2020 – 2021 în context pandemic 07.08.2020 Mușenco Angela 

Andon – Spinei Marina 

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

curente a instituțiilor de învățământ 

07.08.2020 Rîșchitor Aliona 

3.  Cu privire la aprobarea rutelor școlare în anul 2020 - 2021 07.08.2020 Dubălari Sergiu 

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

IP LT Visoca. 

07.08.2020 Izvorean Elena 

5.  Cu privire la organizarea Forumului Pedagogic Raional 07.08.2020 Mușenco Angela 

 

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 2019-2020 27.11.2020 SPEM 

Pavlov Natalia 

2.  Cu privire la extinderea rețelei de internet și asigurarea instituțiilor de învățământ cu TIC 27.11.2020 Mușenco Angela 

Rîșchitor Aliona 

3.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de mini granturi oferite consiliilor de elevi 27.11.2020 Cociurca Elena 
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Ş e d i n ţ a nr. 3 FEBRUARIE 

Nr. Conţinutul  tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componenta raională 26.02.2021 Mușenco Angela 

2. Analiza rezultatelor  semestrului I privind, frecvenţa, şcolarizarea, reuşita academică.  26.02.2021 Izvorean Elena 

 

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 23.04. 2021 Izvorean Elena 

2. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în perioada estivală 2021 23.04. 2021 Zabolotnîi Dorina 

 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

AUGUST 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a DÎ pentru anul de studii 2019-2020 19.08.2020 Mușenco Angela 

2. Cu privire la aprobarea Programului Managerial de activitate a DÎ Soroca pentru anul de 

studii 2020-2021 

19.08.2020 Mușenco Angela 

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

școlar 2020-2021 

19.08.2020 Izvorean Elena 

4. Cu privire la aprobarea funcţionalului colaboratorilor DÎ 19.08.2020 Pavlov Natalia 

5. Cu privire la aprobarea rutelor școlare 19.08.2020 Dubălari Sergiu 

                                                                                                       

SEPTEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Mușenco Angela 

1.  Cu privire la pregătirea instituțiilor pentru sezonul rece 25.09.2020 Muşenco Angela 

2.  Cu privire la reţeaua şcolară şi contingentul de elevi în anul de studii 2020-2021 25.09.2020 Berzoi Angela 

3.  Cu privire la aprobarea suprasarcinii cadrelor manageriale şi didactice 25.09.2020 Pavlov Natalia 

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

profesionale 

25.09.2020 Mușenco Angela 

5.  Cu privire la rezultatele înmatriculării elevilor în clasa a X-a 25.09.2020 Izvorean Elena 
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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 2020-2021 

23.10.2020 Topor Sabina 

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

învăţământ  din  raion. 

23.10.2020 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 2020-2021 

20.11.2020 Voleac Daniela 

2. Cu privire la Planul de acțiuni privind siguranța on-line 20.11.2020 Topor Sabina 

3. Cu privire la Planul de acțiuni cu referire la organizarea procesului educațional în 

condițiile învățării mixte 

20.11.2020 Topor Sabina 

4. Cu privire la morbiditatea copiilor din instituțiile de învățământ  20.11.2020 Andon-Spinei Marina 

5. Cu privire la totalurile vizitelor de monitorizare privind respectarea normelor sanitaro-

igienice în context pandemic 

20.11.2020 Voleac Daniela 

 

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 2021 

24.12.2020 Andrieş Veronica 

2. Cu privire la premierea elevilor și cadrelor didactice cu performanțe 24.12.2020 Topor Sabina 

3. Cu privire la Monitorizarea modului de planificare/aplicare a proiectelor de perspectivă în 

conformitate cu Curriculum 2019, Reperele metodologice privind organizarea procesului 

educațional  la disciplinele de studii. 

24.12.2020 Topor Sabina 

 

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 2020-2021 

22.01.2021 Indricean Oxana 

2. Cu privire la activitatea Consiliului Raional al Elevilor 22.01.2021 Cociurca Elena 

3. Cu privire la Planul de acțiuni privind organizarea sesiunii de examene sesiunea 2021 22.01.2021 Izvorean Elena 
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FEBRUARIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la activitatea Serviciului Transport al Direcției Învățământ 19.02.2021 Dubalari Sergiu 

2. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2020 19.02.2021 Mardici Lilia 

 

MARTIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la totalurile olimpiadelor raionale 26.03.2021 Topor Sabina 

2. Cu privire la totalurile concursului raional „Pedagogul anului” ediţia 2020 26.03.2021 Mușenco Angela 

3. Cu privire la organizarea examenelor de absolvire sesiunea 2021 26.03.2021 Izvorean Elena 

4. Cu privire la monitorizarea valorificării eficiente a resurselor TIC în diverse contexte de 

organizare a procesului educațional 

26.03.2021 Topor Sabina 

 

APRILIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la  prognoza reţelei şcolare pentru anul de studii 2021-2022 23.04.2021 Berzoi Angela 

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

anul de studii 2020-2021 

23.04.2021 Izvorean Elena 

3. Cu privire la rezultatele pretestărilor 23.04.2021 Topor Sabina 

 

MAI 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la  organizarea odihnei de vară 28.05.2021 Zabolotnîi Dorina 

2. Cu privire la  totalurile concursului raional „Elevul anului” 28.05.2021 Cociurcă Elena 

3. Cu privire la necesarul de cadre în instituțiile de învățământ pentru noul an de studii 28.05.2021 Pavlov Natalia 

 

IUNIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Prezentarea rapoartelor anuale ale  secțiilor și serviciilor DÎ 25.06.2021 Șefii de secții și servicii 

2. Cu privire la totalurile organizării Concursurilor la funcția de director 25.06.2021 Pavlov Natalia 

3. Cu privire la mersul lucrărilor de reparaţie curentă în instituţiile din subordine 25.06.2021 Rîșchitor Aliona 
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IULIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la rezultatele  realizării Planului de achiziții 23.07.2021 Rîșchitori Aliona 

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

didactice/manageriale 

23.07.2021 Topor Sabina 

 

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CU MANAGERII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SECUNDAR 

GENERAL CICLU I, II 

AUGUST 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la înscrierea elevilor în clasa I- îi. 21.08.2020 Mușenco A. 

2. Cu privire la realizarea lucrărilor de reparație capitală și curentă 21.08.2020 Rîșchitor A. 

3. Cu privire la alimentarea elevilor. 21.08.2020 Rîșchitor A. 

4. Cu privire la asigurarea cu combustibil pentru sezonul rece. 21.08.2020 Rîșchitor A. 

5. Cu privire la tarifierea cadrelor didactice și manageriale. 21.08.2020 Andrieș V. 

 

SEPTEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Prezentarea  Strategiei de Dezvoltare  a DÎ Soroca 2020-2025/Planului Managerial al DÎ 

2020-2021 

28.09.2020 Mușenco Angela 

Izvorean Elena 

2. Cu privire la noile documente de politici educaționale. 28.09.2020 Secția PEM 

Secția MCFPC 

Secția MEFP 

3. Cu privire la deschiderea anului școlar în SIME 28.09.2020 Izvorean Elena 

 

OCTOMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la implementarea Planurilor de acțiuni pentru organizarea procesului 

educațional la începutul anului de studii 2020-2021 

21.10.2020 Secția PEM 

 

2. Cu privire la monitorizarea respectării normelor sanitaro-igienice în context pandemic  21.10.2020 Voleac Daniela 

3. Cu privire la evidența copiilor în situație de risc din instituțiile de învățământ în contextul 

epidemiologic Covid 19 

21.10.2020 SAP 

4. Cu privire la organizarea procesului de atestare în baza noului Regulament aprobat de 

MECC 

21.10.2020 Topor Sabina 
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5. Cu privire la Metodologia privind organizarea procesului educațional în condițiile 

învățării mixte, în contextul epidemiologic Covid 19 

21.10.2020 Andon-Spinei Marina 

 

DECEMBRIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la respectarea cadrului legal cu referire la școlarizare, abandon și absenteismul 

școlar. 

02.12.2020 Secția PEM 

 

2. Cu privire la noile reglementări privind organizarea tezelor semestriale 02.12.2020 Topor Sabina 

3. Cu privire la instituţionalizarea copiilor de 5-7 ani în IET 02.12.2020 Secția PEM 

4. Cu privire la monitorizarea procesului de stabilire a tipului de curriculum pentru elevii cu 

CES în instituțiile de învățământ primar și gimnazial 

02.12.2020 Indricean Oxana 

 

IANUARIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la rezultatele primului semestru – indicator de promovabilitate și absenteism. 27.01.2021 Secția PEM 

 

2. Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului educațional în context pandemic. 27.01.2021 Secția MCFPC 

3. Cu privire la finalizarea etapei a II- a de lucru în SIME  27.01.2021 Izvorean Elena 

 

FEBRUARIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la aprobarea Programului de desfășurare a examenelor de absolvire, sesiunea 

2021 

24.02.2021 Secția PEM 

2. Instrucțiunea cu privirea la ocrotirea vieții și sănătății copiilor în IET 24.02.2021 Secția PEM 

3. Condiții speciale de desfășurare a examenelor de absolvire pentru elevii cu CES, sesiunea 

2021 

24.02.2021 SAP 

4. Cu privire la completarea SAPD 24.02.2021 Izvorean Elena 

5. Cu privire la monitorizarea implementării Planurilor Educaționale Individualizate pentru 

elevii cu CES în instituțiile de învățământ primar și gimnazial 

24.02.2021 Indricean Oxana 

 

APRILIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la desfășurarea procedurii de atestare. 28.04.2021 Secția MCFPC 

2. Cu privire la organizarea odihnei de vară. 28.04.2021 Secția PEM 
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3. Cu privire la  valorificarea eficientă a resurselor TIC în diverse contexte de organizare a 

procesului educațional. 

28.04.2021 Secția MCFPC 

 

MAI 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor terminale, sesiunea 2021. 26.05.2021 Secția PEM 

2. Cu privire la respectarea cadrului legal de cooperare intersectorială în rezolvarea 

problemelor sociale în educație. 

26.05.2021 Secția PEM 

SAP 

3. Cu privire la completarea SIPAS. 26.05.2021 Izvorean Elena 

4. Cu privire la monitorizarea implementării Politicii de protecție a copiilor în instituțiile de 

învățământ 

26.05.2021 Indricean Oxana 

 

IUNIE 

Nr. Conţinutul tematic Termen de examinare Responsabil 

1. Cu privire la totalurile sesiunii de baza a examenelor de absolvire a gimnaziului. 23.06.2021 Secția PEM 

2. Cu privire la planul de acțiuni privind sesiunea suplimentară de examene sesiunea 2021. 

Corectitudinea completării actelor de studii. 

23.06.2021 Secția PEM 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU MANAGERII ŞCOLARI 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Managementul resurselor umane: probleme, soluții, perspective Seminar on-line Noiembrie 2020 Serviciul MRU 

Secția PEM 

2. Bunele practici în domeniul incluziunii școlare a elevilor cu CES. Atelier on-line Ianuarie 2020 SAP 

 

ACTIVITĂŢI METODICE CU DIRECTORI ADJUNCȚI PENTRU INSTRUIRE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional în anul școlar 2020-2021- repere 

în activitatea de planificare, monitorizare, evaluare și de asistență 

metodică la nivel de instituție în contextul epidemiologic COVID-19. 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

 

șef SMCFPC 

2. Monitorizarea implementării Curriculumului național, ediția 2019, 

2020, în contextul pandemic – exemple de bune practici. 

Seminar raional Noiembrie 2020 

zoom 

șef SMCFPC 

3. Organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice Seminar raional Noiembrie 2020 șef SMCFPC 
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la nivel instituțional\raional în baza noului Regulament de atestare. zoom 

4. Mecanisme, instrumente și recomandări pentru implementarea 

metodologiei privind organizarea procesului educațional în condițiile 

învățării mixte, în contextul epidemiologic Covid 19. 

Seminar raional Decembrie 2020 

zoom 

șef SMCFPC 

5. Procedura susținerii publice a probei Studiu de caz/interviului de 

evaluare a competențelor profesionale/prezentării proiectului de succes 

din practica educațională în cadrul procesului de atestare. 

Seminar raional Ianuarie 2021 șef SMCFPC 

 

 

ŞEDINŢELE CONSILIULUI METODIC RAIONAL 

Nr. Activităţi Perioada Responsabili 

1. 

 

Instituirea Consiliului Metodic 

Aprobarea planului de activitate al SMCFPC pentru anul de studii 2020-2021 şi a 

Planurilor de activitate a metodiştilor din cadrul DÎ Soroca 

Septembrie 2020 

SMCFPC 

Topor Sabina 

 

2. Activități de consiliere și monitorizare a pedagogilor debutanți Noiembrie 2020 

SMCFPC 

SMCFPC 

3. Valorificarea  resurselor TIC în diverse contexte de organizare a procesului educațional – 

exemple de bune practici. 

Martie 2021 SMCFPC 

4.  Masă rotundă ”Evaluarea criterială prin descriptori - exemple de bune practici” Aprilie 2021 

CM 

SMCFPC 

 

 

ACTIVITĂȚI CU DIRECTORII ADJUNCȚI PENTRU EDUCAȚIE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Consolidarea parteneriatului eficient cu familia și construirea unor 

relații pozitive între părinți –copii, părinți – cadre didactice 

Seminar raional Noiembrie 2020 Cociurca Elena 

2. Monitorizarea implementării Curriculumului Național la disciplina 

Dezvoltarea personală 

Seminar raional  Februarie 2021 Cociurca Elena 
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SEMINARE RAIONALE, ANUL DE STUDII 2020-2021 

TREAPTA PRIMARĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eșalonarea în timp și în 

spațiu 
Responsabili 

1. Elaborarea proiectărilor de scurtă durată la treapta primară în 

contextul „Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului 

educațional în condiții de carantină în învățământul primar, gimnazial 

și liceal”, (2020) 

Atelier didactic Online, septembrie 2020 Solovei Ala 

2. Implementarea „Metodologia privind evaluarea criterială prin 

descriptori în învățământul primar, clasele I-IV (2019),” elementele de 

noutate cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării formative 

etapizate. 

Seminar Online, octombrie 2020 Solovei Ala 

3. Abordarea individualizată și diferențiată a rezultatelor evaluării 

inițiale. Diseminarea bunelor practici. 

Seminar Online, decembrie 2020 Solovei Ala 

4. Organizare și desfășurarea activităților transdisciplinare, clasa I-IV-a. Master - class Online, decembrie 2020 Solovei Ala 

5. Stagii de formare „Implementarea modulului educația digitală”, la 

orele de educație tehnologică în clasa I; 

Stagii de formare Online, februarie 2021 Solovei Ala 

6. Stagii de formare „Implementarea modulului educația digitală”, la 

orele de educație tehnologică în clasa a III-a; 

Stagii de formare Online, martie 2021 Solovei Ala 

7. Modalități de desfășurare și organizare a procesului educațional la 

distanță. Promovarea bunelor practici. 

Seminar Online, aprilie 2021 Solovei Ala 

 

EDUCAȚIE TIMPURIE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional pe dimensiunea Educație pentru 

sănătate 

Seminar raional Septembrie 2020 Bădănău Lilea  

2. Modalități de realizare a activităților integrate în  condițiile crizei 

epidemiologice  Covid 19 

Seminar raional Noiembrie 2020 

Online 

Bădănău Lilea 

3. Utilizarea metodelor interactive de predare –învățare –evaluare cu 

accent pe lucrul individual, în perechi, și grupuri nu mai mari de 3 

copii. 

Seminar raional Februarie 2021 

Online 

 

Bădănău Lilea  
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DISCIPLINA : LIMBA ROMÂNĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale. Instruire online August 2020 

zoom 

Railean Maia 

2. Organizarea procesului educaţional la limba şi literatura română în 

anul şcolar 2020-2021. 

Seminar raional - 

instructiv 

17 August 2020 

Online 

Doboşeriu Mariana  

3. Strategia de proiectare a PLD + planului de recuperare la Limba şi 

literatura română în anul şcolar 2020-2021. 

Raport de analiză a rezultatelor evaluării iniţiale.  

Atelier de lucru Septembrie 2020 Doboşeriu Mariana  

4. Modele de lecții hibrid- flexibilitate și oportunități. 

Exemple de bune practici. 

Seminar raional  

 

Octombrie 2020 

Online 

Doboşeriu Mariana  

5. Modalităţi de evaluare şi autoevaluare interactivă în procesul de 

predare la distanţă – instrumente accesibile. 

Training Noiembrie 2020 

Online 

Doboşeriu Mariana  

6. Lecţii de tip atelier (de dicţie, de lectură, de scriere) online și offline – 

dezvoltarea creativităţii/ tehnici de lucru. 

Atelier de lucru Ianuarie 2021 

Online 

Doboşeriu Mariana  

7. Abordarea transdisciplinară a procesului educaţional la LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ  în contextul predării online și offline. 

Seminar raional  

 

Februarie 2021 

Online 

Doboşeriu Mariana  

 

DISCIPLINA : LIMBI STRĂINE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Elaborarea unui Plan de recuperare a conţinuturilor curriculare din 

perioada învăţământului la distanţă. 

Seminar raional 

 

11 septembrie 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

2. Integrarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în 

procesul educaţional la Limba străină. 

Managementul învățământului la distanță în condiții de carantină în 

Franța—Moldova. 

Seminar teoretico 

- practic. 

Octombrie 2020 

Instituții implicate: IPLT 

Visoca 

IPG. Bădiceni,  

IPLT ,,I. Creangă” 

Covalciuc Alina 

Parteneri- Profesorii   

„Société Laïque ”, 

Franța 

3. Revizuirea cadrului ERRE în conformitate cu actele normative în 

vigoare elaborate în contextul epidemiologic actual. Exemple de bune 

practici. 

Seminar teoretico 

- practic 

Noiembrie 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

4. Evaluarea şcolară - tendinţe de modernizare pentru asigurarea 

succesului elevului în cadrul orelor de Limba străină.  

Seminar raional 

 

Martie 2021 Covalciuc Alina 
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DISCIPLINA: LIMBA RUSĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Organizarea procesului educațional la limba rusă in anul de studii 

2020-2021 

Seminar raional 

 

August 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

2. Elaborarea unui Plan de recuperare a conţinuturilor curriculare din 

perioada învăţământului la distanţă. 

Seminar 

teoretico- practic. 

17 Septembrie 2020 Covalciuc Alina 

3. Revizuirea cadrului ERRE în conformitate cu actele normative în 

vigoare elaborate în contextul epidemiologic actual. Exemple de bune 

practici. 

Seminar raional 

 

Noiembrie 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

4. Evaluarea şcolară - tendinţe de modernizare pentru asigurarea 

succesului elevului în cadrul orelor de Limba rusă .  

Seminar raional 

 

Martie 2021 Covalciuc Alina 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul general. 

Stagii 

monitorizare 

14, 17, 19, 24 august 

2020 

Baș Vasile 

2. Organizarea procesului educațional la biologie în anul de studii 2020-

2021. 

Reuniune 

metodică 

20 august 2020 

on-line 

Iavorschi Valentina  

3. Proiectarea didactică - activitate de structurare a acțiunilor care 

asigură funcționalitatea procesului educațional.  

Seminar metodic Septembrie 2020 Iavorschi Valentina  

4. Elaborarea/adaptarea/selectarea resurselor informaționale digitale din 

perspectiva realizării curriculumului la disciplină. 

Seminar metodic Noiembrie 2020 Iavorschi Valentina  

5. Implementarea Curriculumului 2019, dezvoltarea competențelor 

specifice la elevi în rezultatul predării-învățării-evaluării la biologie. 

Seminar metodic Ianuarie 2021 

 

Iavorschi Valentina  

 

DISCIPLINA: CHIMIA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Stagii 

monitorizare 

14, 17, 19, 24 august 

2020 

Baș Vasile 

2. Organizarea procesului educațional la chimie în anul de studii 2020-

2021. 

Reuniune 

metodică 

21 august 2020 

On-line 

Dorogan Elena 
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3. Proiectarea didactică - activitate de structurare a acțiunilor care asigură 

funcționalitatea procesului educațional.  

Seminar metodic Septembrie 2020 Iavorschi Valentina 

4. Elaborarea/adaptarea/selectarea resurselor informaționale digitale din 

perspectiva realizării curriculumului la disciplină. 

Seminar metodic Noiembrie 2020 Iavorschi Valentina  

5. Implementarea Curriculumului 2019, dezvoltarea competențelor 

specifice la elevi în rezultatul predării-învățarii-evaluării la chimie. 

Seminar metodic Februarie 2021 

 

Iavorschi Valentina  

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul general. 

Stagii 

monitorizare 

14, 17, 19, 24 august 

2020 

Baș Vasile 

2. Organizarea procesului educațional la geografie în anul de studii 2020-

2021. 

Reuniune 

metodică 

18 august 2020 

On-line 

Andon-Spinei Marina 

3. Proiectarea didactică - activitate de structurare a acțiunilor care asigură 

funcționalitatea procesului educațional.  

Seminar metodic Septembrie 2020 Iavorschi Valentina  

4. Elaborarea/adaptarea/selectarea resurselor informaționale digitale din 

perspectiva realizării curriculumului la disciplină. 

Seminar metodic Noiembrie 2020 Iavorschi Valentina  

5. Implementarea Curriculumului 2019, dezvoltarea competențelor 

specifice la elevi în rezultatul predării-învățării-evaluării la geografie. 

Seminar metodic Ianuarie 2021 

 

Iavorschi Valentina  

 

DISCIPLINA:INFORMATICA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul general. 

Stagii 

monitorizare 

August 2020 

 

Baș Vasile 

2. Organizarea procesului educațional la informatică în anul de studii 

2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

 

Gatman Olimpia 

3. Strategii de proiectare la disciplină în conformitate cu Curiculumul 

national la informatică, ediția 2019. 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

Gatman Olimpia 

4. Adaptarea demersului didactic la condițiile învățării mixte - modele de 

scenarii. 

Seminar 

teoretico-practic 

Noiembrie 2020 

zoom 

Gatman Olimpia 

5. Prezentare cursuri opționale: 

 Proiectarea și dezvoltarea Web; 

Seminar raional Aprilie 2021 

zoom 

Gatman Olimpia 
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 Programarea algoritmilor în C / C++; 

 Design grafic; 

 

DISCIPLINA:FIZICA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Stagii 

monitorizare 

August 2020 

 

Baș Vasile 

2. Implementarea curriculumului național la fizică în clasa VII-a și 

clasaXI-a. 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

Roman Rodica 

3. Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare și metode TIC 

pentru formarea competențelor. 

Seminar raional Octombrie 2020 

zoom 

Roman Rodica 

4. Schimb de bune practici. Formarea competențelor interdisciplinare 

prin proiecte STEM și STEAM . 

Seminar rational 

fizică-mat.-inf. 

Aprilie 2021 

zoom 

Roman Rodica 

 

DISCIPLINA: ISTORIE  

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Stagii 

monitorizare 

August 2020 

 

Baș Vasile 

2. Organizarea procesului educațional la Istoria românilor și universală în 

anul de studii 2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

On-line 

Topor Sabina 

3. Strategii de proiectare didactică de lungă durată la disciplină în 

conformitate cu Curriculumul național la ISTORIE  în clasa VI-a și 

clasa XI-a, Reperele metodologice privind organizarea procesului 

educațional la disciplină. 

Seminar raional Septembrie 2020 Topor Sabina 

4. Curriculumul național la disciplină, ediția 2019: contexte de 

implementare. 

Seminar raional Noiembrie 2020 Topor Sabina 

5. Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC la istorie  în diverse 

contexte de organizare a procesului educațional. 

Seminar 

teoretico-practic 

Februarie 2021 

 

Topor Sabina 
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DISCIPLINA:EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Stagii 

monitorizare 

 August 2020 

 

Baș Vasile, formator 

raional 

2. Organizarea procesului educațional la Educația pentru societate  în 

anul de studii 2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

On-line 

Topor Sabina 

3. Sesiuni de formare pentru profesorii debutanți privind implementarea 

curriculumului la disciplină 

Sesiuni de 

formare 

Septembrie 2020 

 

Topor Sabina 

4. Sesiuni de formare pentru profesorii care predau disciplina în cl.VII; 

XII. 

Sesiuni de 

formare 

Septembrie, noiembrie 

ianuarie, martie  2020-

2021 

Topor Sabina 

5. Curriculum național la disciplină, ediția 2019: contexte de 

implementare. 

Seminar raional Februarie 2021 Topor Sabina 

 

DISCIPLINA:MATEMATICA 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1 Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Stagii 

monitorizare 

August 2020 

 

Baș Vasile, formator 

raional 

2 Organizarea procesului educațional la matematică în anul de studii 

2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

On-line 

Topor Sabina 

3.  Evaluarea inițială. Proiectarea de lungă durată. Metode de predare la 

distanță. 

Seminar rational 

teoretico-practic 

Septembrie 2020 Zoom Stici Natalia 

4. Implementarea instrumentelor TIC în procesul de 

predare/învățare/evaluare. 

Seminar raional 

teoretico-practic 

Noiembrie 2020 Zoom Stici Natalia 

5.  Modele de bune practice: Proiectul STEM/STEAM 

 

Seminar raional 

teoretico-practic 

Martie 2021 

Zoom 

Stici Natalia 

 

DISCIPLINA:DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Aspecte specifice privind organizarea procesului educațional la 

disciplina ”Dezvoltare personală” în anul de studii 2020-2021 

Seminar raional 30.09.2020 Cociurca Elena  
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2. Organizarea eficientă a procesului educațional la distanță la disciplina 

Dezvoltare personală  

Seminar raional Noiembrie 2020 Cociurca Elena  

3. Evaluarea autentică și autoevaluarea - schimb de bune practici Seminar raional Semestru II Cociurca Elena  

 

DISCIPLINA:EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Instruire online August 2020 

zoom 

Railean Maia 

2. Reuniunea metodică la disciplină. 

Organizarea procesului educațional la disciplină, în anul de studii 

2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

meet 

Bădănău Lilea  

3 Aspecte specifice  privind organizarea procesului educațional la  

disciplina ed. tehnologică 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

Mamolea Steluța  

4. Proiectarea demersului didactic  -  modele de scenarii adaptate. Seminar raional Noiembrie2020 

zoom 

Mamolea Steluța 

5. Prezentare online  a unei lecții Seminar 

teoretico-practic 

Aprilie 2021 

zoom 

Mamolea Steluța 

 

DISCIPLINA:EDUCAȚIE MUZICALĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Instruire online August 2020 

zoom 

Railean Maia 

2. Reuniunea metodică la disciplină 

Organizarea procesului educațional la disciplină, în anul de studii 

2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

meet 

Topor Sabina  

3 Aspecte specifice  privind organizarea procesului educațional la  

disciplina ed. muzicală 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

Mamolea Steluța  

4. Proiectarea demersului didactic  - modele de scenarii adaptate. Seminar raional Noiembrie 2020 

zoom 

Mamolea Steluța  

5. Prezentare online  a unei lecții :schimb de bune practice. Seminar 

teoretico-practic 

Aprilie 2021 

zoom 

Mamolea Steluța  
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DISCIPLINA:EDUCAȚIE PLASTICĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

Instruire online August 2020 

zoom 

Railean Maia 

2. Reuniunea metodică la disciplină. 

Organizarea procesului educațional la disciplină, în anul de studii 

2020-2021. 

Reuniune 

metodică 

August 2020 

meet 

Bădănău Lilea 

3 Aspecte specifice  privind organizarea procesului educațional la  

disciplina ed. plastică. 

Seminar raional Septembrie 2020 

zoom 

Mamolea Steluța  

4. Proiectarea demersului didactic  -  modele de scenarii adaptate. Seminar raional Noiembrie 2020 

zoom 

Mamolea Steluța  

5. Prezentare online  a unei lecții:schimb de bune practici. Seminar 

teoretico-practic 

Aprilie 2021 

zoom 

Mamolea Steluța  

 

DISCIPLINA:EDUCAȚIA FIZICĂ 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1. Stagii de instruire în domeniul educației digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul  general. 

stagii August 2020 Baș Vasile  

Railean Maia 

2. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021. Reuniune 

metodică. 

August 21, 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

3. Valorificarea rezultatelor evaluărilor inițiale – exemple de bune 

practici 

Seminar raional 

 

Septembrie 23, 2020 

On-line 

Covalciuc Alina 

4. Elaborarea scenariilor de lecție în predarea la distanță pentru 

parcurgerea integrală a conținutului modular/curricular. 

Seminar  

teoretico- practic. 

Octombrie, 2020. 

On-line 

Covalciuc Alina 

Voinițchi Vitalie 

5. Selectarea celor mai eficiente activități de învățare/strategii 

didactice/metode interactive pentru activizarea procesului de predare-

învățare cu scop de atingere a finalităților educaționale 

Seminar 

teoretico-practic 

Decembrie, 2020 Covalciuc Alina Lohov 

Vitalie 

 

DOMENIUL: EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

Nr. 
Tematica suportului metodologic pentru Cadrele Didactice și 

specialiștii în domeniul Educației Incluzive 

Forme de 

activitate 

Eşalonare în timp şi 

spaţiu 
Responsabili 

1.  Evaluarea inițială a copiilor și monitorizarea procesului de instruire în Seminar Octombrie 2020 SAP, șef 
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contextul pandemiei Covid 19. informativ pentru 

președinții CMI 

2.  Crearea Planurilor Educaționale Individualizate pentru copii cu Cerințe 

Educaționale Speciale 

Seminar cu 

Președinții CMI 

din IET 

Octombrie 2020 SAP, echipa preșcolari 

3.  Organizarea și desfășurarea serviciilor de sprijin. Seminar pentru 

CDS debutanți 

Octombrie 2020 SAP, pedagogi 

4.  Dezvoltarea competențelor de creare a Planurilor Educaționale 

Individualizate pentru copii cu Cerințe Educaționale Speciale ce 

studiază în baza Curriculumului Modificat. 

Ateliere practice 

pentru CD 

Octombrie 2020 SAP, sef 

5.  Organizarea Educației Incluzive în instituțiile de învățământ primar și 

secundar general. 

Seminar pentru 

managerii 

debutanți 

Noiembrie 2020 SAP, șef 

6.  Asistența  de sprijin a elevilor cu Cerințe Educaționale Speciale în 

contextul pandemiei Covid 19. 

Atelier de bune 

practici pentru 

CDS 

Noiembrie 2020 SAP, pedagogi 

7.  Cum trăim cu îngrijorări și anxietate intr-o perioadă încertitudini 

globală 

Training pentru 

părinți 

Noiembrie 2020 SAP, psihologi 

8.  Specificul desfășurării orelor  on-line pentru elevii cu instruire la 

domiciliu. 

Atelier de 

dezvoltare a 

competenților 

pentru CD,  ce 

oferă instruire la 

domiciliu 

Noiembrie 2020 

Aprilie  2021 

SAP, psihopedagogi 

9.  Creare a Planurilor Educaționale Individualizate pentru copii cu 

Cerințe Educaționale Speciale ce studiază în baza  Curriculumului 

Modificat. 

Ateliere practice 

pentru educatorii 

din IET 

Decembrie 2020 SAP, echipa preșcolari 

10.  Specificul desfășurarea serviciilor de sprijin pentru copiii cu TSA  Atelier de 

dezvoltare a 

competenților 

pentru CDS 

Decembrie 

Februarie  

2021 

SAP, psihopedagogi  

11.  Specificul comunicării și educației în familie copiilor cu TSA  Atelier de 

dezvoltare a 

competențelor 

educaționale 

Decembrie 

Februarie 

2021 

SAP, psihopedagogi  
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pentru părinții 

12.  Specificul desfășurării asisteței de sprijin pentru copii cu deficiență de 

limbaj. 

Atelier de 

dezvoltare a 

competențelor 

pentru CDS 

Ianuarie 2021 SAP, logopezi 

13.  Consolidarea capacităților de creare a Planurilor Educaționale 

Individualizate pentru copii cu Cerințe Educaționale Speciale ce 

studiază în baza  Curriculumului Modificat. 

Ateliere de bune 

practici pentru 

CD din IET 

Martie 2021 SAP, echipa preșcolari 

 

ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE  

Nr. Tematica  Perioada Responsabil 

1.  Evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ către noul an școlar în condiții 

epidemiologice COVID 19. 

August 2020 Secția PEM 

2.  Monitorizarea accesibilității copiilor/elevilor/cadrelor didactice la procesul educațional. Pe parcurs Secția PEM 

3.  Monitorizarea implementării Planurilor de acțiuni pentru organizare a procesului 

educațional la începutul anului de studii 2020-2021. 

Pe parcurs Secția PEM 

4.  Monitorizarea implementării politicilor educaționale: 

- Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul 

general( Portofoliul managerului școlar) 

- Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din 

instituțiile de învățământ general 

- Monitorizarea implementării noilor documente de politică educațională în IET 

Pe parcurs Secția PEM 

5.  Monitorizarea respectării Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I. Septembrie 2020 Secția PEM 

6.  Monitorizarea organizării regulamentare a concursului de admitere în liceu. Septembrie 2020 Secția PEM 

7.  Monitorizarea instituţionalizării copiilor de 5-7 ani în IET. Septembrie 2020 Secția PEM 

8.  Monitorizarea asigurării accesului  copiilor romi  la educaţie de calitate. Septembrie 2020 Secția PEM 

9.  Monitorizarea procesului de stabilire a tipului de curriculum pentru elevii cu CES în 

instituțiile de învățământ primar și gimnazial. 

Septembrie 2020 SAP 

10.  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 

2020 

Secția MCFPC 

11.  Monitorizarea respectării normelor sanitaro-igienice în context pandemic. Octombrie 2020 Secția PEM 

12.  Monitorizarea activităţii echipelor manageriale din instituţiile de învăţământ din raion în 

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

Octombrie 

Decembrie 

Secția PEM 
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elevilor. Mai 2020 

13.  Evaluarea gradului de realizare a Standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase 

copilului. 

Noiembrie 

Martie 2020 

Secția PEM 

14.  Monitorizarea implementării Planurilor Educaționale Individualizate pentru elevii cu CES 

în instituțiile de învățământ primar și gimnazial  

Noiembrie – decembrie 

2020 

SAP 

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

procesului educațional 

Ianuarie-februarie 2021 Secția MCFPC 

16.  Monitorizarea implementării Politicii de protecție a copiilor în instituțiile de învățământ Aprilie 2021 SAP 

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

gimnaziului/examenelor de BAC. 

Mai - iulie 2021 Secția PEM 

 

OLIMPIADE RAIONALE la disciplinele de studii  

Nr. Disciplina Perioada Locul desfăşurării Responsabili Rezultat scontat 

1. Olimpiade raionale la 

disciplinele de studii 

Ianuarie/februarie Conform graficului Specialişti principali, metodişti 

responsabili de disciplină. 

Olimpiade desfăşurate 

 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ„VREAU SĂ ȘTIU” 

Nr. 

 
Conţinutul tematic Perioada 

Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

1. Istorie: ,,Quo vadis Moldova: integrarea europeană, integrarea euro asiatică 

sau status quo?” 

Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

2. Limba română: ,,Simboluri/motive literare în abordare transdisciplinară” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

3. Limbi moderne: ,,Tânărul de azi poate schimba  lumea de mâine” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

4. Limba rusă : ,,Poezia secolului de argint” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

5. Matematica: ,,Rezolvarea problemelor nestandard” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

6. Informatica: ,,Soft-urile în gestiunea instituțiilor”  Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

7. Fizica: ,,Aplicarea legilor fizicii în viaţă”  Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

8. Biologie: ,,Impactul TIC asupra analizatorilor vizual și auditiv” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

9. Chimie : ,,Aspecte de utilizare a substanțelor chimice în medicină” Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 

10. Geografie : ,,Evoluția cataclismelor naturale în urma dezechilibrelor 

ecologice” 

Aprilie 2021 LT ,,P. Rareș” SMCFPC 
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ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR  ȘCOLARE 

Nr. Tematica 
Forme de 

activitate 

Eşalonare în 

timp şi spaţiu 
Responsabili 

1. Limitarea contactului interpersonal și aderența la mediul virtual în activitatea 

bibliotecilor școlare 

Seminar raional 4 septembrie 

2020 

Cociurca Elena 

2. Inițiere în bibliologie: Seminar pentru tinerii specialiști Seminar raional Octombrie 2020 Cociurca Elena 

3. Raportarea anuală privind activitatea bibliotecii școlare Atelier profesional Decembrie 2020 Cociurca Elena 

4. Platforme informaționale on-line în susținerea procesului educațional: 

experiențe și bune practici  

Seminar raional Februarie 2021 Cociurca Elena 

 

ACTIVITATEA CONSILIILOR DE ELEVI  

Nr. Tematica   Forme de 

activitate 

Eşalonare în 

timp şi spaţiu 

Responsabili 

1. Realegerea și constituirea Consiliilor de elevi în instituții 

Realegerea și constituirea Consiliului Raional al Elevilor 

Ședințe Septembrie 2020 Cociurca Elena 

Directori adjuncți 

educație 

2. Participarea CE la Proiectul Național ”Săptămâna Națională a Voluntarului 

2020 

Concurs, proiect 4-11 octombrie CE, CRE                      

Cociurca Elena  

3. Inițierea și derularea acțiunilor de caritate Acțiune de caritate Pe parcurs  Cociurca Elena  

Directori adjuncți 

educație 

 

CONCURSURI. FESTIVALURI 

Nr. Denumirea Statutul Forma de 

organizare 

Perioada Responsabil 

1. Forumul Pedagogic Raional  On-line 26 august 2020 DÎ 

2. Concurs „Mărul în arta culinară” 

organizat în cadrul Festivalului Naţional 

al Mărului 

Raional On-line 26-27.09.2020 Zabolotnîi Dorina 

3. Concursul „Pedagogul anului” 

 

Local  

Raional  

Republican  

On-line Octombrie, 2020 

decembrie, 2020 

15.02.-15.03.2021 

Topor Sabina 

SMCFPC 

4. Concurs ,,Elevul Anului” Raional  On-line Mai 2021 Cociurca Elena 

5. Concursul ,,Lectura în familie” Raional On-line Octombrie- Cociurca Elena 
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ŞEDINŢELE COMISIEI RAIONALE  DE ATESTARE 

noiembrie 2020 

6. Concursul „La izvoarele înţelepciunii”, 

ediţia XXVIII 

Local 

Raional 

Republican 

On-line Octombrie, 2020 

Aprilie, 2021 

Mai, 2021 

Cociurca Elena 

7. Concursul  ,,Limba noastră-i o comoară” Local 

Raional 

Republican 

On-line Octombrie-

noiembrie 2020 

Doboşeriu Mariana 

8. Concurs ,,Resurse educaţionale deschise” Raional  On-line Februarie-Aprilie 

2021 

SMCFPC 

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 2020 -2021 

Examinarea listei nominale a solicitanţilor la conferire/confirmarea gradelor didactice şi 

manageriale. 

Septembrie 2020 Topor Sabina 

2. Examinarea dosarelor şi a documentației de atesatare a candidaţilor pentru conferirea/confirmarea 

gradelor didactice/managerale unu şi superior. 

Februarie 2021 Topor Sabina 

3. Examinarea dosarelor şi documentației de atestare a candidaţilor pentru conferirea/confirmarea 

gradelor doi. 

Aprilie 2021 Topor Sabina 

4. Evaluarea competențelor profesionale a solicitanţilor la conferirea/confirmarea gr.didactic/ 

managerial doi. 

Aprilie-mai 2021 Topor Sabina 


