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ÎN MAXIMA ATENȚIE a 

Managerilor şcolari și preșcolari 
 

 

În scopul eficientizării activității de la începutul anului academic, Direcţia Învăţământ solicită 

prezentarea următoarelor informații după cum urmează: 

1) Rețeaua școlară pentru anul de studii 2019-2020 – instituțiile preuniversitare (LT, GM, 

GMG, ȘPG):   

 1.1 Electronic – 05-06 septembrie 2019, adresa de e-mail alexcristy77@mail.ru 

 1.2 Original, cu prezentarea Registrului școlar, Listei nominale (nume și prenume) pentru 

clasele I-âi și a X-a – 9-10 septembrie 2019 (responsabili: specialistul care curează instituția și dna 

G.Țurcanu). 

NOTĂ: Școlile de circumscripție vor prezenta demersul cu referire la numărul elevilor 

transportați pe clase (inclusiv total primar, gimnazial), numărul rutelor și graficul privind transportarea 

elevilor.  

 

2) Rețeaua preșcolară pentru anul de studii 2019-2020 – instituțiile preșcolare (IET, GMG, 

ȘPG):   2.1 Electronic – 05-06 septembrie 2019, adresa de e-mail alexcristy77@mail.ru 

 2.2 Original, cu prezentarea Listei nominale (nume și prenume) pentru grupa pregătitoare 

cu data, luna, anul nașterii, coordonată cu managerul instituției preuniversitare din teritoriu – 11-12 

septembrie 2019 (responsabili: doamnele M.Dănilă și G.Țurcanu). 

 

3) Listele de tarifare și de control pentru anul de studii 2019-2020 – instituțiile 

preuniversitare (LT, GM, GMG, ȘPG) le vor prezenta în perioada 23-28 septembrie 2019, conform 

graficului (responsabili: specialistul care curează instituția, doamnele A.Ungureanu și G.Țurcanu). 

 

4) Listele de tarifare și de control pentru anul de studii 2019-2020 – instituțiile preșcolare 

(IET) le vor prezenta în perioada 01-04 OCTOMBRIE 2019, conform graficului (responsabili: 

M.Dănilă, doamnele A.Ungureanu și G.Țurcanu). 

 

5) Rapoartele statisticile 1-edu și 83-edu (se atașează) – instituțiile preuniversitare (LT, GM, 

GMG, ȘPG) le vor prezenta în perioada 02-04 octombrie 2019: 
  5.1 Raportul statistic 1-edu – datele din Raportul dat să corespundă cu informația privind 

fluctuația elevilor anul școlar 2018-2019 prezentată DÎ și Rețeaua de clase pentru anul 2019-2020 (responsabil 

dna I. Lungu, tel. 026923743);  
  5.2 Raportul statistic 83-edu (responsabil dna A. Ungureanu, tel. 026923816). 

 

Se anexează: 

1.  Formularul Excel pentru completare RETEAUA SCOLARA_2019-2020_01092019_pentru completare 

2. Formularul Excel pentru completare RETEAUA PRESCOLARA_2019-2020_01092019_pentru 

completare 

3. Formularul Excel pentru completare Listei de tarifare pentru anul școlar 2019-2020  

 

 

Raio

Hînc

eşti

1. Modele de proiectare anuală

A. Discilina ……………………………………. Clasa …………………………

Numărul de ore …………………………………profesor ………………………

Obiective specifice ……………………………………………………………….

Nivelul iniţial al clasei (peobiective)……………………………………………..

B. Organizarea activităţii

Nr.

crt.

Teme Nr. ore

(total)

Nr. ore Tipuri deactivitate obser

vaţii
Sem.

I

Sem.

II

Dobî

ndire

Fix

are

Recapi

tulare

Evalu

are

Dezv

oltare

Recup
erare

C.  Evaluarea sumativă (pe obiecte, instrumente)…………………………………..

Analiză cauzală……………………………………………………………………..

D.  Bibliografie obligatorie
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4. Unitățile Cadrelor Didactice de Sprijin pentru anul școlar 2019-2020 

5. Graficul de prezentare și aprobare a Listelor de tarifare ale instituţiei pentru anul școlar 

2019-2020. 

 Pentru aprobarea Listei de tarifare prezentaţi spre verificare Serviciului Management 

Economic-Financiar și al Patrimoniului (G.Țurcanu, tel. 026923776 – verificarea nr. de unități în 

conformitate cu distribuirea orelor după planul-cadru). 

 

 

 

Şefa DÎ Hânceşti     Valentina TONU 

 

 

 
Ex. G. Țurcanu, Șef  SMEFP 

Tel. 026923776,  
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