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Context general 

Planul Managerial al Direcției Învățământ Hîncești are menirea de a materializa misiunea, 

programând activitatea inclusă în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2020-2021.  

Direcțiile prioritare de activitate în noul an școlar sunt orientate spre prestarea serviciilor 

educaționale de calitate, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și asigurarea accesului la 

educație pentru toți copiii, deaceea punctul de pornire în elaborarea planului managerial este analiza 

situației din sistem, cu evidențierea anumitor realizări, care pot servi drept oportunități în 

soluționarea problemelor, în depășirea anumtor dificultăți. 

Activitatea DÎ Hîncești este reglementată de actele normative: Codul Educației al Republicii 

Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în 

domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, precum și de Regulamentul de organizare și 

funcționare a DÎ Hîncești, aprobat prin decizia Consiliului Raional Hîncești nr.01/18 din 

17.03.2016.  

Planul Managerial al Direcţiei Învăţământ Hîncești pentru anul 2020-2021 este elaborat în 

conformitate cu direcțiile strategice stipulate în Strategia Națională ”Educația-2020”, Strategia de 

dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020”, ținând cont de documentele 

normative: Standarde  de competență profesională ale cadrelor didactice, Standarde de competență 

profesională ale cadrelor manageriale, aprobate prin Ordinul nr. 623 din 28 iunie 2016 al ME,  

Standarde de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva 

şcolii prietenoase copilului, Standarde de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până 

la 7 ani, precum și de Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în 

contextul epidemiologic  de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal, 

extrașcolar. 

În contextul actelor normative enunțate, DÎ Hîncești, ca serviciu descentralizat în cadrul 

Consiliului Raional, îşi va orienta activitatea spre implementarea actelor normative în sistemul de 

învățământ raional, reieșind din prioritățile identificate în cadrul  Forumului raional al angajaților 

din sistemul raional, cu genericul “Împreună pentru educație de calitate într-o școală ALTFEL”.   

 Astfel, în anul de studii 2020-2021 orientările prioritare ale Direcției Învățământ 

Hîncești vor fi: 

 I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  
1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, inclusiv și în situație de 

urgență sau carantină. 

2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate foarte bune la examenele naţionale.  

3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă.  

4. Prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar; prevenirea violenţei şi creşterea 

siguranţei  elevilor. 

5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice. 

 II. Eficientizarea procesului educațional prin restructurarea rețelei școlare  

1. Repartizarea uniformă a reţelei învăţământului timpuriu şi primar în toate localitățile din raion, 

pentru prevenirea aglomerării elevilor sau funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau 

improvizate.  

2. Reorganizarea şi restructurarea învăţământului secundar general. 

3. Asigurarea didactică a tuturor disciplinelor școlare din instituțiile de învățământ, asigurarea şi 

îmbunătăţirea transportului şcolar al elevilor.  

4. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie. 
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III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii DÎ Hîncești, prin 

comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi mass-media. 
1. Intensificarea parteneriatului cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu 

asociaţii culturale şi sportive, cu sindicatele și agenții economici.  

2. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media.  

3. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem. 

 

Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  

I.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe 

învăţământul din mediul rural.  

VIZIUNEA: 

 Direcția Învățământ Hîncești se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își 

propune să dezvolte la nivelul raionului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, 

accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv. 

MISIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI 

 

 Având în vedere că educaţia este un factor strategic pentru viitorul Republicii Moldova, 

Direcția Învățământ Hîncești este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra 

învăţământul hînceștean într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru stimulativ, propice 

desfăşurării unui  învăţământ de calitate şi prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi 

materiale, în vederea consolidării rolului  instituţiei  de educaţie şi învăţământ şi a realizării unei 

„şcoli inovative” pentru cariera profesională şi pentru viaţă.  

Direcția Învățământ Hîncești îşi propune ca, prin responsabilizare, profesionalism, 

performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional 

accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi 

inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali. 

 

ANALIZA SITUAȚIEI ÎN SISTEM 

Analiza PESTE 

            Domeniul de analiză: Contextul Politic 

Codul Educaţiei:  
 din actul normativ derivă misiunea, activitatea și finalitățile educaționale; 

 în învăţământul primar, în învățământul gimnazial (educația fizică, educația tehnologică, 

educația plastică și educația muzicală se implementează evaluarea criterială a rezultatelor 

învăţării, efectuată prin descriptori; 

 evaluarea şi notarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează în baza 

planurilor educaţionale individualizate;  

 documentele normative Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice și 

manageriale Curricula, ediția 2019 sunt implementate; 

 au fost realizate formări pentru cadrele didactice și manageriale în contextul standardelor 

și curricula ediția 2019; 

 norma didactică a debutanților este de 0,75 %, stimulând inserția profesională; 

 norma didactică pentru pedagogii din învățământul primar este de 18 ore. 

 

Prin Strategia ”EDUCAŢIA-2020”:  
 activitatea instituțiilor educaționale este programată în contextul celor trei piloni 

educaționali: acces, relevanță și calitate;  

 sunt elaborate Programe de Dezvoltare Strategică în fiecare instituție educațională; 

 sunt elaborate Planuri Manageriale anuale în fiecare instituţie.  
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Prin Hotărârea Guvernului nr 903 din 30.10.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire 

la transportarea elevilor: 

 se asigură funcţionalitatea autobuzelor şcolare; au fost transportaţi total 576 de elevi. 

Prin 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:  

 a fost asigurată dezvoltarea infrastructurii în instituțiile școlare cu număr mai mare de 

elevi; 

 75-90 % din bugetul instituțiilor școlare sunt utilizate pentru salarizarea angajaților, astfel 

creându-se impedimente serioase în procesul de echipare a instituțiilor, alocarea 

resurselor pentru  dezvoltarea infrastructurii; 

 se creează Fondul pentru Educație Incluzivă prin alocarea a 2% din bugetul instituțiilor 

școlare; 

 se creează componenta raională (2%) care susține proiecte importante de reparație capitală 

sau dotare în instituțiile școlare;  

 componenta raională este repartizată regulamentar în instituțiile școlare, după necesități. 

Totodată menționăm:  

 scăderea populației școlare influențează esențial bugetele instituțiilor mici, şi nu numai. 

Astfel, numărul școlilor cu deficit bugetar este în creștere (32 de instituții);  

 mai multe instituţii şcolare: gimnaziile ”A.Plămădeală”, Mereșeni, Obileni, Onești, 

Pașcani, Tălăiești, GMGr ”K.Evteeva”, GMGr Pervomaiscoe, ȘPG Fîrlădeni, LT 

”M.Lomonosov” nu-şi pot moderniza infrastructura și nu se pot capacita, bugetul 

acoperând doar salarizarea cadrelor didactice. 

Regulamentul-tip de organizare și funcționare al instituțiilor de învățământ primar și 

secundar, ciclul I și II (aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25.03.2016, cap. I, pct. 21) a stat 

la baza elaborării și implementării Instrucțiunii cu privire la managementul temelor pentru acasă. 

Ordinul nr.674 din 01.08.2017 a MECCRM cu referire la pilotarea modelelor de plan-

cadru/ liceu:  

 pilotarea celor două variante de plan-cadru (I și II); 

 respectarea Planului-cadru pentru anul de studii 2018-2019;  

 reglementarea procesului educațional; 

 diversitatea ofertei disciplinelor opţionale. 

Strategia de Dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești: 

 implementarea unor politici locale administrate de Consiliul Raional Hîncești;  

 monitorizarea procesului educațional în scopul asigurării calității în educație; 

 implementarea politicilor de incluziune școlară: repartizarea Fondului de Educaţie 

Incluzivă, dotarea CREI. 

 organizarea odihnei de vară a copiilor. 

Domeniul de analiză:Contextul economic 

 indicatorii economici ai raionului sunt sub nivelul așteptărilor; 

 alocarea surselor financiare pentru renovarea/construcţia blocurilor sanitare în 8 instituții 

educaționale, conform HG nr. 94 din 11 februarie 2019; 

 alocarea surselor financiare pentru lucrări de reparaţie/ reconstrucţie/ construcţie/ 

amenajarea teritoriului sau dotare în 24 de IET, bani acordaţi de Guvernul României;  

 s-a finalizat Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova” în LT”Șt.Holban”, finanțat 

de Banca Mondială în sumă de 17 mln.lei; 

 deficit bugetar în instituţiile mici: gimnaziile: ”A.Plămădeală”, Mereșeni, Obileni, Onești, 

Pașcani, Tălăiești; în GMGr ”K.Evteeva”, GMGr Pervomaiscoe, ȘPG Fîrlădeni, LT 

”M.Lomonosov”;  

 dificultăți de asigurare financiară pe componenta dezvoltare instituțională, bugetul fiind 

suficient doar pentru asigurarea salarizării angajaților în gimnaziile: ”A. Plămădeală”, 

Mereșeni, Obileni, Onești, Pașcani, Tălăiești, GMGr ”K.Evteeva”, GMGr Pervomaiscoe, 

ȘPG Fîrlădeni, LT ”M.Lomonosov”;  
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 dificultăți de implementare a politicilor de incluziune educațională în IET; 

 alimentarea a 100% elevi din învăţământul primar (4173 de elevi), dificultăți în 

organizarea alimentării copiilor cu CES, a copiilor din localitățile arondate școlilor de 

circumscripție. 

Domeniul de analiză: Contextul social 

 migrația excesivă a populației și impactul ei negativ asupra procesului educațional; 

 indicatori demografici în continuă scădere cu impact negativ asupra rețelei școlare și a 

bugetului instituțiilor; 

 indicatori de șomaj în creștere; 

 indiferența părinților față de educația copiilor; 

 rata în creștere a copiilor în situație de risc; 

 micşorarea numărului de elevi din instituţiile şcolare și influența acestui proces asupra 

rețelei școlare; 

 suport acordat copiilor cu CES; 

 asigurarea serviciilor de transport în instituțiile de circumscripție; 

 insuficiența cadrelor didactice la mai multe discipline școlare; 

 indiferența tinerilor pedagogi pentru angajare în sistem. 

Domeniul de analiză: Contextul tehnologic   

 dotarea celor 46 de instituţii de învăţământ cu 812 de calculatoare, din care utilizate de 

către elevi 706, de către cadrele didactice – 106, calculatoare din cadrul bibliotecilor – 46, 

în scopuri administrative – 85;  

 dispun de pagini facebook toate instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal; 

 dotare satisfăcătoare a instituțiilor școlare cu TIC: 26 de instituţii şcolare din 46 dispun de 

calculatoare / lăptopuri în fiecare sală de clasă; 

 existenţa tablelor interactive în instituțiile școlare: LT ”M.Sadoveanu”, LT ”M.Eminescu”, 

LT ”Universum”, LT Lăpușna, LT ”Șt.Holban”; gimnaziile Călmățui, Pașcani, Pereni; 

 dispun de tablete şi pentru elevi toate instituțiile şcolare, în total 136 de tablete; 

 existența clasei multimedia în LT ”Șt.Holban”/ 25 de tablete, 65 calculatoare în școală, 16 

proiectoare în săli de clasă, 10 ecrane, 10 imprimante, 3 table interactive; 

 11 instituții dețin 63 de seturi de roboței care implementează proiectul educațional 

”Robotica”; 

 utilizarea eficientă a tabletelor în cadrul lecțiilor în clasa I-âi; 

 pregătirea insistentă prin Programul de Alfabetizare digitală a cadrelor didactice fără 

competențe digitale și cursuri de instruire avansată pentru cei cu competențe inițiale; 

 Raportul instrument digital - elev în raionul nostru este unul care nu avantajează sistemul 

educațional:11,28 în liceele raionului, 7,62 în gimnazii, 5,21 în școlile primare –grădinițe. 

 dotarea insuficientă cu calculatoare (58), laptopuri (64) și tablete (7) a instituţiilor 

preşcolare (43). 

Domeniul de analiză:Contextul ecologic 

 majoritatea instituțiilor educaţionale (40) dispun de blocuri sanitare; 

 condițiile de sanitărie sunt monitorizate în permanenţă de instituțiile specializate; 

 calitatea apei potabile utilizată în instituțiile educaționale este periodic verificată de 

Centrul de Sanatate Publică; 

 starea igienico-sanitară a instituțiilor educaționale este bună; 

 în mai multe instituții școlare predarea disciplinelor opționale include educația ecologică și 

educația pentru sănătate; 

 fiecare instituţie educaţională este implicată cel puţin de două ori pe an în activităţi, ce au 

impact ecologic:”Un arbore pentru dăinuirea noastră ”(plantarea arborilor, acţiuni de 

înverzire a localităţii), acţiuni de salubrizare. 

 instituțiile educaționale sunt implicate în proiecte educaționale școlare cu subiect ecologic 
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ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Asigurarea funcționalității celor 46 de 

instituții de învățământ primar, 

gimnazial, liceal și 43 de instituții de 

învățământ preșcolar; 

 Angajare plenară a specialiștilor Direcției 

Învățământ în monitorizarea activității 

instituțiilor educaționale din raion; 

 Implicarea conducătorilor instituţiilor 

educaționale în procesul decizional al 

domeniului; 

 Desfășurarea sistematică a ședințelor 

consiliilui de administrație și consultativ; 

 Desfășurarea sistematică (lunară) a 

ședințelor de informare, orientate spre 

eficientizarea organizării activității 

manageriale; 

 Forme diverse de activitate la nivel de 

instituții (LT ”M.Sadoveanu”,  

LT ”M.Eminescu”, LT ”Șt.Holban” cu 

elevii dotați); 

 Implicarea comitetelor de părinți, a 

comunităţii locale în activitatea 

instituțiilor educaționale; 

 Activități sistematice de informare 

eficientă, formare continuă pe domeniul 

de elaborare a PEI-lui, elaborarea testelor 

conform curriculumului modificat sau 

adaptat; 

 Asigurarea funcționalității celor 35 de 

Centre de Resurse pentru copiii cu 

Cerințe Educaționale Speciale; 

 Înregistrarea progreselor la copiii cu 

cerințe educaționale speciale, urmarea 

implicării active a cadrelor didactice; 

 Aplicabilitatea Metodologiei de evaluare 

complexă a copiilor din instituțiile de 

educație timpurie;  

 Condiții optime asigurate pentru 

incluziunea copiilor cu dizabilităţi în 

instituţiile: IP LT ”Universum”, IP GM 

”C.Radu”; 

 Competență în diseminarea bunelor 

practici a angajaților din instituţiile IP 

LT ”Universum”, IP GM”C.Radu”, IP 

GM Dancu, referitor la incluziunea 

copiilor; 

 Asigurarea permanenă a condițiilor de 

infrastructură și dotare a instituțiilor 

educaționale; 

 Parteneriat eficient DÎ - Asistenţa Socială 

 Discrepanță între notele anuale și notele 

la examene, ca rezultat al lipsei de 

exigență în procesul de evaluare;  

 Rata constantă a absenteismului școlar 

la toate treptele de școlaritate;  

 Dificultăţi în asigurarea cu cadre 

didactice pentru mai multe discipline 

școlare: învățământ preșcolar, 

matematică, învăţământ primar, limbi 

străine, fizică, informatică, etc; 

 Dificultăți în asigurarea eficientă a 

procesului educațional la disciplinele 

opționale; 

 Dificultăţi în elaborarea orarului în 

corespundere cu cerinţele Planului-

cadru;  

 Activitate superficială a multor Comisii 

metodice din instituţiile educaţionale, 

precum și a CMI;  

 Reticența unor cadre didactice și 

manageriale în implementarea 

politicilor educației incluzive; 

 Monitorizare insuficientă din partea 

administrațiilor școlare a implementării 

calitative a planului-cadru;  

 Dificultăţi în desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcţiei de director în 

instituțiile educaționale;  

 Părinţi indiferenţi faţă de rezultatele 

şcolare ale copilului. 

 Lipsa motivației școlare, dezinteres 

pentru studii;  

 Insuficiența cadrelor didactice la 

disciplinele: matematica, limba română, 

limba engleză, informatică, fizică; 

 Îmbătrânirea cadrelor didactice: vârsta 

medie a pedagogilor este de 52,5 ani; 

 Dezinteres pentru studii universitare şi 

postuniversitare a personalului didactic 

din instituţiile preşcolare. 
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şi Protecţie a Familiei, ONG, 

Inspectoratul de Poliţie; 

 Implicare activă a părinţilor în activitatea 

instituției şcolare, cu dezbaterea şi 

identificarea problemelor; 

 Funcţionalitatea site-ului DÎ, prin 

intermediul căruia sunt diseminate 

diferite informații, asigurându-se astfel 

transparența procesului decizional; 

 Respectarea conformă a Regulamentului 

cu privire la examenele de absolvire a 

gimnaziului şi a Regulamentului cu 

privire la examenul naţional de 

bacalaureat; 

 Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie 

și biologie din LT ”Șt.Holban”, în cadrul 

proiectului „Reforma învățământului în 

Republica Moldova”, GM Dancu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunități Riscuri 

 Asistență  metodologică consecventă  din 

partea MECC; 

 Suport și îndrumare metodologică asigurată 

de Consiliul raional Hîncești; 

  Deschidere și dialog constructiv oferit de 

MECC; 

 Acordul de colaborare cu Universitatea 

Pedagogică de Stat din Tiraspol; 

 Formarea și dezvoltarea cadrelor didactice 

și manageriale din IET;  

 Varietatea proiectelor promovate de 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, 

precum și de ONG –uri orientate spre 

dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice;  

 Cunoasterea si aplicarea prevederilor 

metodologiilor naționale privind cultura 

organizațională a politicii incluzive; 

 Programe de recalificare oferite cadrelor 

didactice de IŞE, Pro Didactica, etc; 

 Elaborarea de către MECC a curricula 

pentru disciplinele opţionale;  

 Prezența unui nomenclator nou de 

documentație școlară, noi reglementări 

pentru organizarea procesului de atestare a 

cadrelor didactice, a repartizării timpului 

de muncă; 

 Prezența noului document reglator-

Instrucțiunea cu privire la managementul 

temelor pentru acasă;  

 Suport metodologic și consiliere periodică 

oferită de Direcția de Asigurare a 

 Abandonul posturilor didactice în sistemul 

educațional; 

 Lipsa specialiştilor nu va permite predarea 

calitativă a tuturor disciplinelor; 

 Abandonul şi absenteismul şcolar 

influențează analfabetismul și 

neșcolarizarea; 

 Imposibilitatea organizării procesului de 

admitere regulamentară în liceele 

raionului din cauza numărului mic de 

abiturienţi;  

 Predarea disciplinelor şcolare de către 

nespecialişti; 

 Rata în creștere a pedagogilor necalificați 

în instituțiile educaționale; 

 Predarea unor discipline de către un 

singur cadru didactic în mai multe 

instituţii;  

 Predarea unor discipline de către cadre 

didactice pensionare în majoritatea 

instituţiilor;  

 Imposibilitate de asigurare a condițiilor de 

”școală mai bună” pentru şcolile de 

circumscripţie; 

 Riscul de majorare a localităților în care 

lipsesc instituțiile educaționale,  

 Tineri neimplicaţi în viaţa socială, 

indiferență și conservatism;  

 Instabilitate economică și socială; 

 Creșterea criminalității în rândul tinerilor. 
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Alimentelor;  

 Identificarea altor surse financiare pentru 

dotarea cabinetelor. 

 

PROBLEME IDENTIFICATE:  

1. Insuficiența cadrelor didactice calificate;  

2. Dezinteresul cadrelor didactice şi manageriale pentru creşterea profesională;  

3. Incapacitatea financiară de asigurare a dezvoltării instituționale, ca rezultat al scăderii 

numărului de copii din școală; 

4. Dificultăți esențiale în reorganizarea, optimizarea cheltuielilor în instituțiile mici;  

5. Dezinteres și reticență față de procesul de atestare, mai cu seamă pentru gradul UNU și 

SUPERIOR; 

6. Dificultăți în organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor manageriale în instituțiile 

educaționale; 

7. Dificultăți de consiliere psihologică și logopedică a elevilor, create de lipsa 

psihologilor/logopezilor solicitați în instituțiile educaționale.  

 

OORRIIEENNTTĂĂRRII  PPRRIIOORRIITTAARREE,,  AANNUULL  ȘȘCCOOLLAARR  22002200--22002211  

 
Obiectivele strategice şi de referinţă ale DÎ Hîncești pentru anul şcolar 2020- 2021: 

 

I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, inclusiv și în situație de 

urgență sau carantină. 

2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate foarte bune la examenele naţionale.  

3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă.  

4. Prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar; prevenirea violenţei şi creşterea 

siguranţei elevilor. 

5 .Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.  

 

II .Eficientizarea procesului  educațional  prin restructurarea rețelei școlare  

1. Repartizarea uniformă a reţelei învăţământului timpuriu şi primar în toate localitățile din raion, 

pentru prevenirea aglomerării elevilor sau funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau 

improvizate.  

2. Reorganizarea şi restructurarea învăţământului secundar general . 

3. Asigurarea didactică a tuturor disciplinelor școlare din instituțiile de învățământ, asigurarea şi 

îmbunătăţirea transportului şcolar al elevilor.  

4. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie. 

 

III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii DÎ Hîncești, prin 

comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi mass-media  

1. Intensificarea parteneriatului cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu 

asociaţii culturale şi sportive,  cu sindicatele și agenții economici.  

2. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media.  

3. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem. 
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DOMENIUL I. MANAGEMENT ȘI EVALUARE 

Obiectiv strategic: Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  

 

I.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe 

învăţământul din mediul rural.  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA PROCENTULUI DE CADRE 

DIDACTICE CALIFICATE DIN MEDIUL RURAL LA 99 % 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Responsa- 

bil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Implementarea cadrului 

normativ și de politici 

din perspectiva 

racordării sistemului de 
învăţământ la 

standardele europene şi 

necesităţile social-
economice şi 

educaţionale ale statului. 

Implementarea Metodologiei 

de evaluare a instituțiilor de 

învățământ general, 

Metodologiei de evaluare a 
cadrelor de conducere, 

Standardelor de calitate a 

școlii prietenoase copilului, 
Standardelor profesionale ale 

cadrelor didactice și 

manageriale, Standardelor de 

evaluare a cadrelor didactice 
și manageriale. 

Pe parcursul 

anului 
DÎ 

Metodologia  de 

evaluare a instituțiilor de 
învățământ general ,   

Metodologia de evaluare 

a cadrelor de conducere 
implementate reușit. 

Evaluarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 
didactice și manageriale 

în baza standardelor 

(nivel instituțional, DÎ) 

Identificarea şi 

implementarea 
mecanismelor 

managementului 

modern: diagnosticarea, 

proiectarea, luarea de 
decizii, organizarea, 

evaluarea, comunicarea 

etc. 

1. Elaborarea Raportului de 

activitate a DÎ Hîncești 
privind realizarea obiectivelor 

operaționale ale anului de 

studii 2019 – 2020, 

respectarea prevederilor 
art.141, p.4 din Codul 

Educației; 

2. Colectarea Rapoartelor de 
activitate a instituțiilor 

preșcolare/ preuniversitare 

pentru perioada anului 
academic 2019 -2020, 

coordonarea conformității cu 

Procedura de publicare a 

raportului de activitate; 
3. Publicarea rapoartelor de 

activitate a instituțiilor 

preșcolare/ preuniversitare 
pentru perioada 2019 -2020 

pe pagina oficială a DÎ 

Hîncești,respectându-se 

prevederile art.20 p.7 din 
Codul Educației; 

4. Evaluarea implementării  

Stategiei de dezvoltare a 

sistemului educațional 

raional pentru anii 2013-

2020; 
5. Evaluarea implementării 

Programelor strategice și 

operaționale la nivel de 

instituție preșcolară și 
instituții de învățământ 

secundar general. 

Iunie/iulie 

2020 
 

 

 

 
 

 

Iunie/ iulie 
2020 

 

 
 

 

 

 
Iunie/ iulie 

2020 

 
 

 

 

 
 

Pe parcursul 

anului 
 

 

 
Pe parcursul 

anului 

SPEM 

Managerii 

şcolari 

Raportul DÎ cu referire 

la gradul de îndeplinire a 
acțiunilor proiectate în 

Stategia de dezvoltare 

a sistemului 

educațional raional 

pentru anii 2013-2020.   
Fiecare instituţie 

preşcolară şi 
preuniversitară 

urmărește respectarea 

termenilor și a etapelor 
de implemetare a 

Programului strategic de 

dezvoltare și 

operațional.  
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Promovarea unui demers 

de monitorizare, 
îndrumare, evaluare 

eficient. 

1. Elaborarea Planului – 

buget pe programe, anul 
2021; 

2. Realizarea raportului 

privind organizarea și 

funcționarea sistemului de 
management financiar și 

control pe anul 2020, HG 974 

din 21.12.2012; 
3.Elaborarea  programului de 

monitorizare în baza analizei 

realizării indicatorilor (Anexa 
1A); 

4. Implementarea 

programului de monitorizare 

și evaluare.(Anexa1B) 

Noiembrie, 

2020 
Ianuarie, 

2021 

 

 
 

 

 
 

Pe parcursul 

anului 
 

SPEM 

 

Planul – buget pe 

programe elaborat 
Raportul privind 

organizarea și 

funcționarea sistemului 

de management 
financiar și control 

realizat. 

 
Rezultate ale instituțiilor 

patronate la parametrii 

de bază îmbunătățite  
 

Programul de 

monitorizare și evaluare 

realizat 95 %  

Încadrarea în unităţile de 

învăţământ a cadrelor 

didactice calificate, cu 
accent în şcolile din 

mediul rural.  

 

Monitorizarea mişcării 

personalului didactic la 

posturilor vacante/rezervate 
de către Serviciul Resurse 

umane  

 

Pe parcursul 

anului 
 

DÎ 

Managerii 
școlari 

96% dintre instituțiile 

preuniversitare sunt 

asigurate cu personal 
calificat. 

Fiecare instituție deține 

și urmărește 

implementarea planului 
de activitate a Comisiei 

pentru Asigurarea 

Calității. 

Continuarea implicării 
comunităţii locale în 

scopul stabilizării forţei 

de muncă în mediul rural 
(decontarea 

transportului, oferirea de 

facilităţi cadrelor 
didactice, asiguarea 

cazării în comunitate a 

cadrelor didactice).  

Identificarea surselor 
bugetare pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport 

Septembrie 

2020 
APL I, DÎ 

APL I implicată în 
asigurarea transportării 

profesorilor 

  Profesori asigurați, 
beneficiari de facilități 

Respectarea cadrului 
normativ şi instituţional 

care să asigure accesul la 

o educaţie de calitate în 
învăţământul de bază 

pentru toţi copiii, 

inclusiv pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale 
speciale 

Implementarea Metodologiei 
de înscriere a copiilor în 

clasa I. Vizite de 

monitorizare 
Mai –august 

2020 

Managerii 

școlari 

Inspectorii 
patroni 

100% de elevi înscriși 
conform districtelor 

școlare stabilite. 

Monitorizarea 

performanţelor 
Conducătorilor unităţilor 

de învăţământ în 

domeniul 

managementului 
educaţional, a activităţii 

didactice, știinţifice şi de 

formare. 

Vizite de monitorizare și de 

asistență metodică.(Anexa1B) 

Conform 
graficului 

Specialiștii 
SPEM 

Cadre didactice și 

manageriale inspectate 

Monitorizarea modului 

de asigurare a condiţiilor 

igienico-sanitare optime, 

Reglementări legale .Vizite 

de monitorizare.(Anexa 1B) Permanent 
Specialiștii 

SPEM 

Toate instituțiile 

educaționale au avize de 

funcționare, copiii și 
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a stării de sănătate și 

securitatea copiilor/ 
elevilor/ personalului și 

a utilizării eficiente a 

spaţiilor de învăţământ 

în școli și grădinițe în 
conformitate cu 

Reglementările speciale 

privind organizarea 
anului de studii 2020-

2021 în contextul 

epidemiologic COVID-
19. 

elevii au certificate 

medicale. 
  Instituțiile de 

învățământ din 

subordine asigură 

condiții de securitate a 
vieții și sănătății 

copiilor. 

 

I.2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate foarte bune la examenele naţionale 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: Competențe dezvoltate la elevi prin aplicarea strategiilor 

didactice participative, centrate pe elev, părinți informați de rezultatele elevilor. 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Responsab

il 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

ale elevilor la toate 

treptele de școlaritate 

 Inspector şcolar general  

Inspector şcolar general 

adjunct  

Directori  

Profesorii  

Elevii  

 

1. Analiza SWOT a 

rezultatelor obţinute la 

examenele naţionale în 

anul şcolar 2019- 2020; 

2. Întocmirea planului de 

acțiuni al Direcției 

Învățământ privind 

remedierea, îmbunătățirea 

rezultatelor școlare, 

motivarea elevilor claselor 

absolvente pentru sesiunea 

de examene 2021;  

3. Ședințe ale comisiilor 

metodice cu analize de 

rezultate; 

4. Încheierea de 

parteneriate între şcolile 

din mediul urban cu cele 

din mediul rural pentru 

desfăşurarea de activităţi 

comune pentru schimb de 

bune experiențe în 

pregătirea pentru sesiunea 

de examene precum şi de 

activităţi extraşcolare. 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Mana-

gerii 

școlari 

Ședințe organizate cu 

stabilire de acțiuni 

concrete 

Planuri operaţionale 

Fişa de monitorizare 

şi evaluare 

 

 

 

Parteneriate încheiate  

Sesiuni de exersare 

desfășurate 
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  Asigurarea calităţii 

managementului 

curricular 

1. Elaborarea planurilor 

comisiilor metodice 

raionale la disciplinele de 

studii de către specialiștii 

DÎ, responsabili de 

calitatea predării 

disciplinelor școlare 

(Anexa 4) 

2. Monitorizarea 

procesului de 

implementare a curricula, 

ediția 2019/2018 la 

disciplinele de 

studii.(Anexa 1B) 

3. Monitorizarea modului 

de organizare și 

desfășurare a Decadelor, 

săptămânilor disciplinelor 

școlare 

August-

septembrie 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

SMCFC 

SPEM 

 

Sunt elaborate planuri 

de activitate ale 

comisiilor metodice 

raionale, privind 

implementarea curricula 

, ediția 2019/2018. 

 

 

 

Procesul de dezvoltare 

continuă a 

competenţelor cadrelor 

didactice monitorizat. 

 

Seminare organizate la 

fiecare disciplină 

școlară 

Săptămâni ale 

disciplinelor școlare 

desfășurate 

 

I.3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 3% A NUMĂRULUI DE PREMII ŞI 

MENŢIUNI LA CONCURSURI / OLIMPIADE ŞCOLARE 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Responsa

bil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Crearea mediului 

motivant pentru 

creșterea performanței 

școlare 

1. Organizarea şi 

desfăşurarea olimpiadelor 

școlare 

2. Asigurarea bazei 

materiale necesare 

desfăşurării concursurilor 

școlare. 

3. Elaborarea unor seturi 

de teste –grilă pentru 

desfăşurarea olimpiadelor 

şcolare 

4. Organizarea și 

desfășurarea Galei 

Laureaților, ediția 2021 

5. Selecţia elevilor capabili 

de performanţă, pentru 

formarea Grupelor de 

excelenţă la toate 

disciplinele școlare. 

6. Formarea corpului de 

profesori care vor preda la 

Grupele de excelenţă.  

7. Încheierea unor acorduri 

de parteneriat cu instituții 

superioare în scopul 

pregătirii copiilor apți de 

Februarie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

SMCFC 

SPEM 

Cadrele 

manageri

ale 

 

Concursurile școlare 

desfășurate 

regulamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr de locuri premiante 

la nivel național sporit 

cu 3. 

 

Seturi de teste-grilă 

elaborate 

 

 

 

 

Grupe de excelență 

constituite 
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performanță 

Valorificarea 

potenţialului creativ al 

elevilor prin intermediul 

activităţilor 

extradidactice 

1. Monitorizarea activităţii 

de organizare și 

desfășurare a orelor 

extradidactice; 

(Anexa 1; Anexa  11) 

Pe 

parcursul 

anului 

SPEM 

SMCFC 

Cadre 

manageri

ale 

Activităţi extradidactice 

eficiente  

Nr elevilor implicați în 

activitatea 

extradidactică mărit cu 

10% 

 

I.4. Prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar;prevenirea violenţei şi 

creşterea siguranţei elevilor . 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA NUMĂRULUI DE ABSENŢE CU 5% 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Respon-

sabil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Stabilirea cadrului 

instituțional și legal 

pentru prevenirea 

absenteismului și 

abandonului școlar 

1.Monitorizarea  activităţii 

echipelor manageriale din 

instituţiile de învăţământ 

din raion în vederea 

respectării cadrului legal 

cu referire la şcolarizare: 

Codul Educației, 

Instrucţiunea cu privire la 

şcolarizare etc.,de către 

SPEM a DÎ.(Anexa1B) 

2.Valorificarea  

rezultatelor monitorizării 

respectării Cadrului Legal 

ce vizează şcolarizarea şi 

abandonul copiilor de 7-16 

ani la şedinţele CA. 

3.Crearea condițiilor de 

acces și de transportare a 

elevilor ce frecventează 

școlile de circumscripție 

Semestrial 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Respon-

sabilul de 

școlari-

zare 

Responsa

bil de 

școlarizar

e 

Inspector

ii patroni 

 

 

 

Direcția 

Învățămâ

nt 

100% elevi cu vârsta de 7-

16 ani cuprinși cu școala. 

Programul de școlarizare 
integrală a copiilor de 5-

16 ani și prevenire a 

abandonului școlar 

îndeplinit 100%. 
Nr. elevilor cu abandon 

școlar diminuat cu 30% 

 

I.5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice  

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 5% A NUMĂRULUI CADRELOR 

PARTICIPANTE LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Respon-

sabil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Monitorizarea 

performanţelor 

conducătorilor unităţilor 

de învăţământ în 

domeniul 

managementului 

educaţional, a activităţii 

didactice, știinţifice şi 

de formare. 

Asigurarea condiţiilor 

pentru evoluţia în 

carieră şi dezvoltarea 

Organizarea și 

desfășurarea  

seminarelor de formare cu 

managerii școlari 

(Anexa nr.4) 

 

 

 

 

Seminare de formare cu 

cadrele didactice(Anexa 5) 

 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Specialiș

-tii 

SPEM 

Cadre didactice și 

manageriale informate 

 

 

3 activități de formare 

cu managerii școlari 

 

 

 

3 activități de formare 

cu cadrele didactice în 

contextul implementării 
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profesională a cadrelor 

didactice, în contextul 

implementării 

schimbărilor structurale 

în educaţie 

 curricula, ediția 

2018/2019 

Monitorizarea 

participării cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare în vederea 

evoluției în carieră prin 

înaintarea la  conferirea 

gradelor didactice.  

Vizite de monitorizare și  

asistență metodică (Anexa 

1B) 

Organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

comisiei raionale de 

atestare (Anexa 8) 

Pe 

parcursul 

anulu 

Specialiș

-tii 

SPEM 

Monitorizare asigurată 

Creşterea nivelului de 

pregătire profesională şi 

asigurarea calităţii 

activităţilor de formare 

continuă a personalului 

didactic prin 

monitorizarea 

impactului programelor 

de formare la nivelul 

clasei şi al unităţii de 

învăţământ 

preuniversitar.  

Vizite de monitorizare și 

asistență metodică (Anexa 

1B) 

Valorificarea experienței 

avansate a cadrelor 

didactice și manageriale în 

cadrul Consiliului 

Metodic. (Anexa 9) 

Pe 

parcursul 

anulu 

Specialiș

-tii 

SPEM 

Monitorizare asigurată 

 

 

 

8 cadre didactice au 

prezentat experiența 

avansată în cadrul 

ședinței Consiliului 

Metodic 

 

Domeniul II. REȚEAUA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

OBIECTIV STRATEGIC II. Eficientizarea procesului educațional prin restructurarea rețelei 

școlare  

 

II.1. Repartizarea uniformă în municipiul Hîncești şi în tot raionul a reţelei învăţământului 

timpuriu şi primar, pentru prevenirea aglomerării elevilor în unele unităţi de învăţământ sau 

funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau improvizate.  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DESFĂŞURAREA ÎN CONDIŢII OPTIME A 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TIMPURIU ŞI PRIMAR 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Responsa-

bil 

Indicatori de performanță/ 

de rezultat 

Asigurarea accesului 

tuturor copiilor la 

educaţie de calitate 

1. Implicarea activă a 

părinților în viața 

instituțiilor prin 

organizarea atelierelor de 

informare și exersare de 

implicare în luarea 

deciziilor. 

2. Extinderea numărului de 

grupe în grădiniţele 

existente: 

Grădinița Lăpușna –o 

grupă; 

Grădinița Logănești - o 

grupă. 

Redeschiderea grădiniței 

nr.3 Hîncești. 

2020-2021 

Manage 

rii 

instituții 

lor 

 

 

 

 

 

APL I 

Numărul părinților 

implicați este în creștere 

cu 15% 

 

 

 

 

 

 

Deschiderea a 3 grupe 
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Asigurarea consultanței 

și susținerii managerilor 

școlari în vederea 

dezvoltării continue a 

sistemului educațional 

1. Promovarea bunelor 

practici în vederea 

imlementării documentelor 

de politici. 

2. Consultări lunare 

pentru managerii școlari 

privind implementarea 

elementelor de noutate în 

politicile educaționale. 

Pe 

parcursul 

anului 

Șeful DÎ 

2 seminare desfășurate 

cu managerii școlari din 

subordine în scopul 

promovării bunelor 

practici în domeniul 

implementării 

documentelor de politici 

Consultări desfășurate 

lunar 

 

1. Organizarea activităților 

de consultanță în probleme 

de management 

educațional: strategic și 

operațional. 

Pe 

parcursul 

anului 

SMCFC 

2 seminare cu managerii 

debutanțidin IET 

desfășurate 

 

II.2 Reorganizarea și restructurarea învățământului secundar general de nivelul I și II 

INDICATOR DE REZULTAT: O INSTITUȚIE REORGANIZATĂ ÎN GIMNAZIU- 

GRĂDINIȚĂ 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Respon-

sabil 

Indicatori de performanță/ 

de rezultat 

Sporirea accesului și 

îmbunătățirea calității 

educației din 

perspectiva tratării ei ca 

pregătire pentru viață, 

sporirea eficienței și 

relevanței în educație   

1. Reorganizarea prin 

comasare a grădiniței 

Pășcani cu gimnaziul 

Pășcani, a grădiniței 

Călmățui cu gimnaziul 

Călmățui. 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

DÎ în 

colaborar

e cu 

primarii 

localitățil

or 

2 instituții reorganizate 

1. Implementarea planului 

de monitorizare a 

funcționalității rețelei 

școlare în fiecare 

comunitate (Anexa 1B) 

Pe 

parcursul 

anului 

SPEM 
Încadrarea în cost 

standard/elev 

Diseminarea și 

aplicarea standardelor 

de competență 

profesională ale 

cadrelor manageriale 

din învățământul 

general 

1. Realizarea standardelor 

de performanță specifice la 

nivel instituțional Pe 

parcursul 

anului 

SPEM Rapoarte de analiză 

 

2. Verificarea modului de 

repartizare eficientă a 

resurselor financiare la 

nivel de instituție 

Pe 

parcursul 

anului 

SEFP Rapoarte de analiză 

 

II.3 Asigurarea didactică a tuturor disciplinelor școlare din instituțiile de învățământ , asigurarea 

și îmbunătățirea transportului școlar al elevilor 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: 100 % INSTITUȚII DOTATE CU TEHNICĂ 

MODERNĂ; TRANSPORT ȘCOLAR FUNCȚIONAL 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Respons-

abil 

Indicatori de 

performanță/ de rezultat 

Modernizarea 

procesului educațional 

1. Studiul de fezabilitate 

privind capacitatea 

2020 Primăria, 

directorii 

Studiul de fezabilitate 

realizat 
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din instituții instituțională în domeniul 

digital la nivel de fiecare 

instituție. 

2. Actualizarea datelor 

introduse de către 

instituțiile de învățământ în 

Sistemul automat de 

prelucrare a datelor  

( SAPD). 

3. Actualizarea datelor din 

instituțiile preuniversitare 

în Sistemul Înformațional 

de Managementîn Educație 

(SIME). 

4. Dotarea grădiniţelor cu 

câte un laptop în fiecare 

grupă 

de 

grădiniţă 

 

 

 

SEFP 

Manageri

i 

instituțiil

or 

SEFP 

 

Mana-

gerii 

instituți-

ilor 

 

 

Rapoarte întocmite 

corect 

 

 

 

Rapoarte întocmite 

corect 

 

100% din grădiniţe 

dotate cu laptopuri și 

unite la INTERNET. 

Completarea cu 

calculatoare și internet  

a tuturor sălilor de 

clase, pentru asigurarea 

instruirii la distanță. 

1. De capacitat instituțiile 

cu calculatoare și internet 

în toate sălile de clasă. 

Identificarea de către toate 

instituțiile a potențialilor 

donatori de calculatoare. 

Pe 

parcursul 

anului 

Directorii 

de 

instituții 

Instituţiile dotate cu 

încă cel puţin 3 

calculatoare/ lăptopuri/ 

tablete 

Elaborarea unui 

mecanism de evidență a 

necesităților didactice a 

instituțiilor de 

învățământ din raion 

1. Solicitări de informații 

din instituțiile din 

subordine 

2. Organizarea ședințelor 

de formare a bibliotecarilor 

(Anexa7) 

Pe 

parcursul 

anului 

SEFP Mecanism de evidență a 

materialelor didactice 

elaborat 

 

2 ședințe de formare a 

bibliotecarilor 

Monitorizarea asigurării 

protecției vieții și 

sănătății copiilor în 

transportul școlar  

1. Stabilirea și oficializarea 

itinerarelor și rutelor 

școlare. 

2. Verificarea repectării 

cerințelor tehnice ce 

vizează starea transportului 

școlar din subordinea DÎ. 

3. Gestionarea eficientă a 

resurselor financiare 

pentru funcționarea 

unităților de transport din 

gestiunea DÎ și a 

instituțiilor de învățământ. 

4. Monitorizarea 

activităților din cadrul 

instituțiilor de învățământ 

ce țin de protecția civilă și 

securitatea rutieră. 

5. Monitorizarea activității 

asistenților medicali și 

însoțitorilor de autobuze 

școlare.  

6. Achiziționarea unui 

Pe 

parcursul 

anului, 

semestrial 

 

 

 

 

DÎ 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

semestrial 

SEFP 

 

 

 

 

 

 

SEFP 

Transportul școlar din 

subordinea DÎ/ 

instituțiilor educaționale 

corespunde cerințelor 

tehnice de funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobuz achiziționat 
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mijloc de transport pentru 

asigurarea transportării 

copiilor spre și de la școala 

de circumscripție 

 

II.4 Asigurarea accesului la învățământ prin crearea de șanse egale la educație  

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: MICŞORAREA NUMĂRULUI DE INFRACŢIUNI ÎN 

RÂNDUL MINORILOR DIN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE DIN RAION CU CEL 

PUŢIN 45% 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 

Responsab

il 

Indicatori de performanță/ 

de rezultat 

Evidenţă strictă a 

elevilor predispuşi la 

acţiuni antisociale şi de 

comportament 

inadecvat. 

1. Recepționarea dosarelor 

din școli referitor la copiii 

predispuși la acțiuni 

antisociale 

August, 

2020 

DÎ Plan de acţiuni pentru 

anul în curs elaborat. 

1. De organizat ședințe ale 

Comisiei Copilului aflat în 

dificultate cu participarea, 

Poliției, APL  în privinţa 

evidenţei unor astfel de 

copii 

Permanent Directorii 

instituţiil

or 

preuniver

sitare 

Evidența elevilor 

predispuşi la acţiuni 

antisociale asigurată. 

  Nr. elevilor predispuși 

la acțiuni antisociale 

diminuat. 

Prevenirea infracţiunilor 

în rândul minorilor, prin 

implementarea planului 

de acțiuni de profilaxie a 

delicvențelor juvenile. 

1. De elaborat un plan de 

acțiuni de prevenire a 

delincvenţelor juvenile 

(Anexa13) 

Septembrie 

– 

octombrie 

2020 

DÎ 

 

Nr. de elevi predispuși 

la acțiuni  antisociale 

micșorat cu 25%. 

Promovarea și integrarea 

copiilor romi în 

societate 

1. Recepționarea 

informației din școli cu 

referire la acțiunile  de 

integrare a copiilor de 

romi. 

2. Identificarea 

posibilităților de încadrare 

a copiilor romi în secțiile 

sportive și cercuri 

extracurriculare.  

Septembrie 

2020 

SPEM 100% copii romi 

integrați social 

Asigurarea 

funcționalității CREI în 

toate instituțiile de 

învățământ general din 

localitate 

Vizite de monitorizare in 

teritoriu (Anexa 12) 

Pe 

parcursul 

anului 

SAP CREI din instituțțile de 

învățământ din raion 

funcționale 

Organizarea odihnei de 

vară a copiilor în 

sezonul estival 

 De elaborat planul de 

acțiuni privind organizarea 

odihnei de vară (Anexa 

14) 

Septembrie 

2020 

SMFP Plan de acțiuni elaborat 
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III. Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii DÎ Hîncești, prin 

comunicarea și colaborarea cu comunitatea și mass-media 

 

III.1. Transparență și echitate. Ședințele Consiliului Raional Hîncești cu abordări ale sistemului 

educațional 

Obiectiv operațional: Dezvoltarea procesului participativ și asigurarea transparenței, echității, 

profesionalismului DÎ prin responsabilizare administrativă 

 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: ACCES ECHITABIL LA TOATE SERVICIILE 

EDUCAȚIONALE, TRANPARENȚĂ ȘI RESPONSABILIZAREA ACTULUI 

ADMINISTRATIV LOCAL ASIGURAT 

Nr. Acțiuni preconizate 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

produs/rezultat 

1. Cu privire la deschiderea unei 

singure clase de-a X-ea în LT 

”M.Lomonosov” 

Septembrie, 

2020 

Tonu V., șefa 

DÎ 
Decizia adoptată 

2. Despre pregătirea instituțiilor de 

învățământ preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal către sezonul rece 

al anului 2020 -2021. 

Octombrie, 

2021 

Tonu V., șefa 

DÎ 
Decizia adoptată 

3. Despre organizarea odihnei și 

întremării sănătății copiilor și 

adolescenților în sezonul estival 

2021 

Mai,2021 
Tonu V., șefa 

DÎ 

Plan de acțiuni elaborat 

și realizat 

 

III.2. Transparența procesului educațional în cadrul Consiliului Consultativ,Consiliului de 

Administrație,Consiliului de Etică, Consiliului Metodic 

 

Obiectiv operațional: Asigurarea transparenței decizionale în desfășurarea procesului 

educațional  

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: MANAGERII ȘCOLARI ȘI PREȘCOLARI,ACTORI 

EDUCAȚIONALI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE EXAMINARE A SUBIECTELOR,DE 

LUARE A DECIZIILOR 

 
Consiliul consultativ nr. 1 

Noiembrie, 

2020 

Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Accesul tuturor copiilor la o 

educație de calitate: școlarizarea 

obligatorie (7-16 ani); reducerea 

abandonului școlar și 

absenteismului. 

Asigurarea transportării copiilor 

spre și de la instituția de 

învățământ. 

Asigurarea cu manuale a elevilor 

din instituțiile de învățământ 

raional. 

Scutaru O , 

specialist 

principal 

 

 

Zamurcă Gr., 

specialist-

metodist 

Buiuc V., 

specialist-

metodist 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 
Consiliul consultativ nr. 2 

Ianuarie, 2021 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

2. 

Raport de activitate a Secției 

Politici educaționale și 

management 

Raport de activitate a Secției 

Buruian E.,șef-

adjunct 

 

Cojocaru I., 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 
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3. 

Managementul Curriculumului și 

formare continuă, I semestru, 

anul de studii 2020 - 2021 

Raport de activitate a SAP – ului 

raional pentru I- ul semestru 

șeful secției 

 

Iusico M., șefa 

SAP 

 
Consiliul consultativ nr. 3 

Mai, 2021 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

2. 

Raportul cu privire la organizarea 

olimpiadelor școlare raionale și 

naționale 

Activitatea managerială și a 

cadrelor didactice în scopul 

creării unui sistem de evaluare 

instituțională ca factor esențial în 

creșterea calității procesului 

educațional în instituțiile de 

învățământ raional 

Scutaru O ., 

specialist 

principal 

Buruian E., 

șef-adjunct 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 
Consiliul de Administrație nr. 1 

Septembrie, 

2020 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

Aprobarea Planului unic 

managerial al DÎ pentru anul de 

studii 2020 2021 

Aprobarea planului  de activitate 

a Secției SPEM 

Aprobarea planului de activitatea 

a SMCFC pentru anul școlar 

2020-21 

Aprobarea planului de activitate a 

SAP-ului pentru anul academic 

2020-2021     

Aprobarea Planului de școlarizare 

și de prevenire a abandonului 

școlar în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Aprobarea Programului de 

asigurare a securității sănătății 

copiilor   

Aprobarea Planului de acțiuni 

pentru prevenirea și combaterea 

ANET în instituțiile de 

învățământ general pentru anul de 

studii 2020 -21. 

Aprobarea rețelei școlare a 

instituțiilor de învățământ primar, 

secundar ,ciclul I și II din raion. 

Aprobarea Planului de activitate a 

Școlii de sporturi din subordinea 

DÎ 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

 

Buruian E.,  

șef adjunct 

Cojocaru I., 

șefa SMCFC 

 

Iusico M., șefa 

SAPP 

 

Scutaru O ., 

specialist 

principal 

 

Zamurca G., 

specialist-

metodist 

Cojocaru I., 

șefa SMCFC 

 

 

 

Tonu V., șefa 

DÎ 

 

 

Boldescu B ., 

director 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 
Consiliul de Administrație nr. 2 

Octombrie, 

2020 

Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Respectarea Regulamentului cu 

privire la evidența și înmatricularea 

copiilor în instituțiile de educație 

timpurie 

Cu privire la menţionarea cadrelor 

didactice , manageriale şi a 

angajaților DÎ Hîncești cu ocazia 

sărbătorii Ziua profesională a 

lucrătorului din învăţământ. 

Organizarea şi desfăşurarea 

alimentaţiei elevilor în instituţiile 

de învăţământ general. 

Dănilă M., 

specialist 

principal 

 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

 

 

 

 

Șerban A ., 

specialist 

principal 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 Consiliul de Administrație nr. 3 
Noiembrie, 

2020 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Notă informativă cu privire la 

utilizarea eficientă a Indicatorilor 

de monitorizare și evaluare a 

prevenirii violenței în instituțiile 

de învățământ din raion. 

Gradul de pregătire a instituţiilor 

de învăţământ general către 

sezonul rece în anul de studii 

2020-2021. 

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare în GM Logănești, 

grădinița Logănești 

 Cojocaru I. , 

șefa SMCFC 

 

 

 

 

Zamurcă 

Gr.,specialist – 

metodist 

 

Specialistii 

patron 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 Consiliul de Administrație nr. 4 

Decembrie, 

2020 

Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4 

 

Eficiența structurării planului 

managerial în instituțiile de 

învățământ: asigurarea coerenței 

manageriale (Planul stategic de 

dezvoltare, Planul de activitate 

anual, evaluarea acțiunilor de 

monitorizare a procesului 

educațional); 

Despre executarea bugetelor  

instituțiilor  de învățământ , 

inclusiv cele din subordinea DÎ 

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare în LT ”Universum”, 

Grădinițele nr.1 și nr.2 Sărata 

Galbenei; 

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare în LT”Șt. Holban”  

Buruian E., șef 

adjunct 

 

 

 

Țurcanu 

G.,șefa SMFP 

 

 

Specialiștii 

patroni 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 Consiliul de Administrație nr. 5 

Ianuarie, 2021 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

Despre organizarea și 

desfășurarea concursurilor 

școlare, anul de studii 2020 – 

2021 

Scutaru O ., 

specialist 

principal 

 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 
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2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Implementarea serviciilor 

inovative în bibliotecile școlare 

Monitorizarea  activității 

manageriale referitor la 

nomenclatorul tipurilor de 

documentație școlară. 

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare în 

GM”A.Bunduchi” Buțeni, 

grădinița Buțeni. 

Valorificarea rezultatelor  sem.I 

privind  școlarizarea, reușita 

academică. 

Buiuc V., 

specialist- 

metodist 

 

Mititelu V ., 

specialist 

superior 

 

Secretarul 

consiliului 

 

 Consiliul de Administrație nr. 6 

Februarie,2021 

Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Cu privire la totalurile 

concursului  raional ”Pedagogul 

anului”,ediția 2021 

Monitorizarea procesului de 

completare a cataloagelor 

electronice( pilotare GM 

”A.Donici”)  

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare realizate în GM 

Cățăleni, gradinița Cățăleni 

Cojocaru I., 

șefa SMCFC 

 

Budurin I., 

specialist – 

metodist 

Specialiștii 

patroni 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 
Consiliul de Administrație nr. 7 

Martie ,2021 Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Cu privire la modul de îndeplinire 

a procedurii de recunoaștere și 

echivalare a perioadelor de studii 

efectuate  în străinătate pentru 

continuarea studiilor în 

învățământul primar și gimnazial 

Despre rezultatele vizitelor de 

monitorizare în GM”C.Tănase” 

Nemțeni, grădinița Nemțeni 

Costrîj A., 

specialist 

superior 

 

 

Specialiștii 

patroni 

Note informative 

întocmite,procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

 
Consiliul de Administrație nr. 8 

Aprilie, 2021 

Tonu V.,șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. Implementarea documentelor  de 

politici pe segmentul de 

respectare a Instrucțiunii privind 

organizarea procesului 

educațional în perioada 

pandemică 

Specialiștii 

patroni ai 

instituțiilor de 

învățământ 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Cu privire la rezultatele inspecției 

frontale în grădinița nr.6 Hîncești 

Avizarea Planului de acțiuni, 

privind organizarea sezonului 

estival pentru elevi. 

Rezultatele monitorizării și 

implementării Curriculumului  

național în învățământul primar și 

Pascal M., 

specialist 

metodist 

 

 

Specialiștii la 

disciplinele 

școlare 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 
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5. 

Curricula disciplinare,ediția 2019 

în învățământul gimnazial și 

liceal 

Implementarea noilor documente 

de politici în IET din raion 

 

 
Consiliul de Administrație nr.9 

Mai, 2021 Tonu V., șefa 

DÎ 

Procesul verbal 

întocmit 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Cu privire la organizarea și 

desfășurarea procesului de 

atestare a cadrelor didactice / 

manageriale  în anul de studii 

2020-2021 

Despre activitatea structurilor  DÎ 

(Serviciului management al 

resurselor umane, comunicare și 

relații cu publicul; Secției 

economico-financiară și a 

patrimoniului) în raport cu 

misiunea și perspectivele anului 

viitor de studii. 

Despre activitatea Comisiilor 

instituționale și raionale de 

examen. 

Cojocaru I., 

șefa SMCFC 

 

 

 

 

Conducătorii 

structurilor 

 

Note informative 

întocmite, procese 

verbale redactate, 

decizii luate 

Consiliul de etică 

1. Reconstituirea componenței 

nominale a Consiliului de Etică a 

DÎ 

Aprobarea planului de activitate a 

Consiliului de Etică pentru anul 

de studii 2020-2021 

Distribuirea responsabilităților 

conform planului de activitate 

Septembrie, 

2020 

Consiliul de 

Etică 
Ședința organizată 

2. Elaborarea reperelor 

metodologice pentru cadrele 

didactice,elevi și părinți privind 

organizarea și funcționarea 

Consiliului de etică 

 Eficiența Consiliului de Etică 

la nivelul instituțiilor de 

învățământ – revizuirea actelor 

normative de activitate; 

 Implementarea Planului 

sectorial de acțiuni 

anticorupție în domeniul 

educației pentru anul 2020-

2021. 

Octombrie, 

2020 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Ședință organizată și 

desfășurată 

3. Conflictul organizațional, tehnici 

de soluționare 
Noiembrie, 

2020 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Ședință organizată și 

desfășurată 

4. Organizarea și desfășurarea 

ședințelor de lucru extraordinare 

ale Consiliului de Etică 

La necesitate, 

pe parcursul 

anului 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Ședințe organizate și 

desfășurată 
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5. Prezentarea raportului de 

activitate a CE al DÎ pentru anul 

academic 2020-2021; 

Ascultarea rapoartelor de 

activitate a consiliilor de etică din 

instituțiile de învățământ 

Mai, 2021 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Ședință organizată și 

desfășurată 

6. Asigurarea transparenței 

decizionale cu privire la 

proiectele de acte, note 

informative, decizii la materialele 

aferente acestora prin publicarea 

obligatorie pe pagina de web 

oficială a DÎ Hîncești. 

Pe parcursul 

anului 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Ședință organizată și 

desfășurată 

7. Informarea regulamentară a 

ANACEC-ului cu privire la 

activitatea consiliilor de etică din 

cadrul instituțiilor de învățământ 

general 

30 martie, 

2021 

Președintele 

Consiliului de 

Etică 

Notă informativă 

prezentată 

Consiliul metodic 

1. Valorificarea potențialului 

educativ al conținuturilor 

didactice 

Ianuarie, 2021 șefa SMCFC Ședință desfășurată 

2. Masă rotundă ”Valorificarea 

experienței pedagogice”-exemplu 

de bune practici 

Februarie, 

2021 
șefa SMCFC Ședință desfășurată 

3. Bune practici în implementarea 

ECD în cadrul lecțiilor de 

educație tehnologică și educație 

plastică în instituțiile raionului  

Martie, 2021 șefa SMCFC Ședință desfășurată 

4. Nivelul de implementare a 

Curriculumului național 

învățământul primar, clasele I –

III-a în instituțiile raionului 

Aprilie, 2021 șefa SMCFC Ședință desfășurată 

 Consiliul elevilor 

1. Ședință organizatorică de 

constituire a Consiliului  

Septembrie, 

2020 
SMCFC Ședință desfășurată 

2. Atelier didactic:”Modelul 

profesorului de succes în viziunea 

elevilor”. 

Octombrie, 

2020 
SMCFC Atelier desfășurat 

3. Conferința științifică ”Vorbiți, 

scrieți românește!” 

Noiembrie, 

2020 
SMCFC 

Conferință 

desfășurată 

4. Conferință științifică ”În lagărul 

memoriei – deportările staliniste” 

(elevii claselor a IX-a- a XII-a,) 

Ianuarie, 2021 SMCFC 
Conferință 

desfășurată 

5. Conferința raională a elevilor 

”Promovarea modului sănătos de 

viață” 

Februarie, 

2021 
SMCFC 

Conferință 

desfășurată 
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III.3. Intensificarea colabărării cu comunitatea locală, cu organizații nonguvernamentale, cu 

asociații culturale și sportive, cu sindicatele și agenți economici 

 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: IMPLEMENTAREA UNOR MECANISME EFICIENTE 

DE IMPLICARE A COMUNITĂŢILOR SI FAMILIILOR ÎN SOLUŢIONAREA 

PROBLEMELOR EDUCAŢIONALE ȘI DE ASUMARE A RESPONSABILITĂŢILOR PENTRU 

EDUCAŢIA COPIILOR 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

Diversificarea formelor de 

implicare a comunității  în 

soluționarea problemelor 

educaționale. 

Implementarea 

proiectelor în 

parteneriat cu 

APL,ONG 

Pe parcursul 

anului 
SPEM 

SMCFC 

Numărul de proiecte 

realizate 

Monitorizarea permanentă 

a situaţiei familiale pentru 

prevenirea încălcării 

drepturilor  copilului 

1.Elaborarea si 

implementarea  unui 

plan de  acţiuni în 

scopul îmbunătăţirii 

parteneriatului 

familie-şcoală 

Septembrie 

Permanent 

 

Coordonator 

ANET 

Responsabili 

ANET 

Nr.  cazurilor de 

ANET micșorat cu 

20%. 

1.Desfăşurarea 

seminarelor pentru 

responsabilii de 

ANET în domeniul 

activităţilor cu 

părinţii elevilor. 

Octombrie-

2020 

Februarie-

2021 

Coordonator 

ANET 

Responsabilii 

ANET 

2 seminare organizate; 

Câte un reprezentant 

din fiecare instituţie 

participant la formare 

Conjugarea eforturilor 

familiei, comunităţii, 

administraţiei publice 

locale, comunităţii, 

instituţiilor de învăţămînt, 

privind asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor/elevilor  la 

educaţie de calitate 

1.Organizarea și 

desfășurarea la nivel 

de instituție a Zilei 

Mondiale a Sănătății 

prin implicarea 

activă a părinților, 

diriginților,elevilor. 

2. Participarea  şi 

implicarea 

permanentă la 

soluţionarea 

cazurilor de 

neşcolarizare şi 

abandon şcolar 

 

Noiembrie, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

După 

necesitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful DÎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul cazurilor de 

abandon școlar 

micșorat  cu 30% 

Protejarea materială a 

copiilor /elevilor aflaţi în 

situaţii dificile 

Găsirea fondurilor 

extrabugetare de 

susţinere a copiilor 

aflaţi în dificultate. 

Luna 

septembrie 

sau după 

situaţii 

Responsabilu

l de 

şcolarizare 

Nr. de copii aflaţi în 

dificultate susţinuţi 

material(100%) 

 

Diagnosticarea permanentă 

şi identificarea factorilor 

care duc la abandonul 

şcolar 

Evidenţa zilnică 

/lunară/semestrială a 

frecvenţei elevilor în 

fiecare instituţie de 

învăţământ. 

Lunar, la 

şedinţa de 

lucru a 

angajaților 

DÎ, CA 

Şeful DÎ 

Responsabi-

lul de 

școlarizare 

Reducerea nr. de elevi 

cu abandon şcolar cu 

25%. 
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III.4. Colaborarea deschisă și permanentă cu mass-media pentru mediatizarea de bună practică/ 

de impact din învățământul hînceștean 

 

INDICATOR  DE PERFORMANȚĂ:CEL PUȚIN 5 APARIȚII ÎN MASS – MEDIA ÎN 

FIECARE LUNĂ PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI HÎNCEȘTEANNDI 

Obiectiv operațional Acțiuni programate 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori de 

performanță/de rezultat 

  Colaborarea permanentă 

a angajaților DÎ cu 

serviciile mass-media în 

scopul promovării imaginii 

instituției 

Realizarea planului de 

comunicare cu mass-

media  

Transmiterea regulată 

către mass- media a 

unor comunicate de 

presă, care să reflecte 

activitatea DÎ și starea 

învățământului raional 

Septembrie 

 
SMCFC 

Planul anual de 

comunicare cu mass-

media realizat 

 

 

 

Câte 2 comunicate 

lunare 

Realizarea și publicarea 

comunicatelor de presă 

pe SITE-ul DÎ și în 

Revistele  de 

specialitate  

Permanent SMCFC 

Lunar câte 2 

comunicate de presă 

publicate în ziare 

Comunicate de presă 

publicate pe SITE-ul 

DÎ 

Organizarea 

conferințelor de presă 
Semestrial Șefa SMCFC 

Semestrial organizată 

o conferință de presă. 

Conceperea, tipărirea și 

diseminarea 

materialelor publicitare 

Permanent 
Șefa  

SMCFC 

Materiale publicitare 

diseminate în timp 

rezonabil 

  Participarea la 

emisiuni, interviuri și 

dezbateri organizate de 

mass- media despre 

învățământul raional 

La diferite 

cazuri 
Șefa direcției 

Interviuri acordate la 

moment 

 

III.5. Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri de corupție în sistem 

 

Indicator de performanță: la nivel de  Direcție sunt prevenite cazurile de corupție 

Consolidarea integrității 

instituționale prin prisma 

aplicării Regulamentului 

intern de prevenire a 

cazurilor de corupție 

Elaborarea 

Regulamentului intern 

al DÎ privind avertizorul 

de integritate 

Pe 

parcursul 

anului 

Specialistul 

resurse 

umane 

Regulamentul intern 

elaborat și pus în 

aplicare 

 Instituirea Comisiei de 

evaluare și evidență a 

cadourilor 

Septembrie 

 

 

Specialistul 

resurse umane 

Comisia de evaluare și 

evidență a cadourilor 

constituită legal și 

funcțională 

 Elaborarea și ținerea la 

control a Registrului de 

evidență a cadourilor 

Septembrie Specialistul 

resurse umane 

Registrul de evidență 

a cadourilor elaborat 

 Informarea 

contrasemnătură, la 

numirea în funcție a 

noilor angajați, despre 

La 

angajare 

Specealistul 

resurse umane 

Numărul angajaților 

informați 

contrasemnătură în 

baza avizului de 
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posibilitatea de a fi 

supuși testului de 

integritate personală 

informare 

 

Domeniul II. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, 

ÎNDRUMARE ȘI ANALIZĂ A PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 

Anexa 1A. Planul evaluărilor externe a instituțiilor și ale cadrelor de conducere din învățământul 

general pentru anul de studii 2020-2021 

 
Nr 

crt 
Instituția evaluată 

Perioada 

evaluaării 
Termen de prezentare Evaluare 

1. 
GM Logănești 

Grădinița Logănești 

Octombrie, 

2020 
Noiembrie 

Rapoarte de 

autoevaluare 

2. 
LT 

”Șt.Holban”Cărpineni 

Noiembrie, 

2020 
Decembrie Acreditare 

3. 

LT”Universum” 

Sărata Galbenă 

Grădinițele nr.1, nr.2 

Sărata Galbenă 

Noiembrie, 

2020 
Decembrie Acreditare 

4. GM ”A.Bunduchi” 

Buțeni  

Grădinița Buțeni 

Decembrie, 

2020 

Ianuarie Rapoarte de 

autoevaluare 

5. GM Caracui  

Grădinița Caracui 

Ianuarie, 

2021 

Februarie Rapoarte de 

autoevaluare 

6. GM Cățăleni, 

grădinița Cățăleni 

Februarie, 

2021 

Martie Rapoarte de 

autoevaluare 

7. Gimnaziul”C.Tănase” 

Nemțeni 

Grădinița Nemțeni  

Martie, 

2021 

Aprilie Rapoarte de 

autoevaluare 

8. GM”C.Radu” 

Leușeni 

Grădinița Leușeni 

Aprilie, 

2021 

Mai Rapoarte de 

autoevaluare 

9.  Grădinița nr.6 

Hîncești 

Aprilie, 

2021 

Mai Raport de 

autoevaluare 

 

Anexa 1B. Vizite de monitorizare 

 
Tema Instituția Perioada Responsabil Evaluare 

1. Activitatea echipelor 

manageriale și a cadrelor didactice 

în asigurarea dreptului la 

învățătură a copiilor de vârstă 

școlară. 

Instituțiile de 

învățământ 

general din 

raion 

Septembrie SPEM 
Consiliul 

Consultativ 

2. Instituționalizarea copiilor de 

vârstă preșcolară în vederea 

pregătirii către debutul școlar. 
IET Septembrie SPEM 

Consiliul de 

Administrație 

3. Asigurarea cu cadre didactice a 

instituțiilor educaționale din raion . 

Impactul implementării scrisorii 

MECC nr.03/2-09/1502 din 

22.03.2019 privind 

Instituțiile din 

subordine 

Octombrie-

noiembrie 

2020 

SMRUCRP 
Consiliul 

Consultativ 
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Campania”Vreau să devin 

PEDAGOG” 

4. Organizarea şi desfăşurarea 

alimentaţiei elevilor în instituţiile 

de învăţământ general.  

Instituțiile de 

învățământ 

general din 

raion 

Pe parcursul 

anului 
SPEM 

Consiliul de 

Administrație 

5. Gradul de pregătire a 

instituțiilor de învățământ de toate 

nivelurile pentru anul de studii 

2020-2021 

Instituțiile de 

învățământ 

general din 

raion 

August-

septembrie 
SPEM 

Consiliul 

Consultativ 

6. Verificarea corectitudinii 

salarizării, evidenței timpului de 

muncă și odihnă a angajaților IET 

Instituțiile de 

educației 

timpurie din 

subordine 

Ianuarie-

februarie, 

2021 

SMRUCRP 

Consiliul de 

Administrație 

7. Predarea disciplinelor școlare 

din perspectiva implementării 

curricula, ediția 2019 

 

Instituțiile de 

învățământ 

general din 

raion 

Septembrie-

mai 
SPEM 

Consiliul de 

Administrație 

8. Implementarea noilor 

documente de politici în IET din 

raion 

Instituțiile de 

învățământ 

preșcolar 

Septembrie-

mai 
SPEM 

Consiliul de 

Administrație 

9. Monitorizarea activității 

managerilor școlari. Stabilirea % 

pentru performanțe  

Instituțiile de 

învățământ 

general din 

subordine 
trimestrial SMRUCRP 

Comisia de 

evaluare a 

activității 

managerilor 

școlari 

 

Anexa 2 Inspecții de specialitate  

 
Nr 

crt 
Tema inspecției Instituția Perioada Responsabil Evaluare 

1. Inspecții curente și speciale de 

evaluare a cadrelor didactice 

debutante pentru conferirea 

/confirmarea gradelor didactice 

Instituțiile 

școlare și 

preșcolare 

din raion 

Septembrie- 

martie 
SPEM 

Comisia 

raională de 

atestare 

 

Anexa 3. Probe de evaluare 

 

Disciplina /clasa 
Lunile Responsabil 

IX X XI XII I II III IV V  

Limba și 

literatura 

română 

V X      X V Sp.responsabil 

Matematica   VI      VIII  Sp.responsabil 

Istoria   X(um)        Sp.responsabil 

Geografia  
       

XII 

(real/uma

nistic) 

 Sp. responsabil 

Biologia   IX     XI   Sp.responsabil 

Chimia    IX     XI  Sp.responsabil 

Fizica        VII   Sp.responsabil 
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Limba 

rusă(alol) 
     IX    Sp.responsabil 

Limba străină   X    IX   Sp.responsabil 

Înv.primar  IV 
L.rom 

     III științe   
Sp. 

Responsabil 

L.rom (alol)  IX        Sp.responsabil 

Informatica     VIII  XI    Sp.responsabil 

 

Anexa 4. Programul de formare a cadrelor manageriale 

 
Nr 

d/o 

Tipul 

activității 
Tematica Perioada Public vizat Responsabil 

1. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Modalitatea de 

monitorizare,analizare a 

asistențelor la activitățile 

didactice ,efectuate de către 

directori,respectiv de către 

directorii adjuncți. 

Octombrie Directorii de școli 

 

LT ” Șt.Holban” 

Cărpineni 

șefa DÎ 

2. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Standarde ale calităţii 

educaţiei la nivel de unitate 

şcolară. Sistemul de 

management al calităţii. 

Decembrie, 

2020 

Directorii de școli 

GM ”D.Crețu” 

Cărpineni 

șefa DÎ 

3.  Managementul avansării în 

cariera managerială. 

Evaluarea anuală a 

managerilor școlari 

Martie, 

2021 

Directorii de școli 

LT ”D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

șefa DÎ 

3.  Rolul triadei educaționale în 

formarea competențelor 

elevilor și imaginii cadrelor 

didactice prin intermediul 

platformelor educaționale. 

Noiembrie Directorii adjuncți 

pentru instruire 

E.Buruian, șef 

adjunct DÎ 

4.  Evaluarea online a elevilor 

prin intermediul platformelor 

educaționale (Kahoot, 

Quizzet, etc) 

Ianuarie Directorii adjuncți 

pentru instruire 

E.Buruian, șef 

adjunct DÎ 

  Șanse egale pentru copii 

diferiți în școală 

Martie Directorii adjuncți 

pentru instruire 

E.Buruian, șef 

adjunct DÎ 

5.  Școala ALTFEL 2020 –

activă și creativă: 

Aventură în natură. Elemente 

în educație OUTDOOR 

Octombrie Directorii adjuncți 

pentru educație 

I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

  Școala ALTFEL 2020 –

activă și creativă: 

Labirintul proiectelor 

educative 

Februarie Directorii adjuncți 

pentru educație 

I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

  Educația în siguranță . 

Prevenirea actelor de 

violență, bullying și 

cyberbullying 

Decembrie Directorii adjuncți 

pentru educație 

(coordonatorii 

ANET) 

I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

6. Ședință 

de 

informare 

Organizarea procesului 

educational în anul de studii 

2020-2021 

August Directorii de 

grădinițe 

M.Dănilă, 

specialist 

principal 
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7. Seminar 

teoretic 

Teoria inteligenților multiple Octombrie Directorii de 

grădiniță 

M.Dănilă, 

specialist 

principal 

  Stresul și impactul asupra 

activităților angajaților 

Februarie Directorii de 

grădiniță 

M.Dănilă, 

specialist 

principal 

  Managementul promovării 

imaginii IET 

Aprilie Directorii de 

grădiniță 

M.Dănilă, 

specialist 

principal 

       

Anexa 5. Programul de formare a cadrele didactice 

 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA  ROMÂNĂ 

Zi metodică: Marți, Responsabil :Tonu V. 

Teme de cercetare: 

1. Managementul implementării calitative a curriculei 2019 în clasele a V-a, a VI-a și a X-

a, a XI-a 

2. Metodologia formării și dezvoltării competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului 

la Limba și literatura română/Literatura universală 

Nr 
Tipul 

activităţii 
Tematica Perioada Public vizat 

Locul 

desfăşurării şi 

instituţia 

responsabilă 

Responsabil 

1. Întrunire 

metodică 

raională 

1. Sugestii metodologice 

privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului 

educaţional în anul de studii 

2020-2021.  

2. Analiza activității comisiei 

metodice raionale în anul de 

studii 2019-2020 

3. Desfășurarea procesului 

educațional la distanță, în 

contextul epidemiologic 

COVID-19, aspectele de 

noutate 

August, 

2020 

Profesorii 

de limba și 

literatura 

română 

Online, Google 

Meet 

Tonu V., 

șefa DÎ 

2. Seminar 

teoretico- 

practic 

Utilizarea lecțiilor video și a 

platformelor educaționale în 

procesul de predare la 

distanță 

Octom-

brie, 2020 

Profesorii 

de limba și 

literatura 

română 

Online 
Tonu V . 

șefa DÎ 

3. Seminar 

teoretico- 

practic 

Exploatarea mediuluivirtual 

de învăţare în cadrul orelor 

de limba și literatura română 

Ianuarie, 

2021 

Profesorii 

de limba și 

literatura 

română 

(conform situației 

epidemiologice 

Online) LT 

”M.Sadoveanu” 

Tonu V., 

șefa DÎ 

4. Seminar 

teoretico- 

practic 

Organizarea și desfășurarea 

demersului didactic 

interdisciplinar 

Martie, 

2021 

Profesorii 

de limba și 

literatura 

română 

GM”Alecu 

Donici” 

Tonu V., 

șefa DÎ 

5.  Pregătirea / formarea 

corpului de evaluatori pentru 

simulări și examenele 

naționale 

Martie, 

2021 
  

Tonu V., 

șefa DÎ 
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6. Conferinț

a 

științifică 

Tema Marii Uniri în 

literatura română Decembri

e, 2020 

Elevi din 

clasele a 

IX-a –a 

XII-a 

LT”Universum

” Sărata-

Galbenă 

Tonu V., 

șefa DÎ 

6. Concurs 

literar 

Concursul tânărului publicist 

”C.Tănase” 

Pe 

parcursul 

anului 

academic 

Elevii din 

clasele a 

VII-XII 

Direcția 

Învățământ 
Tonu V. 

7. Concurs 

literar -

istoric 

Concursul literar-istoric 

”Moștenire” 

Pe 

parcursul 

anului 

academic 

Elevii din 

clasele a 

VII-XII 

Direcția 

Învățământ 

Tonu V. 

 

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ/FRANCEZĂ  

Zi metodică: luni                     Responsabil: I.Cojocaru, șefa SMCFC 

Tema de cercetare:„Implementarea Curriculumului la limba franceză/engleză, ediția 2019” 

Nr. 
Tipul 

activităţii 
Tematica Perioada Public vizat 

Locul 

desfăşurării şi 

instituţia 

responsabilă 

Moderatori 

1. Întrunire 

metodică 

raională 

Analiza procesului educațional 

desfășurat la Limba 

franceză/engleză în anul de 

studii 2019-2020 

August, 

2020 

Profesorii de 

limba engleză/ 

franceză 

LT 

”M.Sadovea-

nu” Hîncești 

I.Cojocaru, 

șefa 

SMCFC 

2.  Implementarea Curriculumului 

la limba franceză / engleză, 

ediția 2019 

Octom-

brie 

2020 

Profesorii de 

limba engleză/ 

franceză 

ONLINE I.Cojocaru, 

șefa 

SMCFC 

3.  Utilizarea lecțiilor video și a 

activităților interactive în 

procesul de predare la distanță 

Noiem-

brie, 

2020 

Profesorii de 

limba 

engleză/france

ză 

ONLINE I.Cojocaru, 

șefa 

SMCFC 

 

DISCIPLINA LIMBA RUSĂ 

Zi metodică: Vineri                                   Responsabil: Costrîj Alla 

Tema de cercetare: Îmbunătățirea calității în  educație prin împlementarea cerințelor  

Curriculumului  la  disciplină, ediția 2019 

 
Nr. Tipul activităţii Tematica Perioada Public vizat Moderator 

1. Întrunire 

metodică raională 

Sugestii metodologice, 

privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului 

educaţional în anul de studii 

2020-2021. Implementarea 

Curriculumului 2019 la 

disciplina Limba rusă 

August 

2020 

Profesorii de 

limba rusă 

Costrîj Alla 

 

2. Seminar 

teoretico- practic 

Eficiența utilizării TIC în 

procesul instructiv-educativ 

Noiembrie, 

2020 

Profesorii de 

limba rusă 

Costrîj Alla 

3. Seminar 

teoretico- practic 

Particularitățile evaluării 

rezultatelor școlare exprimate 

în termeni de competențe. 

Martie 

2021 

Profesorii de 

limba rusă 

Costrîj Alla 
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DISCIPLINA: CHIMIA/BIOLOGIA 

Zi metodică: Joi                        Responsabil: E.Buruian, șef adjunct 

Tema de cercetare:” Tehnologia didactică modernă deziderat imperativ în  implementarea 

curriculumului la disciplina chimia/biologia , ediția 2019”. 

 

Nr. 
Tipul 

activităţii 
Tematica Perioada Public vizat 

Locul 

desfăşurării 

şiinstituţia 

responsabilă 

Moderatori 

1. Întrunire 

metodică 

raională 

Organizarea și desfășurarea 

procesului educațional la 

chimie în anul de studii 

2020-2021. 

Analiza activității comisiei 

metodice raionale în anul de 

studii 2019-2020 

Desfășurarea procesului 

educațional la distanță, în 

contextul epidemiologic 

COVID-19 , aspectele de 

noutate.  

august Profesorii 

de chimie 

Online 

(ZOOM) 

E.Buruian, 

șef adjunct 

2. Seminar 

teoretico- 

practic 

Integrarea instrumentelor 

WEB  și a softurilor 

educaționale în procesul 

educațonal 

octombrie Profesorii 

de chimie 

/biologie 

DÎ 

Sala de ședințe 

”M.Eminescu” 

E.Buruian, 

șef adjunct 

3. Seminar 

teoretico- 

practic 

Profesorul-coordonatorul 

autorealizării personale a 

elevului în contextul noilor 

politici educaționale 

Ianuarie, 

2021 

Profesorii 

de chimie/ 

biologie 

DÎ 

Sala de ședințe 

”M.Eminescu” 

E.Buruian, 

șef adjunct 

4. Atelier de 

lucru/masă 

rotundă 

Evaluarea rezultatelor 

învățării – aspect 

constructivist în 

implementarea 

curriculumului, ediția 2019. 

Martie, 

2021 

Profesorii 

de chimie 

DÎ 

Sala de ședințe 

”M.Eminescu” 

E.Buruian, 

șef adjunct 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA  

Zi metodică: Marți                     Responsabil: Budurin Irina  

Tema de cercetare:” Parametrii predării calitative a informaticii prin prisma platformelor 

educaționale ”. 

 

Nr. Tipul activităţii Tematica Perioada Public vizat 
Locul desfăşurării şi 

instituţia responsabilă 
Moderatori 

1. Întrunire 

metodică 

raională 

Organizarea și 

desfășurarea 

procesului 

educațional la 

informatică  în anul 

de studii 2020-2021. 

Analiza activității 

comisiei metodice 

raionale în anul de 

studii 2019-2020. 

August, 

2020 

Profesorii 

de 

informatică 

Online, ZOOM 

I.Budurin, 

specialist 

metodist 

2. Seminar Gsuite (aplicația Octombrie Profesorii Online I.Budurin, 
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teoretico-

practic 

Meet, Grupuri, 

Persoane) 

de 

informatică 

specialist 

metodist 

3. Seminar 

teoretico-

practic 

Gsuite (aplicația Jam 

board, Drive, 

Documente) 

Noiembrie 

Profesorii 

de 

informatică 

Online 

I.Budurin, 

specialist 

metodist 

4. Seminar 

teoretico-

practic  

Evaluarea învățării –

aspect constructivist 

în implementarea 

curriculumului, 

ediția 2019, la 

Informatica. 

Martie, 

2021 

Profesorii 

de 

informatică 

GM ”D.Crețu” 

Cărpineni 

I.Budurin, 

specialist 

metodist 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Zi metodică: Vineri                  Responsabil: Plăcintă Mariana 

Tema de cercetare:Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasele V-VI și a 

X – XI-a 

 

Nr. Tipul activităţii Tematica Perioada Public vizat 
Locul desfăşurării şi 

instituţia responsabilă 
Moderatori 

1. Întrunire 

metodică 

raională 

1. Analiza 

procesului 

educațional la 

matematică în 

anul de studii 

2019-2020 

2. Organizarea 

procesului 

educațional la 

matematică în 

anul de studii 

2020 -2021 

17.08.2020 

Profesorii 

de 

matematică 

IP LT ”M. 

Sadoveanu” 

or. Hîncești 

 

Plăcintă 

Mariana, 

specialist-

metodist, 

DÎ 

2. Seminar 

practic 

Managementul 

temelor pentru 

acasă în 

învățământul 

primar, 

gimnazial: 

continuitate și 

racordare la 

curricula 2019 

Octombrie, 

2020 

Profesorii 

de 

matematică 

 

Plăcintă 

Mariana, 

specialist-

metodist 

DÎ 

 

3. 

Seminar 

teoretico -

practic 

Evaluarea 

rezultatelor 

școlare în clasa a 

V-a: aspecte de 

continuitate din 

perspectiva 

Evaluării 

Criteriale prin 

Descriptori 

Noiembrie, 

2020 

Profesorii 

de 

matematică 

GM ”DM Crețu” 

Cărpineni 

Plăcintă 

Mariana, 

specialist-

metodist 

DÎ 

 

4. Seminar 

practic 

1. Metodologia 

realizării 

Martie, 2021. Profesorii 

de 
LT Lăpușna 

Plăcintă 

Mariana, 
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conexiunilor 

transdisciplinare 

în cadrul studierii 

Matematicii 

2. Educația 

STEM și 

STEAM în 

procesul 

educațional la 

matematică. 

matematică specialist-

metodist 

DÎ 

 

 

 

DISCIPLINA: Educația plastica 

Zi metodică : miercuri                Responsabil:  Scutaru Oxana 

Tema de cercetare: Managementul implementării calitative a curriculei 2019 în clasele a V-VII-a 

 

Nr. 
Tipul 

activității 
Tematica Perioada Public vizual 

Locul 

desfășurării 
Moderatori 

1. 

Întrunire 

metodică 

raională 

1.Organizarea și 

desfășurarea 

procesului educațional 

la educația plastică în 

anul de studii 2020-

2021 

August 

Profesorii 

de educație 

plastică 

Online 

O.Scutaru, 

specialist 

principal, DÎ 

2. Seminar 

teoretico- 

practic 

Managementul 

implementării 

calitative a curriculei 

2019 în clasele a V-

VII-a 

Octombrie 

Profesorii 

de educație 

plastică 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

O.Scutaru, 

specialist 

principal, DÎ 

 

3. Seminar 

teoretico 

-practic 

Metodologia formării 

și dezvoltării 

competențelor 

transdisciplinare ale 

elevului în cadrul 

disciplinei Educație 

plastică 

Februarie 

Profesorii 

de educație 

plastică 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

O.Scutaru, 

specialist 

principal, DÎ 

4. Seminar 

teoretico 

-practic 

Evaluarea formativă, 

instrument de 

asigurare a succesului 

elevului la educația 

plastică 

Aprilie 

Profesorii 

de educație 

plastică 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

O.Scutaru, 

specialist 

principal,  DÎ 

 

DISCIPLINA : Educație muzicală 

Zi metodică: Miercuri     Responsabil : Şerban Ala, specialist principal  

Tema de cercetare :Managementul implementării calitative a curriculei 2019 în clasele a V-VIII-a 

 

Nr. 
Tipul 

activităţii 
Tematica Perioada Public vizat 

Locul desfăşurării şi 

instituţia responsabilă 
Moderatori 

1. Formare 

profesion

ală  

Repere 

metodologice 

privind organizarea 

procesului 

August, 

2020 

Profesorii 

de educație 

muzicală 

 

DÎ 

Şerban Ala, 

sp.principal 

DÎ Hânceşti 
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educațional la 

educația muzicală  

în anul de studii 

2020-2021 

2. Seminar 

teoretic 

Aspecte 

metodologice 

privind formarea 

competenței de 

receptare a muzicii 

în audiții 

muzicale/interpreta

re 

Noiem-

brie, 

2020 

Profesorii 

de educație 

muzicală 

GM Dăgușenii Noi 

Şerban Ala, 

specialist 

principal DÎ 

Hânceşti 

3.  Seminar 

teoretico 

practic 

Tehnologii de 

cunoaștere a 

muzicii în 

activitatea de 

creație muzicală 

elementară 

Februari

e, 2020 

Profesorii 

de educație 

muzicală 

LT 

”D.Cantemir”Crasn

oarmei-scoe 

Şerban Ala, 

specialist 

principal DÎ 

Hânceşti 

4. Seminar 

teoretico 

practic 

Formarea 

competenței de 

apreciere a 

creațiilor muzicale 

în limbaj specific 

Aprilie, 

2020 

Profesorii 

de educație 

muzicală 

GMG Cotul Morii 

Șerban Ala, 

specialist 

principal 

DÎ Hâncești 

 

DISCIPLINA: Educația tehnologică 

Zi metodică : Vineri              Responsabil:  Zamurca Grigore 

Tema  de cercetare:„ Prioritizarea curriculară în condițiile crizei epidemiologice COVID-19 ” 

 

Nr. 
Tipul 

activității 
Tematica Perioada Public  vizual 

Locul 

desfășurării 
Moderatori 

1. 

Întrunire 

metodică 

raională 

1.Organizarea și 

desfășurarea 

procesului 

educațional la 

educația 

tehnologică în 

anul de studii 

2020-2021 

2.Particularitățile 

curriculumului 

ediția 2019 la 

educația 

tehnologică,struct

ura și aspectele 

de noutate 

24 august Profesorii de 

educație 

tehnologică 

Onlyne Gr.Zamurca, 

specialist metodist 

 

2. Seminar 

teoretico- 

practic 

Relevanța 

activității de 

monitorizare/eval

uare a procesului 

de implementare 

a politicilor 

curriculare la 

octombrie Profesorii de 

educație  

tehnologică 

LT Lăpușna 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

Gr.Zamurca, 

specialist metodist,  

DÎ 
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disciplină 

3. Seminar 

teoretico -

practic 

Relevanța 

activităților de 

consiliere 

metodică 

desfășurată în 

vederea 

implementării 

curriculumului 

martie Profesorii de 

educație  

tehnologică 

GM Pașcani 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

Zamurca G. 

specialist metodist, 

DÎ 

 

 

DISCIPLINA: Limba și Literatura română(alol) 

Zi metodică : joi            Responsabil:  Scutaru Oxana 
Tema de cercetare:Managementul implementării calitative a curriculei 2019 

 

Nr. 
Tipul 

activității 
Tematica Perioada Public  vizual 

Locul 

desfășurării 
Moderatori 

1. 

Întrunire 

metodică 

raională 

1.Organizarea și 

desfășurarea 

procesului 

educațional la Limba 

și literatura română 

pentru IPLMN în 

anul de studii 2020-

2021 

August 

Profesorii de 

educație 

plastică 

Online 
O.Scutaru, specialist 

principal,  DÎ 

2. Seminar 

teoretico- 

practic 

Managementul 

implementării 

calitative a curriculei 

2019  

Octom-

brie 

Profesorii de 

educație  

plastică 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

O.Scutaru, specialist 

principal,  DÎ 

 

3. Seminar 

teoretico -

practic 

Integrarea eficientă a 

tehnologiilor 

informaționale și de 

comunicare în 

procesul educational 

la Limba și literatura 

română pentru 

IPLMN 

Martie 

Profesorii de 

educație  

plastică 

(conform 

situației 

epidemiolo-

gice 

Online) 

O.Scutaru, specialist 

principal,  DÎ 

 

Disciplina: istoria romănilor și universală, educația civică, educație pentru societate, geografia 

Zi metodică: Joi         Responsabil: Chetraru Ana , specialist metodist 

Tema de cercetare: Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC la disciplinele din arie în diverse 

contexte de organizare a procesului educațional 

 

Nr. 
Tipul activității, 

obiective 
Subiectul abordat Perioada Publșic vizat 

Locul, varianta 

de desfășurare 
Moderatori 

1 Întrunire 

metodică 

raională, 

formarea 

continuă a 

cadrelor 

Curriculumul la disciplinele 

din arie, ediția 2019: 

particulalități și elemente de 

noutate în anul de studii 

2020-2021,Repere 

metodologice de organizare 

a procesului educațional la 

 

17-19 

august 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

LT ,,M. 

Eminescu,, 

 

Formatorii 

Pîrău Olga 
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discipline din arie 

2 Seminar de 

formare 

1. Lucrare de evalure la 

Istoria românilor și 

universală în cl. X, profil 

umanistic 

2. Repere teoretice: 

Organizarea, proiectarea și 

desfășurarea procesului 

educational la disciplina 

Educație pentru  societate.                                                     

3. Startul Turnamentului în 

domeniul respectării 

drepturilor copilului/omului 

în instituții                                                                   

Octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

cl.X, um. 

 

 

 

 

 

 

 

Liceele 

teoretice 

 

 

 

 

 

 

Directorii 

adjuncți 

 

Specialist 

metodist, DÎ.  

Formator 

național 

 

Managerii 

instituțiilor 

 

3 Seminar de 

formare. 

Schimb de 

practici 

1. Geografia, Istoria 

românilor și universală în 

anul de studii  2020-2021: 

Proiectarea și realizarea 

Curricula la disciplină din 

perspectiva principiului de 

abordare de la local-național 

la universal. Proiecte cu 

impact local  

2. Asigurarea didactică a 

disciplinelor din arie. 

Varianta PED, platforma 

educațională. 

http://www.educațieonline.

md/. și 

http:ctice.gov.md//manuale-

școlare 

Noiembrie Cadrile 

didactice 

LT,,D.Cante

mir,,  

GM,,S.Andre

ev,, Cioara 

Specialist 

metodist, DÎ.  

Directorii 

adjuncți ai 

instituțiilor 

4 Seminar de 

formare 

1. Formare.Metodologia de 

aplicare a Curricula și de 

asigurarea calității 

procesului  educațional la 

EPS și educația civică. 

Activități educaționale 

extracurriculare  promovate 

de instituție, schimb de 

practici.              

2. Lucrare de evaluare 

sumativă la istoria romănilor 

și universală, cl IX. 

3. Tezele semestriale, liceu.  

4. Olimpiada școlară la 

istorie și geografie, etapa 

locală. 

Decembrie Cadrele 

didactice 

la 

disciplină 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

la 

disciplină 

GM Bujor 

 

 

 

 

 

În institiții 

Specialist 

metodist, DÎ 

Managerul 

instituției. 

 

 

 

Directorii 

adjuncți 

5. Seminar de 

formare 

1. Olimpiada raională la 

disciplinele școlare  

2. Formare. Proiectarea 

Februarie Cadrele 

didactice 

la 

LT,,M.Sadov

eanu,, 

Specialist 

metodist, DÎ 

Pîrău Olga, 
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Unităților de învățare,cl VII, 

XII 

geografie, 

istorie și 

EPS 

formator 

6.  1. Etapa raională a 

Turnamentului în domeniul 

respectării drepturilor 

copilului/ omului în 

instituție/ comunitate           

2. Evaluarea participării în 

Concursul Național ,,Mediul 

local și Dezvoltarea 

durabilă,, (etapa raională). 

 

Martie 

 

 

Aprilie 

 

Echipele 

conduse de 

cadrele 

didactice 

la 

disciplină 

 

Sala 

,,M.Eminescu

,, DÎ 

 

Specialist 

metodist, DÎ 

 Seminar de 

formare. 

Schimb de 

practici 

1 Proiectarea-realizarea 

procesului de predare-

invățare-evaluare la 

disciplină prin învățarea 

online, utilizând combinația 

de metode expoziti-ve, 

aplicative și de colaborare  

2 Etapa republicană a 

Turnamentului în domeniul 

drepturilor copilului și cel 

de Mediu local și 

Dezvoltarea durabilă. 

aprilie 

 

 

 

 

 

aprilie/mai 

 

 

 

Șefii 

comisiilor 

metodice 

din 

instituții 

 

 

Echipele 

învingătoa

re în etapa 

raională 

LT,,Șt. 

Holban,, 

Cărpineni 

GM 

Drăgușenii-

Noi 

 

 

 

 

 

Specialist 

metodist, DÎ 

Managerii 

instituțiilor 

 

 

7. Sporiorea cali 

tății evaluării 

1. Lucrare de evaluare la 

geografie, cl XII 

2. Tezele semestriale 

aprillie   mai Elevii 

cl.XII 

Lceele  

teoretice 

Directorii 

adjuncți 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

Zi metodică:  vineri             Responsabil : Şerban Ala, specialist principal DÎ  

Tema de cercetare :Utilizarea în practică a platformelor și instrumentelor digitale în predare-

învățare-evaluare 

Nr. Tipul activităţii Tematica Perioada Public vizat 

Locul 

desfăşurării şi 

instituţia 

responsabilă 

Moderatori 

1. Formare 

profesională  

Repere metodologice privind 

organizarea procesului 

educațional în învățământul 

primar în  anul de studii 2020-

2021 

August, 

2020 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

primar 

DÎ Şerban Ala, 

specialist 

principal 

2. Atelier de 

lucru 

Utilizarea în practică a 

platformelor și instrumentelor 

digitale în predare-învățare 

Octom-

brie, 2020 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

primar 

LT 

”Șt.Holban” 

Cărpineni 

Şerban Ala, 

specialist 

principal 

3. Seminar 

teoretic 

Fenomenul lecției sau clasei 

inversate 

Noiembrie

, 

2020 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

primar 

LT 

”M.Emines-

cu” Hîncești 

Şerban Ala, 

specialist 

principal 

4 Seminar 

teoretico 

practic 

Formarea culturii informației și 

comunicării digitale, dezvoltarea 

competențelor-cheie digitale la 

Februarie, 

2021 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

LT ”M.Sado-

veanu” 

Hîncești 

Şerban Ala, 

specialist 

principal 
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orele de Educație tehnologică primar 

5. Seminar 

teoretico 

practic 

Eficiența metodelor alternative 

de evaluare în dezvoltarea 

competețelor de autocunoaștere 

și a învăța să înveți 

Martie, 

2021 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

primar 

LT Lăpușna Şerban Ala, 

specialist 

principal 

6. Masă rotundă Valorificarea parteneriatelor 

educaționale pe dimensiunea 

lecturii 

Aprilie, 

2021 

Cadrele 

didactice din 

învăţământul 

primar 

GM 

”A.Bundu-

chi” Buțeni 

Şerban Ala, 

specialist 

principal 

 

EDUCAȚIA TIMPURIE 

Zi metodică: miercuri      Responsabili: Danilă Maria, specialist principal; 

        Pascal Marina, specialist metodist 

Tema de cercetare: Valorificarea competențelor curriculare prin realizarea activităților și 

jocurilor adaptate la noile condiții pandemice 

 

Nr 

d/o 
Tipul activității Tematica Perioada Public vizat 

Locul 

desfăşurării 

şi instituţia 

responsabilă 

Responsabil 

1. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Organizarea procesului 

educational în anul de studii 

2020-2021 

August 

 

Educatorii 

din grădinițe 
Online 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

 

2.  Educația rutieră în IET 

Octombrie 

 

Educatorii 

din grădinițe 
Online 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

 

3.  Dezvoltarea creativității copiilor 

prin intermediul activităților de 

educație plastică 

Februarie 

 

Educatorii 

din grădinițe 
Online 

M.Panciuc,

specilaist 

principal 

 

4.  Educația digitală în IET 

Martie 
Educatorii 

din grădinițe 
Online 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

5. Masa 

rotunda  

Repere metodologice de 

organizare a procesului 

educational întru buna pregătire 

a copiilor pentru integrarea în 

școală 

Noiembrie 

Educatorii 

grupelor 

pregătitoare 

 

M.Pascal, 

specialist 

metodist 

6. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Planificarea activităților 

muzicale în IET Septembrie 

 

Lucrătorii 

muzicali 
 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

 

7. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Modalități de dezvoltare a 

auzului muzical și a intonației la 

preșcolari 

Decembrie 

 

Lucrătorii 

muzicali 
 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

 

8. Concurs 

pentru copii 

Valorificarea tradițiilor și 

obiceiurilor strămoșești. 

Concursul cântecului strămoșesc 
Ianuarie -  

M.Pascal, 

specialist 

metodist 
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9. Concurs 

pentru 

cadrele 

didactice 

Concursul celui mai funcțional 

cabinet metodic 
Noiembrie -  

M.Pascal, 

specialist 

metodist 

  Dotarea spațiului educațional 

Noiembrie -  

M.Pascal, 

specialist 

metodist 

 

Anexa 6. Școala tinerilor specialiști 

 

Nr 

d/o 

Tipul 

activității 
Tematica Perioada Public vizat Responsabil 

1. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Respectarea legislației muncii 

cu privire la salarizarea și 

angajarea în sistemul de 

învățământ. 

Perfectarea CIM și a 

acordurilor suplimentare ale 

angajaților 

August 
Managerii 

debutanți 

A.Ungureanu, 

specilaist 

metodist 

V.Mititelu, 

specialist 

principal 

2. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Sfaturi utile tinerilor specialiști 

cu implicarea cadrelor 

didactice cu experiență. 

Facilități sociale și 

responsabilități didactice 

pentru tinerii specialiști și 

cadre didactice cu 1-3 ani de 

activitate 

August-

septembrie 

Tinerii 

specialiști 
SMRUCRP 

3 Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Aspecte ale gestionării 

documentației de personal. 

Octombrie 
Managerii 

debutanți 

A.Ungureanu, 

specilaist 

metodist 

V.Mititelu, 

specialist 

principal 

4 Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Consiliere metodică în 

realizarea proiectărilor de 

lungă durată și a documentației 

școlare. 

Cerințe față de proiectarea 

zilnică. 

Septembrie 
Tinerii 

specialiști 

I.Cojocaru, șefa 

SMCFC 

5. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Interdependența dintre 

strategiile didactice 
Noiembrie 

Tinerii 

specialiști 

I.Cojocaru, șefa 

SMCFC 

6. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Repere conceptuale în 

elaborarea planificării anuale 
Septembrie 

Directorii de 

grădinițe 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

7. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Nomenclatorul tipurilor de 

documente și rapoarte în IET 
Octombrie 

Directorii de 

grădinițe 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

8. Seminar Planificarea controlului intern Noiembrie Directorii de M.Panciuc, 
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raional 

teoretico-

practic 

în IET grădinițe specialist  

principal 

9. Seminar 

raional 

teoretico-

practic 

Evaluarea cadrelor didactice în 

IET 
Februarie 

Directorii de 

grădinițe 

M.Panciuc, 

specialist 

principal 

    

Anexa 7.Școala bibliotecarului 

 
Activităţi Locul desfăşurării Termen Responsabil 

1. Seminar instructiv: 

„Asigurarea didactică a procesului de 

învăţare în anul de studii 2020-2021” 

Direcția Învățământ August 

V.Buiuc, 

specilaist 

principal 

2. Seminar teoretico-practic pentru 

bibliotecarii debutanţi „Evidenţa şi 

gestionarea publicaţiilor” 

Direcția Învățământ Noiembrie 

V.Buiuc, 

specilaist 

principal 

3. Îmbunătățirea competențelor  de 

lectură ale elevilor prin intermediul 

bibliotecii școlare” 

GM „Anton 

Bunduchi” Buțeni 
Mai 

V.Buiuc, 

specilaist 

principal 

 

Anexa 8.Ședințe ale Comisiei Raionale de atestare 

 
Activități Termen Responsabil 

Ședința nr. 1 

Analiza și avizarea Planului de atestare pentru 

anul de studii 2020-2021 

Septembrie I.Cojocaru, șefa SMCFC 

Ședința nr.II 

Examinarea materialelor prezentate de cadrele 

didactice pentru atestare la gradul I și superior și 

remiterea lor  către MECC 

Februarie ,2021 I.Cojocaru, șefa SMCFC 

Ședința nr. III 

Susținerea publică a rapoartelor de autoevaluare 

pentru confirmarea  gradului didactic întâi, 

conferirea / confirmarea gradului didactic 

/managerial II 

Aprilie,2021 I.Cojocaru, șefa SMCFC 

Ședința nr IV 

1.Aprobarea rezultatelor cu referire la 

confirmarea gradului didactic întâi, 

conferirea/confirmarea gradului 

didactic/managerial II 

Mai ,2021 I.Cojocaru, șefa SMCFC 

2.Totalizarea activității de atestare din raion. 

Aprobarea raportului numeric și analitic cu privire 

la atestare 

Iunie ,2021 șefa SMCFC 

 

Anexa 9. Valorificarea experienței avansate 

 
Nr crt Numele , prenumele c/d Disciplina de studiu Instituția Responsabil 

1 Grinciuc Svetlana  Învățătoare LT ”Șt. Holban”Cărpineni șefa SMCFC 

2 Rotaru Nina  L.literatura română LT „M.Sadoveanu” șefa SMCFC 

3. Drăgan Natalia Matemateca LT Lăpușna șefa SMCFC 
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4. Goroholschi Aliona  Limba engleză GM ”M.Viteazul”Hîncești  șefa SMCFC 

5. Briceag Galina Istoria românilor și 

universală 

LT”Șt.Holban” șefa SMCFC  

6. Hîncu Irina Biologia  GM Bobeica șefa SMCFC 

7. Vlas Angela  Educația fizică GM Boghiceni șefa SMCFC 

8. Andros Lidia  Educator   IET”Poenița”Obileni șefa SMCFC 

9. Tcaci Vera Educația plastică LT”M.Sadoveanu”Hîncești șefa SMCFC 

 

Anexa 10.Activităţi extracurs (2020-2021) 

 
Nr crt Activitatea Perioada Locul desfășurării Responsabil 

1. 
Concursul ”Pedagogul anului”, 

ediția 2021 

Noiembrie-

februarie 

În instituții , Direcția 

Învățământ 

I.Cojocaru, șefa 

SMCFC 

2. Concursul”Elevul anului 2021” Mai, 2021 Direcția Învățământ V.Tonu, șefa DÎ 

3. 
Festival –concurs al dansului de 

gală 

Decembrie, 

2020 
LT Lăpușna 

G.Zamurca, 

specialist metodist 

4. Festival concurs al cercurilor 

dramatice 
Februarie 

LT”M.Viteazul” 

Hâncești 

G.Zamurca, 

specialist metodist 

5. Festival-concurs  al formațiunilor 

corale 
Martie 

GM”M.Viteazul” 

Hâncești 

G.Zamurca, spec 

met. 

6. Festival-concurs al cântecului 

popular  

 

Aprilie 
LT ”M.Eminescu ” 

Hâncești 

G.Zamurca, spec 

met. 

7. Concursul declamatorilor 
Februarie 

BP„Î.P.S.Antonie 

Plămădeală” 

V.Buiuc, specialist 

principal 

8. Concursul „La izvoarele 

înţelepciunii” 
Ianuarie-mai 

BP„Î.P.S.Antonie 

Plămădeală” 

V.Buiuc, specialist 

principal 

9. Lunarul securității cibernetice 
Octombrie În instituții 

I.Budurin, 

specialist metodist 

10. Ziua siguranței pe internet 
Februarie În instituții 

I.Budurin, 

specialist metodist 

11. Concurs raional ”Nașterea 

Mântuitorului –bucuria tuturor”( 

pentru elevii ce studiază cursul 

opțional”Religia”) 

Aprilie LT”M.Lomonosov” 
V.Buiuc, specialist 

principal 

 

Anexa 11. Graficul desfăşurării competițiilor sportive raionale ale elevilor din unităţile de 

învăţământ ale r.Hîncești pentru anul de studiu 2020-2021 

 
Nr 

d/o 

Denumirea 

activităților sportive 
septembrie octombrie noiembrie 

Decem-

brie 
Ianuarie 

Februa-

rie 
martie aprilie mai 

1 Dame și Șah (licee)  2020 

finala 

       

2 

 

Dame și Șah 

(gimnazii ) 

2020 

zonale 

2020 

finala 

       

3 Baschet   (licee)    2020 

finala 

     

 Baschet (gimnazii)   2020 

zonale 

      

   2020 

finala 

     

4 Tenis de masă     2021     
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(licee) finala 

5 Tenis de masă 

(gimnazii) 

    2021 
finala 

    

6 Olimpiada la 

Educația Fizică 

     2021    

7 Volei ( licee )      2021 
finala 

   

8 Volei (gimnazii)      2021 

zonale 

   

      2021 
finala 

  

9 Starturi vesele cl.4       2021 

zonale 

  

      2021 
finala 

  

10 Minifotal ”Guguță”         2021 

zonale 

 

       2021 
finala 

 

11 Ziua sportivului         2021 

12 Speranțele 

olimpice de 

atletism din clasele 

de a 5-7-a 

        2021 

13 Cursa olimpică          2021 

 

Anexa 12.Activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică (SAPP) 

 

Acțiuni 
Termen de 

realizare 

Locul desfașurării/ 

prezentarii 

Responsabili/ 

subdiviziunile 

structurale 

Indicatori 

Evaluarea complexă a 

dezvoltării copilului  / 

elevului 

La 

solicitare 

În incinta 

instituției de 

învățământ al 

ofertantului 

IÎG, 

SAP 

100% de elevi/copii 

evaluați din numărul 

total ofertat; 

rapoartele elaborate si 

prezentate în IÎG 

Monitorizarea dirijării 

învățării. 

Evoluția  abilitaților școlare 

ale elevilor, în contextul 

categoriei de CES si al 

acțiunilor stabilite în  PEI 

Octombrie 

 

Decembrie 

 

Ianuarie 

 

Martie 

 

Aprilie 

GM Mirești, 

GM Bozieni 

GM Dancu, 

GM ,,C.Radu” 

Leușeni 

LT ,,Universum” 

Sărata Galbenă 

LT ,,M. 

Sadoveanu” 

Hîncești 

GM Bujor, 

GM Drăgușenii 

Noi 

Pedagog, 

psihopedagog 

SAP, DÎ 

100% -nivelul 

abilităților  elevilor de 

citit- scris 

 

70% din lacunele 

stabilite sunt lichidate 

Prestarea serviciilor 

elevilor/părinților/cadrelor 

didactice în contextul 

categoriei  de deficiență în 

Pe 

parcursul 

anului 

GM Bujor, 

GMG Cărpineni 

GM Logănești 

GM Drăgușenii 

Specialiștii SAP, 

IÎG în funcție de 

partener 

100% copiii asistați 

Părinții, cadrele 

didactice sunt informați. 
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care se încadrează  

copilul/elevul 

Noi 

GMG ,,K. 

Evteeva” 

Ivanovca 

Raportarea privind activitatea 

SAP- ului  pe perioada anului 

calendaristic  și a anului 

școlar 

Decembrie 

 

Mai 

CRAP 

 

DÎ 

SAP Raportul elaborat și 

prezentat în termen 

Ateliere practice 

Evaluarea inițială a 

dezvoltării copilului cu 

deficiențe auditive în 

contextul  PEI 

 

Metode de lucru cu copiii  cu 

deficiențe auditive raportate 

la   particularitățile de 

dezvoltare și gradul de 

dizabilitate 

 

Septembrie 

 

 

 

 

 

Octombrie 

 

GM Dancu 

GM Mirești 

 

 

 

GM Bujor 

GM Drăgușenii 

Noi 

 

Logoped, 

psihopedagog  

SAP 

 

 

Logoped, 

psiholog  SAP 

 

Cadrele didactice , 

părinții sunt documentați  

și  informați 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea rezilienței 

adolescenților față de abuz și 

exploatarea sexuală 

Programa “12 plus” 

Septembrie-

aprilie 

LT”D. Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

GM ,,C.Radu”, 

Leușeni 

GM Fundul 

Galbenei 

GM ,,A. Donici” 

Ciuciuleni 

GM Boghiceni 

GM Mirești 

GM Bujor 

Psiholog SAP 

100%  diriginți și 

elevi ai  claselor a VIII-

a-IX– a 

informați/formați/asistați 

Atestarea cadrelor didactice- 

angajați în cadrul SAP-ului  

Conform 

Planului 

SAP, IÎG CD, Comisia de 

atestare 

100% de cadre didactice 

angajate dețin grade 

didactice 

 

Anexa 13 . Planul de acțiuni al DÎ Hâncești în vederea școlarizării integrale a tuturor copiilor 

cu vârste între 7-16 ani și prevenirii , combaterii abandonului și absenteismului școlar în 

instituțiile de învățământ general pentru anul de studii 2020-2021   

Elaborat în bază de Codul Educației al RM (art. 13 (3), 27 (4), 27 (5); Instrucțiunea și Planul de 

acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului în învățământul 

general (ordinul ME nr. 559 din 12.06.2015, Ordinul nr. 840 din 19.08.2020 „Cu privire la 

organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general” 

Obiective specifice/acțiuni 
Termen de 

realizare 
Responsabili Indicatori 

Proceduri de 

raportare 

Obiectiv specific 1: stabilirea cadrului instituțional și legal pentru prevenirea abandonului școlar și 

absenteismului 

1. Desemnarea persoanelor de 

referință responsabile de problemele 

prevenirii abandonului și 

absenteismului, școlarizare.   

Septembrie 

 

Șeful DÎ, 

directorii 

instituțiilor de 

învățământ 

general 

Fișe de post aprobate  

Obiectiv specific 2: eficientizarea procesului de colectare a datelor referitor la abandon și absenteism 
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în învățământul general 

1. Actualizarea datelor în sistemul 

SIME, inclusiv abandon, absențe, 

elevi în situație de risc. 

Octombrie/ 

iunie 

Operatorii 

școlari 

Operatorul la 

nivel de raion 

Numărul copiilor care 

au abandonat școala 

micșorat cu 2 %. 

Numărul absențelor 

nemotivate per copil 

diminuat cu 6 %. 

Raportul 

operatorului 

privind 

finalizarea 

actualizării 

datelor în 

SIME 

2. Stocarea și prezentarea informației 

lunare privind frecvența elevilor, 

inclusiv încadrarea elevilor  în 

procesul educațional la distanță. 

Lunar Responsabilul 

de problema 

școlarizării 

Informație analitică la 

nivel de instituție 

școlară care include 

datele privind 

frecvența copiilor, 

cazurile de 

absenteism ( inclusiv 

motivele /acțiunile 

întreprinse/rezultatul) 

Informație 

prezentată 

DÎ 

1. Monitorizarea și raportarea datelor 

referitoare la școlarizarea copiilor. 

 

1. Informația 

privind 

școlarizarea 

copiilor cu 

vârste între 

7-16 ani, 

inclusiv a 

celor de etnie 

romă, în scris 

(în schema 

tradițională), 

la data de 

01.10.20, 

24.12.20, 

10.05.21; 

2. Informația 

privind 

abandonul 

școlar al 

copiilor cu 

vârste între 

7-16 ani, 

inclusiv a 

celor de etnie 

romă, în scris 

(în schema 

tradițională), 

la data de 

01.10.20, 

24.12.20, 

10.05.21) 

Managerul 

instituției 

Informație prezentată 

în termen 

Raport 

prezentat 

MECC 

Obiectiv specific 3: asigurarea intervențiilor complexe pentru combaterea cazurilor de abandon și 

absenteism la nivel de raion 

1. Monitorizarea includerii în  

procesul educațional în anul de studii 

Pe parcursul 

anului de 

Responsabilul 

de problema 

Includerea tuturor 

copiilor în procesul de 

CA 
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2020-2021 în contextul 

epidemiologic de COVID-19 a 

tuturor copiilor, inclusiv a celor cu 

cerințe educaționale speciale, în 

vederea excluderii marginalizării, 

discriminării și situațiilor de abandon 

școlar. 

studii școlarizării din 

cadrul DÎ 

studii, inclusive  în 

procesul educațional 

la distanță. 

2. Evaluarea implementării planurilor 

individuale pentru reîntoarcerea 

copiilor la școală /reîncadrarea în 

procesul de studii la distanță și 

pregătirea raportului privind 

rezultatele. 

Pe parcursul 

implementării, 

semestrial 

Responsabilul 

de problema 

școlarizării din 

cadrul DÎ 

Nr. de copii care au 

depășit situația de 

abandon și 

frecventează instituția 

de învățământ/ se 

încadrează în procesul 

educațional la 

distanță, în raport cu 

cel inițial este redus 

cu 80% 

Raport 

prezentat de 

DÎ MECC în 

baza notei 

informative 

de la 

instituțiile 

de 

învățământ 

3. Analiza respectării procedurii 

transferurilor școlare ale copiilor în 

limitele raionului și în afara acestuia. 

Semestrial Responsabilul 

din cadrul DÎ 

Transfer  realizat  

corect, în baza actelor 

normative existente. 

Notă 

informativă 

 

Obiectiv specific 4: asigurarea intervențiilor complexe pentru prevenirea cazurilor de abandon, 

absenteism și neșcolarizare 

1. Monitorizarea implementării 

Planurilor de prevenire a 

abandonului și absenteismului la 

nivelul instituțiilor de învățământ 

Permanent Responsabilul 

din cadrul DÎ, 

inspectorul-

patron al 

instituției 

Planuri implementate Raport 

analitic în 

cadrul 

ședințelor 

CA 

2. Monitorizarea/implicarea în 

activitățile echipelor manageriale din 

instituțiile de învățământ general din 

raion privind realizarea activităților 

de susținere a copiilor în situație de 

risc, precum și a cazurilor de abuz, 

neglijare sau exploatare a copiilor în 

cadrul instituției educaționale. 

Pe parcursul 

anului școlar 

Responsabilul 

de problemă din 

cadrul DÎ 

100 % din cazuri 

soluționate 

Raport 

prezentat 

șefului DÎ 

3. Referirea la SAPP-ul raional a 

cazurilor ce necesită intervenție 

psihopedagogică 

Pe parcursul 

anului 

DÎ, instituția 

școlară 

Numărul de cazuri 

referite 

Notă 

informativă 

4. Participarea la ședințele Comisiei 

raionale a copilului aflat în dificultate 

pentru identificarea căilor de 

soluționare a cazurilor. 

Pe parcursul 

anului 

Responsabil de 

problema 

școlarizării din 

cadrul DÎ 

100 % din cazuri 

soluționate 

Raport 

șefului DÎ 

 

Anexa 14. Plan de acţiuni în susţinerea organizatorică materială şi financiară a odihnei şi 

întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2021 

 
Nr. Activitatea Termen Responsabil Notă 

1. Elaborarea planului de acţiuni privind 

procesul de organizare a odihnei 

copiilor la nivel de fiecare localitate 

Prima decadă  a 

lunii iunie 

Primarii localităţilor; 

Directorul instituţiei 
 

2. Instruirea elevilor cu privire la 

securitatea vieţii şi sănătăţii în 

25.05 -

31.05.2021 

Managerii şcolari; 

Zamurca G., specialist 
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perioada estivală metodist, DÎ 

3.  Desfășurarea ședințelor cu părinții, 

informarea despre riscurile pentru 

viața și sănătatea copiilor în perioada 

de vacanță. 

25.05-31.05.2021 Managerii școlari, 

diriginții, 

colaboratori ai poliției 

 

4 Evaluarea situației în taberele de 

odihnă de tip staționar din teritoriu 

pentru aprecierea posibilităților reale 

în organizarea sezonului estival 2021. 

Către 10.06.2021 V.Tonu, șefa DÎ 

T.Pascari, șeful CSP 
 

5 Participarea la seminarul instructiv 

metodic cu genericul „Eficientizarea 

procesului de organizare a odihnei şi 

întremării sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor, în perioada estivala 

iunie-august ,2021 

Iunie 2021 M. Pascal, specialist 

metodist,DÎ 

 

6. Desfăşurarea şedinţei cu managerii 

şcolari  despre importanţa şi 

organizarea eficientă a odihnei de vară 

Mai, 2021 Tonu V., 

șefa DÎ Hânceşti 

 

7. Monitorizarea desfăşurării în 

instituţiile de învăţământ a Consiliului 

de Administrație în cadrul căruia este 

aprobată lista beneficiarilor de foi de 

odihnă. 

Mai, 2021 Specialiștii DÎ 

Managerii şcolari 

 

8. Desfăşurarea Licitaţiei pentru 

achiziţionarea biletelor de odihnă. 

01.06.2021 Ţurcanu Galina, șefa 

SMEFP, DÎ 

Oferta din taberele 

de odihnă 

9. Elaborarea tabelului totalizator de 

distribuirea biletelor de odihnă după 

numărul de copii din fiecare instituţie, 

per tur, per tabără de odihnă. 

Iunie, 2021 Direcția Învățământ 

Managerii şcolari 

 

10. Desfăşurarea seminarului instructiv-

metodic cu directorii de tabere de 

odihnă. 

Iunie, 2021 Tonu V., șefa DÎ 

Hânceşti 

 

11. Identificarea copiilor pentru odihna în 

tabere cu sejur de zi şi transmiterea 

listelor la DÎ Hânceşti 

 Managerii şcolari  

12 Evaluarea taberei cu sejur de zi; 

verificarea documentației, bazei 

tehnico-materiale, stării igieno-

sanitare. 

Iunie Cojocaru I., șefa 

SMCFP 

Pascal M., specialist 

metodist, DÎ 

 

13. Evaluarea taberei “Privighetoarea” din 

comuna Bobeica 

Verificarea documentaţiei, bazei 

tehnico-materiale, stării igieno- 

sanitare. 

Începutul lui 

iunie 

Cojocaru I., șefa 

SMCFP 

Pascal M., specialist 

metodist, DÎ 

Date privind 

monitorizarea 

taberei 

14. Verificarea categoriilor de copii din 

listele beneficiarilor. 

Pe  parcurs Comisia raională  

15. Distribuirea biletelor de 

odihnă,eliberate de DÎ pentru sezonul 

estival 2021 în taberele de odihnă 

republicane şi locale. 

Iunie –august, 

2021 

Direcția Învățământ 

Hâncești 

 

16. Supravegherea sanitaro- Pe parcursul V.Tonu,şefa DÎ;  
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epidemiologică a funcţionării 

taberelor de odihnă 

sezonului estival T.Pascari, CSP; 

N.Saharov, CMF 

17.  Inspectarea taberele de odihnă în 

vederea evaluării Planurilor de 

activitate, condiţiilor create pentru 

copii 

Perioada estivală 
Membrii comisiei 

raionale 

 

18. Informarea periodică a Consiliului 

Raional despre mersul realizării 

Planului de acţiuni cu privire la 

organizarea odihnei de vară în 

instituțiile din subordine 

Pe parcursul 

perioadei estivale 
V. Tonu, Şefa DÎ 

 

19. Conlucrarea eficientă între 

subdiviziunile de resort (medic de 

familie,poliţist de sector,bibliotecar,  

cadru didactic,comisii 

multidisciplinare,) întru asigurarea 

unei bune odihne de vară a copiilor şi 

neadmiterea cazurilor de risc pentru 

viaţa şi sănătatea lor. 

Iunie-august, 

2021 

Comisia locală penru 

protecţia dreptului 

copilului. 

 

 

CICLOGRAMA ACTIVITĂŢII DÎ HÎNCEŞTI PENTRU  ANUL DE STUDII 2020-2021 

 

Zilele I săptămînă II săptămînă III săptămînă IV săptămînă 

  

Ziua metodică a 

profesorilor de 

limbă franceză 

/engleză 

  

Luni 

1. Audienţa cetăţenilor de către Șeful DI Hînceşti, ora 14oo – 17oo 

 2. Şedinţa operativă convocată de Șeful DÎ Hînceşti, ora 1400– 17oo 

 

 

Marţi 

Vizite în şcoli (inspecţii, ajutor metodic, examinarea petițiilor)  

Ziua metodică a 

educatoarelor 

Ziua metodică a directorilor 

adjuncţi pentru educație 

Ziua metodică a 

profesorilor de 

fizică şi informatică 

Ziua metodică a 

bibliotecarilor, 

profesorii de biologie, 

directorilor adjuncţi 

pentru instruire 

Zi metodică a 

profesorilor de 

limbă și literatură 

română 

Miercuri 

Ziua metodică a profesorilor 

de    educaţie muzicală şi 

plastică 

Ziua metodică a 

educatoarelor din 

IET 
 

1. Ziua metodică a 

directorilor de grădiniţe 

și a profesorilor de 

educație fizică 
 

1 Şedinţa 

Consiliului 

 Metodic, ora 1200-

1500 

2. Şedinţa Comisiei 

raionale de atestare, 

 ora 1500-1600 

 Activitatea didactică în şcoli de către angajații DÎ Hînceşti, ora 800-1200 

Joi 

Vizite în şcoli ( inspecţii, ajutor metodic, examinarea petițiilor) 

1. Ziua metodică a 

directorilor de şcoli 

Ziua metodică a învăţătorilor 

Limba și literatura 

Ziua metodică a 

profesorilor de: 

       - chimie 

       - geografie 

Ziua metodică a 

profesorilor de  istorie, 

educaţie civică 

 1. Şedinţele 

Consiliului 

 Consultativ 

Ziua metodică a 
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română(alol) profesorilor de 

educaţie fizică 

Ziua metodică a 

profesorilor de  

educația tehnologică 

Vineri 

Vizite în şcoli (inspecţii, ajutor  metodic, examinarea petițiilor) 

Ziua metodică a profesorilor 

de limba și literatura rusă. 

Ziua metodică  

 a profesorilor de 

matematică 

 

Şedinţele Consiliului 

de Administraţie 

1.  Prezentarea  

rapoartelor  lunare 

de către angajații DÎ 

 

NOTĂ: Zilele metodice nu sunt zile libere (de odihnă) 

 

Activități în vederea punerii în aplicare a Reglementărilor speciale privind organizarea anului 

de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID-19, pentru instituțiile de învățământ 

primar, gimnazial, liceal și extrașcolar: 

Responsabili Conținutul activităților Aspecte acționale 
Termeni de 

realizare 

Necesităț

i 
Riscuri 

I. Asigurarea acțiunilor administrative înaintea deschiderii, în procesul de redeschidere și după 

redeschiderea școlilor în situația epidemiologică prin infecție cu COVID-19 

DIREC--

ȚIA 

ÎNVĂȚĂ-

MÂNT 

1. Examinarea necesităților 

de asigurare a condițiilor de 

igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ 

din subordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Elaborarea Planului de 

acțiuni de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și 

sanitație în instituțiile de 

învățământ din subordine 

 

 

 

 

 

 

1.1 Informarea managerilor școlari 

cu referire la cerințele înaintate de 

serviciul de Sănătate Publică cu 

referire la modul de asigurare a 

condițiilor de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ general 

1.2 Managerii școlari vor prezenta 

informația cu referire la posibilitățile 

de asigurare a instituției cu cantități 

necesare de săpun, detergenți, 

dezinfectanți. 

1.3 Direcția Învățământ va evalua 

posibilitățile instituțiilor de asigurare 

cu cantități necesare de săpun, 

detergenți, dezinfectanți și va lua 

atitudine în caz de imposibilitate 

financiară . 

 

2.1 Desemnarea membrilor grupului 

de lucru care vor elabora Planul de 

acțiuni de îmbunătățire a condițiilor 

de igienă și sanitație în instituțiile de 

învățământ din subordine. 

2.2 Aprobarea Planului de acțiuni la 

ședința CA. 

2.3 Mediatizarea Planului de acțiuni 

privind  îmbunătățirea condițiilor de 

igienă și sanitație în instituțiile de 

învățământ din subordine. 

Pe parcursul 

lunii iulie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

lunii august 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păna la 

10.07.2020 

 

Din 

buge-

tul 

insti-

tuți-ilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tran-

sport 

Dis-po-

ziția 

pre-șe-

dinte-

lui 

 

Deficit 

de 

buget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația 

Pan-
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3.Evaluarea gradului de 

pregătire a instituțiilor 

pentru noul an de studii 

2020-2021, inclusiv în 

condițiile de activitate în 

contextul epidemiologic de 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Stabilirea mecanismelor 

de comunicare cu Centrul 

de sănătate publică privind 

cazurile de îmbolnăvire cu 

COVID-19. 

 

 

 

5. Monitorizarea gradului 

de asigurare a instituțiilor 

din subordine cu produse 

de sanitație. 

 

6.Asigurarea pregătirii 

tehnice a unităților de 

transport școlar conform 

necesităților pe parcursul 

întregului an școlar. 

2.4 Monitorizarea implementării 

Planului de acțiuni privind 

îmbunătățirea condițiilor de igienă și 

sanitație în instituțiile de învățământ 

din subordine. 

 

3.1.Elaborarea Regulamentului cu 

privire la Evaluarea gradului de 

pregătire a instituțiilor pentru noul an 

de studii 2020-2021, inclusiv în 

condițiile de activitate în contextul 

epidemiologic de COVID-19. 

3.2. Desemnarea comisiei 

multisectorialăe de Evaluare a 

gradului de pregătire a instituțiilor 

pentru noul an de studii 2020-2021, 

inclusiv în condițiile de activitate în 

contextul epidemiologic de COVID-

19. 

3.3.Stabilirea graficului de evaluare a 

pregătirii instituțiilor către anul nou 

de studii. 

3.4. Organizarea și desfășurarea 

evaluării instituțiilor din subordine 

conform graficului aprobat de 

Consiliul Raional. 

 

4.1 Încheierea  unui tratat de serviciu 

cu Șefa Centrului de Sănătae Publică 

Hîncești, referitor la activitățile de 

parteneriat în vederea asigurării 

măsurilor de profilaxie a 

îmbolnăvirilor în rândurile elevilor, 

copiilor  

 

5.1 Vizite de monitorizare în scopul 

stabilirii gradului de asigurare a 

instituțiilor din subordine cu produse 

de sanitație 

 

6.1 Prezentarea raportului cu referire 

la testarea tehnică a fiecărei unități de 

transport din subordine  

6.2 Desfășurarea la timp a 

reparațiilor curente și de profilaxie a 

unităților de transport. 

6.3. Susținerea financiară a 

cheltuielor pentru întreținere. 

 

 

 

 

 

 

 

20-24.07 

 

 

 

 

 

 

August –

septembrie 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul 

DÎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

demică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dru-

muri 

rele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Cadrele de 

conducere 

din 

instituțiile 

1. Evaluarea capacității 

instituționale de desfășurare 

a activității în condiții de 

siguranță a instituției, 

1.1 Desemnarea comisiei de 

evaluare. 

1.2.Estimarea riscurilor privind 

accesul elevilor și angajaților  către și 

August, 

2020 

 

 

Bugetul 

instituți

ei  

 

Deficit 

de 

buget 
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de 

învățămân

t 

precum și a posibililor 

riscuri privind accesul 

elevilor și angajaților, către 

și de la instituție, ținând 

cont de factorii 

epidemiologici din 

localitate 

 

 

 

 

2. Estimarea necesităților 

instituției privind 

asigurarea cu apă, produse 

de igienă și sanitație. 

 

3.Întreprinderea acțiunilor 

necesare în vederea 

asigurării obligatorii a 

instituției cu dezinfectanți 

și necesarul pentru regimul 

de termometrie. 

 

4. Asigurarea  nivelului de 

pregătire a instituției de 

învățământ pentru 

evaluarea intersectorială 

către noul an de studii în 

condițiile pandemiei 

COVID-19. 

 

5. Stabilirea  grupurilor de 

elevi și angajați supuși 

riscului sporit de infectare 

spre și de la școală, 

identificarea măsurilor de 

atenuare a acestora. 

 

 

 

6. Examinarea 

posibilităților de 

reamenajare a unor spații 

din instituție în vederea 

desfășurării procesului 

educațional în contextul 

epidemiologic de COVID-

19 pentru clasele de elevi 

cu un număr mai mare de 

25. 

de la instituție, ținând cont de factorii 

epidemiologici din localitate. 

1.3. Elaborarea raportului riscurilor 

privind accesul elevilor și angajaților  

către și de la instituție, ținând cont de 

factorii epidemiologici din localitate. 

1.4. Analiza Raportului privind 

capacitatea instituțională de 

desfășurare a activității în condiții de 

siguranță a instituției  la ședința CA. 

 

2.1Analiza posibilităților financiare 

privid achitarea cheltuielilor de apă, 

produse de sanitației și de igienă. 

 

 

3.1Analiza posibilităților financiare 

privid posibilitățile de procurare a 

dezinfectanților, termometrelor 

electronice. 

 

 

 

4.1Pregătirea instituției pentru 

începerea anului de studii: reparații 

curente, procurare de MTI, 

dezinfectanți. 

 

 

 

 

5.1 Analiza stării de sănătate a 

contingentului de copii și angajați. 

5.2.Elaborarea măsurilor de atenuare 

a riscurilor de îmbolnăvire a copiilor 

și angajaților. 

5.3. Desemnarea persoanei 

responsabile de executarea măsurilor 

de prevenire a îmbolnăvirilor. 

 

6.1 Studierea rețelei școlare. 

6.2. Stabilirea spațiilor școlare 

neutilizate. 

6.3 Reamenajarea după necesități a 

spațiilor neutilizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 

2020 

 

 

 

Până la data 

de 10 august 

 

 

 

 

 

 

Zilnic 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul 

instituți

ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficit 

de 

buget 

II. Asigurarea acțiunilor specifice privind organizarea procesului educațional la disciplinele de 

studii în anul de studii 2020-2021 
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DIREC--

ȚIA 

ÎNVĂȚĂ-

MÂNT 

1. Cartografierea / 

identificare necesităților de 

dotare cu tehnică a 

instituțiilor de învățământ 

din subordine, ale cadrelor 

didactice și ale elevilor în 

vederea asigurării 

accesului la învățământul 

la distanță în mediul 

online; 

 

2. Realizarea  măsurilor de 

extindere a conexiunilor la 

internet a instituțiilor de 

învățământ din subordine; 

 

 

 

 

3. Elaborarea Planului de 

acțiuni concrete de 

îmbunătățire a condițiilor 

de acces a populației 

școlare și cadrelor 

didactice la învățământul 

la distanță, inclusiv în 

mediul online; 

 

4. Organizarea  

activităților de formare a 

cadrelor de conducere din 

instituțiile de învățământ 

general din subordine 

privind specificul 

managementului 

educațional în condițiile 

organizării combinate a 

procesului educațional 

clasic cu cel la distanță, 

inclusiv în mediul online; 

 

5. Identificarea  

posibilităților de extindere 

a abilităților digitale pentru 

cadre didactice și elevi în 

vederea dezvoltării 

procesului educațional la 

distanță; 

 

6.Stabilirea  formatului și 

condițiilor de  desfășurare 

reuniunilor metodice 

1.1 Aplicarea chestionarelor 

referitor la dotarea cu tehnică a 

instituțiilor de învățământ din 

subordine, ale cadrelor didactice și 

ale elevilor. 

1.2 Prelucrarea datelor cu referire la 

dotarea cu tehnică a instituțiilor de 

învățământ din subordine, ale 

cadrelor didactice și ale elevilor și 

luarea de atitudini. 

 

2.1 Demers către Serviciile 

telefoniei mobile pentru asigurarea 

conexiunilor la internet în toate 

sălile de clase. 

2.2 Stabilirea posibilităților de 

achitare a serviciilor de internet 

pentru asigurarea instruirii online. 

 

3.1 Desemnarea persoanei 

responsabile din cadrul DÎ de 

elaborarea Planului de acțiuni de 

îmbunătățire a condițiilor de acces a 

populației școlare și cadrelor 

didactice la învățământul la distanță, 

inclusiv în mediul online; 

 

 

4.1 Planul activităților de formare a 

cadrelor de conducere  privind 

specificul managementului 

educațional în condițiile organizării 

combinate a procesului educațional 

clasic cu cel la distanță, inclusiv în 

mediul online, parte componentă a 

planului managerial pentru anul de 

studii 2020-2021 

 

 

 

 

5.1 Selectarea cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ din 

subordine pasibile pentru formarea 

abilităților digitale a cadrelor 

didactice și elevi ce nu cunosc 

calculatorul. 

 

 

6.1Elaborarea Planului de 

desfășurare a ședințelor comisiilor 

metodiceraionale. 

Până la 

15.08 

 

 

 

 

 

 

 

Până la 

02.07.2020 

Pe parcursul 

lunii august 

 

 

Pânâ la 

01.08.2020 

 

 

01.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Până la 

25.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

August-

octombrie 

 

 

 

 

Noiembrie 

2020 

Surse 

finan-

ciare 
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raionale la disciplinele 

școlare în vederea 

asigurării timpului necesar 

cadrului didactic pentru 

proiectarea aspectelor 

specifice de organizare a 

procesului educațional la 

distanță; 

 

7. Monitorizarea  

organizării și desfășurării  

în instituțiile de învățământ 

din subordine a  

activităților de consolidare 

și recuperare a curricula 

disciplinare predată pe 

durata organizării 

învățământului la distanță 

în funcție de necesitățile, 

autoevaluările și 

constatările raportate de 

către instituție; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proiectarea și realizarea 

activităților de formare 

pentru diferite categorii de 

cadre didactice din 

instituțiile din subordine 

privind utilizarea 

platformelor educaționale 

online; 

 

9. Asigurarea 

funcționalității 

managementului 

instituțiilor de învățământ 

din subordine în vederea 

eficientizării comunicării 

interinstituționale și 

debirocratizării. 

6.2Desfășurarea ședințelor 

comisiilor metodice raionale în 

termenii prestabiliți . 

6.3Informarea cadrelor didactice 

referitor la organizarea și 

desfășurarea procesului educațional 

în anul de studii 2020-2021 clasic  

sau la distanță,în mediul online. 

 

7.1 Recepționarea calendarului 

activităților de consolidare și 

recuperare a curricula disciplinare 

predată pe durata organizării 

învățământului la distanță din 

instituțiile de învățământ din 

subordine. 

7.2 Redactarea și implementarea 

Planului de monitorizare a 

organizării și desfășurării  în 

instituțiile de învățământ din 

subordine a  activităților de 

consolidare și recuperare a curricula 

disciplinare predată pe durata 

organizării învățământului la 

distanță în funcție de necesitățile, 

autoevaluările și constatările 

raportate de către instituție; 

7.3.Raportarea situației atestate în 

urma monitorizării activităților de 

consolidare și recuperare a curricula 

disciplinare predată pe durata 

organizării învățământului la 

distanță la ședința Consiliului 

Consultativ 

 

8.1 Redactarea programului de 

formare a cadrelor didactice privind 

utilizarea platformelor educaționale 

online; 

8.2. Implementarea programului de 

formare a cadrelor didactice privind 

utilizarea platformelor educaționale 

online; 

 

9.1 Punerea în aplicare a 

Nomenclatorului tipurilor de 

documentație școlară și rapoarte în 

învățământul general . 

 

 

 

 

Iulie, 2020 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului de 

studii 

Cadrele de 1. Elaborarea și aprobarea:  1.1 Monitorizarea  Septembrie-   
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conducere 

din 

instituțiile 

de 

învățămân

t 

 orarului lecțiilor de 

consolidare/aprofundare/r

ecuperare a curricula 

disciplinare parcursă în 

perioada martie-mai 2020 

în cadrul învățământului 

la distanță pentru fiecare 

clasă;  

 raportului cu referire la 

gradul de deținere de 

către cadrele didactice  a 

competențelor în 

organizarea 

învățământului la distanță 

în mediul online; 

 orarul evaluărilor inițiale( 

în clasele II-XII) la finele 

etapei de consolidare/ 

aprofundare/recuperare a 

curricula disciplinare 

realizate în perioada 

martie-mai 2020 în cadrul 

învățământului la 

distanță.  

  

2. Includerea  în proiectul 

managerial anual al 

instituției, inclusiv în 

proiectarea activității 

Comisiilor metodice, 

aspecte metodice specifice 

de organizare a predării, 

învățării și evaluării în 

cadrul procesului 

educațional la distanță;  

 

 

3. Planificarea activităților 

de  monitorizare a 

activității cadrelor didactice 

a recomandărilor Reperelor 

metodologice de organizare 

a procesului educațional la 

disciplinele școlare în anul 

de studii 2020-2021 privind 

organizarea activităților de 

consolidare/aprofundare 

sau de recuperare a 

curricula disciplinare 

realizată în perioada 

învățământului la distanță 

în martie-mai 2020; 

 Realizării lecțiilor de 

consolidare/recuperare a curricula 

disciplinare parcursă în perioada 

martie-mai 2020 în cadrul 

învățământului la distanță pentru 

fiecare clasă;  

 Desfășurării evaluărilor inițiale la 

finele etapei de consolidare/ 

recuperare a curricula 

disciplinare realizate în perioada 

martie-mai 2020 în cadrul 

învățământului la distanță.  

 Valorificării rezultatelor 

evaluărilor inițiale la ședința 

Comisiilor metodice școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Concretizarea tematicii ședințelor 

comisiilor metodice școlare , cu 

accentul pe îmbunătățirea 

competențelor digitale ale cadrelor 

didactice la aspectul organizarea 

predării, învățării și evaluării în 

cadrul procesului educațional la 

distanță în mediul online;  

2.2 Dezbaterea și aprobarea 

Programului de formare pentru anul 

de studii 2020-2021 

 

3.1. Aprobarea Calendarului de 

monitorizare a activității cadrelor 

didactice a recomandărilor Reperelor 

metodologice de organizare a 

procesului educațional la disciplinele 

școlare în anul de studii 2020-2021 

privind organizarea activităților de 

consolidare/aprofundare sau de 

recuperare a curricula disciplinare 

realizată în perioada învățământului 

la distanță în martie-mai 2020; 

 

 

 

 

octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

August 

2020 

 

 

 

 

 

 

Iulie, 2020 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

 

 

August, 

2020 
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4. Asigurarea tuturor 

spațiilor educaționale din 

instituție cu conexiune la 

internet; 

 

5. Delegarea în 

responsabilitatea șefului 

Comisiei metodice 

coordonarea, conform 

termenilor stabiliți la nivel 

de instituție, a procesului de 

colectare a planurilor 

speciale de consolidare sau 

recuperare, elaborate de 

către fiecare membrul al 

comisiei metodice în 

funcție de formele de 

organizare a procesului 

educațional la distanță și 

gradul de participare al 

elevilor și prezentarea lor 

directorului adjunct pentru 

instruire;  

 

6. Delegarea în 

responsabilitatea 

directorului adjunct pentru 

instruire monitorizarea 

procesului de realizare a 

planurilor de remediere 

și/sau recuperare 

individual, în grupe sau pe 

clase, în funcție de formele 

de organizare a procesului 

educațional la distanță și 

gradul de participare a 

elevilor;  

 

7. Stabilirea mecanismelor 

clare de integrare și 

recuperare a conținuturilor 

pentru copii care nu au avut 

deloc acces la procesul 

educațional, pentru copii cu 

cerințe educaționale 

speciale, precum și pentru 

copiii pasibili abandonului 

școlar prin abordare 

diferențiată și centrată pe 

nevoile de formare ale 

elevilor;  

 

4.1 Stabilirea posibilităților instituției 

de asigurare a spațiilor școlare cu 

conexiune la internet. 

 

 

5.1 Emiterea ordinului cu privire la 

desemnarea responsabilului de 

colectare a planurilor speciale de 

consolidare sau recuperare, elaborate 

de către fiecare membrul al comisiei 

metodice în funcție de formele de 

organizare a procesului educațional 

la distanță și gradul de participare al 

elevilor și prezentarea lor directorului 

adjunct pentru instruire;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Emiterea ordinului cu privire la 

desemnarea directorului adjunct 

pentru instruire în calitate de 

responsabil de  monitorizarea 

procesului de realizare a planurilor 

de remediere și/sau recuperare 

individual, în grupe sau pe clase, în 

funcție de formele de organizare a 

procesului educațional la distanță și 

gradul de participare al elevilor,  în 

baza calendarului elaborat;  

 

 

 

7.1. Elaborarea și implementarea 

programului de recuperare a 

conținuturilor educaționale pentru 

copii care nu au avut deloc acces la 

procesul educațional, pentru copii cu 

cerințe educaționale speciale, precum 

și pentru copiii pasibili abandonului 

școlar prin abordare diferențiată și 

centrată pe nevoile de formare ale 

elevilor;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului, 

conform 

calendarului 

activităților 

 

Pe parcursul 

anului, 

conform 

calendarului 

activităților 

 

Pe parcursul 

anului 
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8. Organizarea activitățior 

de formare a cadrelor 

didactice din instituție 

privind aspectele specifice 

ale predării-învățării-

evaluării în condițiile de 

organizare a activității la 

clasă sincron cu cel la 

distanță, inclusiv în mediul 

online;  

 

9. Organizarea/ 

familiarizarea elevilor și 

părinților/ reprezentanților 

legali ai acestora cu referire 

la  învățământul la distanță, 

inclusiv online (pregătirea 

tehnologică, personală, 

abilități productive de 

utilizare a mediului online); 

 

10. Asigurarea accesului la 

educație pentru toți elevii. 

8.1 Implementarea programului de 

formare a cadrelor didactice elaborat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Elaborarea și implementarea 

programului ședințelor cu părinții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Punerea în aplicare a 

Programului de prevenire a 

absenteismului și abandonului școlar 

Cadrele 

didactice 

din 

instituțiile 

de învăță-

mânt 

1. Elaborarea raportului cu 

referire la realizarea 

curricula disciplinare pe 

durata organizării 

procesului educațional la 

distanță, conform pct. 8 din 

Reglementările 

organizaționale speciale 

privind finalizarea în 

condiții de carantină a 

anului de studii 2019-2020 

în învățământul general 

(ordinul nr.427/2020); 

 

 

 

 

2. Elaborarea  programului 

individual la disciplină per 

clasă care va include 

activități de consolidare/ 

aprofundare/recuperare (la 

necesitate) în funcție de 

rezultatele stabilite a 

curricula disciplinare 

realizată în perioada 

învățământului la distanță 

în martie-mai 2020; 

1.1 Studierea Reglementărilor 

organizaționale speciale privind 

finalizarea în condiții de carantină a 

anului de studii 2019-2020 în 

învățământul general (ordinul 

nr.427/2020); 

1.2. Estimarea gradului  de realizare 

a unităților de competență proiectate 

la disciplină per clasă în anul de 

studii 2019-2020, adaptând în mod 

corespunzător proiectarea de lungă 

durată la disciplină pentru fiecare 

clasă individual, în funcție de 

formele de organizare a procesului 

educațional la distanță și gradul de 

participare al elevilor; 

 

2.1 Structurarea activităților de 

consolidare/aprofundare/recuperare 

din perspectiva asigurării 

continuității finalităților educaționale 

și eșalonării logice a activităților 

didactice în vederea formării 

unităților de competență; 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

August, 

2020 

 

 

 

Octombrie, 

2020 

 

 

August, 

2020 
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3. Desfășurarea evaluării 

inițiale la finalizarea 

perioadei de consolidare/ 

aprofundare/ recuperare a 

curricula realizată în 

condițiile învățământului la 

distanță;  

 

4. Respectarea, în 

proiectarea demersului 

educațional, recomandărilor 

stipulate în Reperele 

metodologice de organizare 

a procesului educațional la 

disciplină în anul de studii 

2020-2021. 

3.1 Analiza și valorificarea 

rezultatelor evaluărilor inițiale 

proiectate la ședința comisiei 

metodice la disciplina de studiu. 

 

 

 

 

4.1 Studierea minuțioasă a 

recomandărilor stipulate în Reperele 

metodologice de organizare a 

procesului educațional la disciplină 

în anul de studii 2020-2021. 

III. Asigurarea funcționalității instituției de învățământ în condiții de siguranță în contextul 

epidemiologic COVID-19.   

DÎ 

1. Desfășurarea instruirilor 

speciale ale personalului 

didactic, personalului 

didactic auxiliar și 

nedidactic din instituțiile de 

învățământ din subordine 

privind cerințele de 

activitate instituțională în 

asigurarea condițiilor de 

securitate epidemiologică;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Monitorizarea respectării 

regimului de activitate al 

instituțiilor în contextul 

epidemiologic al COVID-

19; 

 

 

 

 

3. Asigurarea unităților de 

transport școlar cu 

dezinfectanți, viziere și 

măști pentru șofer. 

1.1 Redactarea  și implementarea 

calendarului de instruiri speciale ale 

personalului didactic, personalului 

didactic auxiliar și nedidactic din 

instituțiile de învățământ din 

subordine privind cerințele de 

activitate instituțională în asigurarea 

condițiilor de securitate 

epidemiologică 

1.2 Invitarea  specialiștilor din 

domeniul sănătății publice pentru 

realizarea instruirilor speciale ale 

personalului didactic, personalului 

didactic auxiliar și nedidactic din 

instituțiile de învățământ din 

subordine privind cerințele de 

activitate instituțională în asigurarea 

condițiilor de securitate 

epidemiologică 

 

2.1. Implementarea  programului de 

monitorizare în vederea respectării 

regimului de activitate al instituțiilor 

în contextul epidemiologic al 

COVID-19; 

2.2. Dotarea tuturor instituțiilor de 

învățământ cu termometre speciale 

necesare efectuării termometriei; 

 

3.1. Procurarea dezinfectanților, 

vizierilor și măștilor pentru șoferi și 

însoțitori. 

August, 2020 

 

 
 

 

 
August, 2020 

 

 
 

 

Pe parcursul 

anului 
 

 

August, 2020 
August, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse 

finan-

ciare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficit 

de 

buget 

Cadrele de 1. Desemnarea  în instituție 1.1 Emiterea ordinului cu referire la August, 2020   
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conducere 

din 

instituțiile 

de 

învățământ 

a unui responsabil de 

coordonre a  activitățile de 

prevenire COVID-19;. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asigurarea  predării 

orelor în instituție în 

condiția sistemei de clasă 

(exemplu: sala de lecții a 

clasei a V-a, pentru a 

minimaliza deplasarea și 

interacțiunea, ambuteiajul 

din timpul pauzelor);  

 

 

 

 

 

3. Asigurarea efectuării  

igienizării  și dezinfectării 

zilnice a sălilor de clasă și a 

spațiilor aferente;  

 

4. Asigurarea accesului 

elevilor și părinților la 

serviciile psihologului 

școlar. 

 

persoana responsabilă de 

coordonarea activităților de prevenire 

a COVID -19 

1.2 Monitorizarea prezenței la ore a 

cadrelor didactice și a elevilor cu 

măști și mănuși; 

1.3 Monitorizarea zilnică a cadrelor 

didactice și elevilor supuși unui risc 

sporit de infectare cu COVID-19 

 

2.1. Studierea posibilităților de 

organizare a procesului de predare 

după sistemul de clase. 

2.2. Elaborarea Schemei orare după 

sistemul de clasă. 

2.3 Stabilirea modalității de 

repartizare/divizare a claselor în 

cadrul formatului combinat de 

organizare a procesului educațional; 

2.4. Asigurarea respectării distanței 

fizice în timpul orelor, dar și în 

timpul pauzelor;  

 

3.1.Redactarea orarului de efectuare 

periodică a igienizării și dezinfectării 

sălilor de clasă și a spațiilor aferente. 

 

 

4.1.Angajarea în instituție a unui 

psiholog școlar. 

4.2. Informarea elevilor, părinților , 

cadrelor didactice despre 

posibilitatea și modul de a beneficia 

de asistență psihologică;  

4.3 Elaborarea planului de măsuri în 

vederea monitorizării stării de bine a 

elevilor în instituția de învățământ 

4.4. Referirea, după caz, serviciilor 

raionale/municipale de asistență 

psihopedagogică potențialii 

beneficiari sau în situație de risc 

(elevi, părinți, cadre didactice) pentru 

asistență psihologică sau asistență 

medicală. 

 

 
Pe perioada 

carantinei 

 

Permanent 
 

 

Iulie-august, 
2020 

August, 2020 

 
August, 2020 

 

Pe perioada 

carantinei 
 

 

August, 2020 
 

August, 2020 

 

Septembrie, 
2020 

 

August, 2020 
 

Pe parcursul 

anului 

Cadrele 

didactice 

din 

instituțiile 

de 

învățământ 

1. Monitorizarea respectării 

cerințelor sanitaro-

epidemiologice a elevilor în 

cadrul și înafara orelor de 

studii 

 

1.1 Monitorizarea prezenței la ore a 

elevilor cu măști și mănuși;  

1.2 Supravegherea permanentă:  

 a stării de sănătate a elevilor 

 a respectării  distanței sociale în 

timpul orelor, dar și în timpul 

pauzelor; 

 a calității efectuării igienizării și 

In perioada 

carantinei 

 

Permanent 

 

 

 

După 
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dezinfectării zilnice a sălilor de 

clasă;  

1.3. Direcționarea elevilor și 

părinților acestora spre consiliere 

psihologică, la necesitate 

necesitate 

Diriginții 

1. Monitorizarea respectării 

cerințelor sanitaro-

epidemiologice a elevilor în 

cadrul și înafara orelor de 

studii în vederea menținerii 

stării de bine a elevilor. 

 

2. Consolidarea unui 

parteneriat eficient  de 

comunicare cu familia, în 

vederea dezvoltării 

competențelor parentale, 

construirii unor relații 

pozitive și constructive 

între părinți și copii, părinți 

și cadre didactice. 

 

3. Vor monitoriza zilnic 

starea de bine a elevilor din 

clasă.  

 

1.1 Oferirea informației elevilor cu 

referire la cerințele sanitaro-igienice 

în contextul epidemilogic COVID-19 

1.2.Monitorizarea stării de bine a 

elevilor din clasă. 

 

 

2.1 Implementarea programului de 

activități cu părinții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Vor menţine o colaborare 

eficientă cu familia elevului şi vor 

purta un dialog deschis privind 

modul de viaţă sănătos al copilului, 

managementul resurselor, 

comunicării şi relaţiilor 

interpersonale;  

3.2. Vor oferi informații elevilor 

despre posibilitățile de accesare a 

Serviciilor de asistență psihologică 

etc.;  

3.3. Vor consolida un parteneriat 

eficient cu familia, în vederea 

dezvoltării competențelor parentale, 

construirii unor relații pozitive și 

constructive între părinți și copii, 

părinți și cadre didactice. 

Septembrie, 

2020 

 

Permanent 

 

Pe parcursul 

anului 

  

 

NNOOMMEENNCCLLAATTOORRUULL  DDEE  IINNFFOORRMMAAȚȚIIII  ȘȘII  RRAAPPOOAARRTTEE,  

ce urmează a fi prezentate Direcției Învățământ pe parcursul anului de studii 2020-2021 

1. Rețeaua școlară pentru anul de studii 

2020-2021 (cu cartea de ordine pentru 

elevi, listele nominale ale elevilor 

claselor I-âi și a X-a) 

Scris 

 

Până la 

04-08.09 

SMEFP 

 

Directorul 

instituției 

 

2.a) informaţie privind școlarizarea 

copiilor cu vârste între 7-16 ani, 

numeric și textual; 

b) lista elevilor neşcolarizaţi; 

c) lista elevilor cu abandon școlar 

Scris 

 

Telefo-

nic 
01-

05.09.2020 

01.10.2020 

24.12.2020 

10.05.2021 

O.Scutaru, specialist 

principal, 

responsabil de 

școlarizare 

Directorul 

instituției 
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d) informaţie cu privire la încadrarea 

absolvenţilor gimnaziilor,liceelor. 

(după  forma dată); 

scris 01.10.2020 
A.Chetraru, 

specialist metodist 

Directorul 

instituției 

3. Listele tarifare ale personalului 

pedagogic şi auxiliar 

La listele de tarifare se prezintă: 

a) repartizarea orelor  opționale şi 

lucru extraşcolar, inclusiv la educaţia 

fizică (după forma dată); 

b) informaţie despre implementarea 

Planului-Cadru în clasele 1-9; 

c) demers cu privire la sarcina 

didactică 

Scris 

 

 

 

Scris 

 

 

Scris 

22.09-25.09 

 

 

 

15.09-18.09 

 

 

15-18.09 

SMEFP 

 

 

Specialistul DÎ 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul adjunct 

 

 

 

d) listele de control : învățământ 

preșcolar și primar, general nivelul I și 

II. 
scris 

Până la 

01.10.2020 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist / 

V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

instituţiei 

4. Informaţie despre instituţionalizarea 

copiilor de 5-7 ani, a copiilor de vîrstă 

preşcolară (după forma dată) 

Scris 01.09.2020 
Panciuc Maria, 

specialist principal 

Directorul de 

grădiniţe, directorul 

de şcoală 

5. Raport statistic CER-83 (asigurarea 

cu cadre) 

Scris 
Până la 

01.10.2020 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist / 

V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

6. Raport despre utilizarea actelor de 

studii (după forma dată) 
Scris 15.12.2020 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist 

Directorul 

instituției 

7. Rezultatele probelor de evaluare 

(după forma dată) 
Scris 

Timp de 5 

zile după 

realizarea 

probei 

Specialistul-

responsabil de 

disciplina de studiu 

Directorul adjunct 

8. Rezultatele tezelor semestriale şi 

subiectele (licee ) 

sesiunea de iarnă 

sesiunea de vară (după forma dată) 

Scris 

 

25.12.2020 

10.06.2021 

Specialistul-

responsabil de 

disciplina de studiu 

Directorul adjunct 

Directorul 

instituției 

9. Informaţie cu privire la alimentarea 

elevilor (după forma dată) 
Scris Sistematic 

A.Șerban, specialist 

principal 

Directorul 

instituției 

10. Informaţie cu privire la abandonul 

şcolar (după forma dată) Scris 
25.12.2020 

10.05.2021 

Scutaru Oxana, 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

11. Informaţie cu privire la reuşita 

elevilor la finele semestrului I, II (după 

forma dată) 

Scris 
01.01.2021 

01.06.2021 
Specialistul curator Directorul adjunct 

12. Raport statistic CF-1 „Dezvoltarea 

culturii fizice şi sportului” 
Scris Ianuarie 

V. Lăcustă, 

specialist metodist 

Profesorul de 

ed.fizică 

Directorul 

instituției 
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13. Oferte de cadre 

Scris 20.12.2020 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist/ 

V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

14. Ofertă pentru cursurile de 

perfecţionare ( nominal) 

Scris 10.01.2021 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist 

/V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul adjunct 

15. Informaţie despre asigurarea cu 

manuale Scris Septembrie 
Buiuc V., specialist 

principal 

Bibliotecarul 

Directorul 

instituției 

16. Extrase din ordinele de admitere la 

examenele de absolvire 

Scris 30.05.2021 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist 

/V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

17. Prognoza bugetului pe programe / 

subprograme pentru anii 2021-2023 a 

instituţiilor pandite DÎ 

Scris noiembrie 

G.Țurcanu, șef 

SMEFP 

 

Directorul 

Instituției 

18. Raport statistic nr.1-edu; 83-edu, 

cu privire la activitatea instituţiilor 

extraşcolare 

Scris 
până la 

01.10.2020 
SMEFP / SMRURP Directorul 

19. Prognoza reţelei instituţiilor de 

învățământ general pentru anul 2021-

2022 

Scris 
Februarie-

martie, 2021 
SMEFP Directorul 

21. Materiale pentru atestare la grade 

didactice: 

a) pentru gradul didactic I şi superior 

b) pentru gradul didactic II 

Scris 

Până la 

01.02.2021 

Către 

01.03.2021 

I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

Directorul adjunct 

Cadrul didactic 

22. Raport statistic despre atestarea 

cadrelor didactice în anul de studii 

2020-2021 (după forma dată) 

Scris 15.04.2021 
I.Cojocaru, șefa 

SMCFC 

Directorul 

instituției 

23. Plan de atestare a cadrelor 

didactice pentru noul an de studii 

(după forma dată) 

Scris 
Până la 

15.09.2021 

I.Cojocaru,  șefa 

SMCFC 

Directorul 

instituției 

24. Informaţie cu privire la 

perfecţionarea cadrelor didactice 

Scris 

Până la 

10.06.2020 

20.12.2020 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist 

/V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

25. Rezultatele examenelor: 

a) clasa a IX-a 

b) clasa XII-a  

Scris 

 

Până la 

25.07.2021 

SPEM 

Directorul adjunct 

Preşedintele 

centrului de BAC 
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26. Informaţie despre admiterea în 

liceu: 

sesiunea iunie 

sesiunea august 

Scris 

Conform 

metodologiei 

de admitere în 

liceu 

A.Șerban specialist 

principal 

Preşedintele 

comisiei de 

admitere 

27. Informaţie cu privire la necesitatea 

suplimentară de cadre didactice  

Scris 
15.08-

01.06.2021 

A. Ungureanu, 

specialist 

coordonator 

metodist 

/V.Mititelu, 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

28. Raport anual al instituțiilor de 

învățământ general 
Scris Iunie Inspectorul patron Echipa managerială 

29. Informaţie despre contingentul de 

elevi (forma K1) 
Scris 

Până la 

30.01.2021 

V.Buiuc, specialist 

principal 
Bibliotecarul 

30. Informaţie despre colectarea 

taxelor de încheiere în şcoală (forma 

C1) 

Scris 
Până la 

30.01.2021 

V.Buiuc, specialist 

principal 

Bibliotecarul 

Directorul 

instituției 

31. Informaţie despre fondul de 

manuale, beleristică (în baza 

catalogului) 

Scris 
Pînă la 

01.07.2021 

V.Buiuc, specialist 

principal 

Bibliotecarul 

Directorul 

instituției 

32. Raport cu privire la manualele 

pierdute  şi deteriorate Scris 
Până la 

15.07.2021 

V.Buiuc, specialist 

principal 

Bibliotecarul 

Directorul 

instituției 

33. Informaţie despre familiile 

needucogene, coordonată cu primăria 

(după forma dată) 

Scris 01.10.2020 Inspectorul patron 

Directorul adjunct 

pentru educaţie 

 

34. Fluctuaţia efectivului de elevi la 

finele sem.I și II 
Scris 

25.12.2020 

30.05.2021 
Inspectorul patron Directorul şcolii 

35. Tabelul corigenţiei Scris Iunie Inspectorul patron Directorul şcolii 

36. Informaţie despre elevii ce nu 

reuşesc 
Scris 

Decembrie; 

Iunie 
Inspectorul patron Directorul şcolii 

37. Morbiditatea în rândurile elevilor  
Scris 

Septembrie, 

Iunie 
Inspectorul patron Directorul şcolii 

38. Oferta de participare la 

concursurile raionale la disciplinele de 

studiu 

scris 
Până la 

15.01.2021 

O. Scutaru, 

specialist principal 
Directorul școlii 

39. Raport cu privire la evidența 

sesizărilor , cazurilor de abuz , 

neglijare, exploatare, trafic. 

scris 
Până la 

24.12;31.05 

I.Cojocaru, șef 

SMCFC 

Directorul 

instituției 

40. Informație despre utilajul 

antiincendiar  din dotare(școli și 

grădinițe, separat) 

scris 25.09.2020 
Gr. Zamurcă 

specialist principal 

Directorul 

instituției 

41. Informație cu referire la delicvența 

juvenilă , copii aflați la evidență la 

poliție 

scris 25.09.2020 
specialist principal 

responsabil 

Directorul 

instituției 

42. Informație despre nr. de 

laboratoare de informatică, nr. de 

calculatoare și tipul lor 

scris 31.08.2020 
specialist metodist 

responsabil 

Directorul 

instituției 

 


