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I. CONTEXT GENERAL 

        
    Direcţia Generală Învăţământ este o subdiviziune a Consiliului Raional Cahul care acţionează pentru realizarea obiectivelor  

educaţionale prevăzute de Codul Educației al Republicii Moldova. 

DGI Cahul  îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza actelor normative:  

 La nivel european  Tratate internaţionale:  

– Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;  

– Carta Naţiunilor Unite;  

–  Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;  

–  Carta Socială Europeană, 

–  Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului,  

–  Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; 

–  Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului;  

–  Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

–  Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 

–  Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei; 

–   Declaraţia de la Bologna, precum şi prin alte tratate Internationale la care Republica Moldova este parte.  

    La nivel național  
– 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 

activitate a DGI Cahul, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cahul  nr. 05/04- IV din  22 decembrie 2015. 

– Codul de etică al cadrului didactic (Ord. ME nr. 861 din 07.09.2015);  

– Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului nr. 270 din 08.04.2014;  

– Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar 

general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea nr. 868 din 08.10.2014; Hotărârea Guvernului privind 

aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 nr. 434 din 10.06.2014; 

– Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţământ cu 

asociaţiile obşteşti ale părinţilor nr. 972 din 12.12.2011;  
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– Regulamentul – tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II (ord. ME nr. 

235 din 25.03.2016);  

– Ordin nr.din 12 iunie 2018, Cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a timpului de munca a personalului didactic 

din instituțiile de învățământ general; 

–  Ordin nr.593 din 26.06.2020, Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentatie si rapoarte in educatia 

timpurie Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general (ord. ME 

nr. 1095 din 30.12.2016);  

   Planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţământ pentru anul 2020-2021 este elaborat atât în conformitate cu direcțiile 

strategice  stipulate în Strategia Națională ”Educația - 2020”, cât şi ţinându-se cont de finalităţile educaţionale în învăţământul 

general, reglementate prin : 

 Standardele de competenţă – instrument de realizare a politicilor educaţionale; 

  Standardele de eficienţă a învăţării; 

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

prietenoase copilului; 

 Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7ani ; 

  Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele şcolare în instituţiile de învăţământ secundar 

general ; 

  Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021,aprobat prin 

ordinul Ministerului Educaţiei ,Culturii și Cercetării nr. 396 din 06.04.2020 ; 

  Ordinul nr. 591 din 26.06.2020 al MECC Cu privire la implementarea Curricula disciplinare școlare în 

anul de studii 2020-2021 în învățământul general ; 

  Ordinul MECC al RM nr.840 din19.08.2020 Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în 

învăţământul general, alte acte reglatorii. 
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                                             SINTEZA  ACTIVITĂȚII    DIRECȚIEI     GENERALE    ÎNVĂȚĂMÂNT CAHUL 

                       PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021 

 

      Activitatea sistemului educațional raional și a Organului Local de Specialitate în Domeniul Învățământului Cahul în anul de 

studii 2020-2021 a fost direcționată prin obiectivele strategice derivate din Programul de Dezvoltare a Sistemului de Învățământ 

Raional (2015-2020), elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a 

acestuia și cu angajamentele asumate în Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, DGI  Cahul a 

întreprins un șir de măsuri în scopul edificării unui sistem educațional bazat pe acces, relevanță și calitate. 
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Concluzii generate urmare analizei rețelei școlare din sistemul educațional raional:  
 Procesul educaţional se realizează în clase sau grupe, conform normativelor stabilite de organul local de specialitate în domeniul 

învăţământului, în baza standardelor educaţionale de stat şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. Ca rezultat al 

responsabilității manageriale cu care se determină numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă , ponderea 

resurselor bugetare direcționate pentru dezvoltare instituțională se menține în ultimii 3ani la 30% doar în 8 instituții. Celelalte 

instituții din motiv că nu și-au optimizat rețeaua de clase sunt deficitare. Deficitul ajunge până la 700 000 – 900 000 lei !!!! 

 Schema de încadrare a personalului în instituţiile de învăţământ este elaborată în fiecare an de către conducerea instituţiei de 

învăţământ, în funcţie de numărul de clase, fiind avizată de  Consiliul de administraţie al instituţiei şi ulterior aprobată prin actul 

administrativ al DGI. 
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La capitolul Resurse umane DGI Cahul se confruntă cu următoarele probleme: 

 

– insuficiența cadrelor didactice.   Pe an ce trece problema asigurării cu cadre didactice devine tot mai dificilă. Constatăm creșterea 

indicatorilor, ce țin de vârsta medie a personalului didactic angajat și scăderea ponderii pedagogilor interesați de atestare, de 

proiecte educaționale.  

–  dezinteres pentru participare la concursuri pentru funcțiile de directori sau directori adjucți. Ca rezultat la sfârșitul anului 

de studii în 14 instituţii de învăţământ (școli) sunt vacante posturile de directori.  

Cea mai importantă problemă a anului școlar 2020-2021 (alături de problema deficitului bugetar), a fost insuficiența 

cadrelor   didactice-de la  MECC au fost solicitați 61 tineri specialiști. Au fost direcționați de către MECC 34 de specialiști.S – 

au prezentat pentru încadrarea în muncă conform repartizării doar 12   tineri specialiști.  

        Suntem nevoiți să solicităm sprijinul și susținerea a 276 pensionari, ceea ce constituie 20%, cu 9% mai mult decât în anul      

            precedent de studii. 
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În tabelele alăturate sunt 

prezentate rezultatele comparative 

ale  sesiunii de BAC (2021 în 

comparație cu 2019). 



15 
 

    În anul de studii 2020-2021 am implementat Curriculumul Național, ediția 2019, care se bazează pe formarea competențelor elevilor.  

Un rol important îl are și abordarea inter-intradisciplinară, învățarea bazată pe proiect, evaluarea competențelor la nivel de proces și 

produs, finalități concrete  pentru fiecare clasă . 

     A fost un an greu  în care am implemetat noul curriculum atât din punct de vedere al conținuturilor, cât și al metodologiei de 

formare/dezvoltare a conținuturilor  specifice disciplinelor. 

     An pandemic, în care am acumulat experiență  prin învățarea la distanță, sincron și asincron, prin formarea continuă. Am utilizat TIC, 

dar și diverse aplicații și platforme educaționale. Cu certitudine, impactul îl vom vedea peste o anumită perioadă de timp.    Ne vor spune 

actualii elevi-viitorii studenți, ce a însemnat pentru ei acest Curriculum. 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- Implicarea conducătorilor de instituţii în procesul decizional 

din domeniu; 

-  implicarea angajaților din DGI în procese de monitorizare; 

-  desfășurarea sistematică a consiliilor de administrație și 

consultative; 

- desfășurarea sistematică (lunară) a ședințelor de informare, 

orientate spre eficientizarea organizării activității 

manageriale; 

-  implicarea Consiliului părinților, a comunităţii locale in 

activitatea instituțiilor educaționale; 

- informare eficientă, formare continuă pe domeniul 

elaborarea PEI-lui, elaborarea testelor pentru copiii cu CES 

,conform curriculumului modificat sau adaptat; 

- randamentul cadrelor didactice care utilizează sisteme 

moderne de predare – învăţare – evaluare;  

- accesul la educaţia timpurie pentru copiii de vârstă 

preşcolară; 

- conlucrare in cadrul  APL I, II, în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor în instituţie si in comunitate, şcolarizarea copiilor 

- insuficiența cadrelor didactice la unele discipline; 

- competenţele digitale ale unor pedagogi nu satisfac pe 

deplin realizarea prevederilor curriculare în vederea aplicării 

cu succes a sistemelor de operare şi a aplicaţiilor digitale; 

- conexiune slabă la Internet în unele instituţii şcolare şi 

preşcolare; 

- dificultăţi în desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

funcţiei de director şi director-adjuinct în instituțiile 

educaționale; 

- părinţi indiferenţi faţă de rezultatele şcolare ale copilului. 

- lipsa motivației școlare, dezinteres pentru studii; 

- colaborarea insuficientă a familiei cu instituția de 

învățământ în scopul  tratării individuale a copilului; 

- dezinteresul comunităţii faţă de problemele din sistemul 

educaţional; 

-  motivare scăzută pentru creşterea profesională a unor cadre 

didactice; 

- nivelul relativ redus de utilizare a tehnologiei moderne; 

- dotarea insuficientă a cabinetelor conform Standardelor de 
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din teritoriu ; 

- angajarea unor şcoli în derularea proiectelor de parteneriat 

educaţional cu alte instituţii din republică şi din străinătate; 

- implicarea unui număr de unităţi şcolare în Proiecte de 

dezvoltare cu sprijinul FISM-ului şi alte ONG –uri; 

- colaborarea cu instituţiile publice    locale şi teritoriale. 

dotare; 

- respectarea selectivă a actelor normative vizând incluziunea. 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
- suport financiar asigurat de Consiliul raional; 

- deschidere și dialog constructiv oferit de MEC; 

- acord de colaborare cu instituțiile de formare continuă; 

- varietatea proiectelor promovate de Ministerul Educaţiei , 

precum și de ONG –uri orientate spre dezvoltarea 

profesionalăa cadrelor didactice ; 

- derularea programelor  de formare/dezvoltare profesională 

managerială(inspectori, directori, metodişti); 

-  perspective de formare a abilităților digitale; 

- derularea programelor  de formare/dezvoltare profesională 

managerială(inspectori, directori, metodişti). 

- lipsa specialiştilor nu permite predarea calitativă a tuturor 

disciplinelor; 

- dificultăţi în implementarea modelului selectat din cauza 

lipsei deTIC, a conexiunii slabe la internet în unele instituții; 

- predarea unor discipline şcolare de către nespecialişti; 

- abandonul posturilor didactice în sistemul educaţional; 

-  Predarea unor discipline de către un singur cadru didactic; 

- predarea unor discipline de către cadre didactice pensionare 

în o bună parte din instituţii; 

- riscul de majorare a numărului localităților în care lipsesc 

instituțiile educaționale. 
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MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 

 

Ca perspective de dezvoltare, în anul de studii 2021 - 2022,  
Direcția Generală Învăţământ Cahul 

își va orienta activitatea în continuare spre: 
 

– dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ ; 

–  încurajarea și susținerea performanței elevilor și a cadrelor didactice prin diverse programe de finanțare;  

– valorificarea parteneriatelor educaţionale în scopul garantării unui învăţământ de calitate;  

–  formarea continuă a cadrelor didactice;  

–  interesul la nivel local pentru menţinerea forţei de muncă calificate în şcoli, cadrelor didactice ce fac naveta asigurându-le în 

continuare decontarea transportului;  

–  interesul la nivel local pentru menţinerea elevilor de pe raza localităţiii la şcolile din comunitate;  

–  participarea elevilor la concursuri şcolare organizate la nivel local şi raional;  

– elevii cu dificultăţi de învăţare;  

–  parteneriatul cu familia, cu autorităţile locale;  

–  susţinere financiară a instituţiilor de învăţământ la diverse manifestări, serbări şcolare şi evenimente socio-culturale, precum şi în 

ce priveşte consumabilele;  

–  dotarea şcolilor şi IET cu reţea de calculatoare cu server şi implementarea sistemului APL;  

– accesul informaţional prin INTERNET (sponsorizat de APL) ce favorizează circulaţia liberă a informaţiei şi va influenţa pozitiv 

schimbarea mentalităţii, inclusiv în ceea ce priveşte actul educaţional;  

–  promovarea implementării politicilor educaționale la nivel de instituţie, prin organizarea seminarelor, consultaţiilor, îndrumărilor 

şi vizitelor; 

– coordonarea activităţi metodice a conducătorilor de instituţii în scopul eficientizării competenţelor manageriale, prin elaborarea 

rapoartelor, notelor informative;  

–  sporirea eficientizării demersului managerial în vederea atingerii standardelor educaţionale, prin organizarea vizitelor tematice, de 

monitorizare, constatare şi îndrumare;  

– acordarea asistenţei metodologice în gestionarea resurselor informaţionale Sistemul Informaţional de Management în Educaţie 

(SIME), Sistemul Informatic de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS), Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD) 

în instituţiile  de invatamant general, prin organizarea şi desfăşurarea seminarelor instructive;  
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–  orientarea activităţii de monitorizare întru implementarea eficientă a curriculei şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 

procesului educaţional la disciplina Informatica în instituţiile  din raion, prin organizarea seminarelor instructiv – practice şi 

inspecţii de specialitate;  

–  creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice; 

–  creşterea calităţii actului educaţional, în scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate mai bune la examenele 

naţionale; 

– Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin dezvoltare profesională și formare continuă; 

– colaborarea intersectorială pentru asistența copiilor în situații de risc, pentru facilitarea incluziunii sociale; 

– asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței și respectării Referențialului de evaluare și a standardelor 

școlare  de eficiență a învățării; 

– promovarea rolului educației non-formale, a voluntariatului și implicării civice prin promovarea activităților educative   

extrașcolare; 

– încurajarea reprezentării elevilor și a implicării părinților în structurile decizionale din învățământ; 

–  promovarea transparenței decizionale; 

–  dezvoltarea parteneriatului social,consolidarea rolului părinților și a comunităților în guvernarea educației; 

– prevenirea abandonului şcolar; 

–  diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar; 

– combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 
Domeniul funcțional  Obiective generale Subdomenii de activitate Obiective operaţionale 

I. Managementul 

schimbării și 

resursele umane 

 

 

Eficientizarea şi 

flexibilitatea sistemului de 

formare a cadrelor 

didactice, manageriale prin 

elaborarea, implementarea 

proiectelor de dezvoltare 

instituţională şi în vederea 

promovării politicilor 

educaţionale, naţionale, 

locale. 

1.1 Activitatea DGI – planificare 

operaţională anuală; 

Asigurarea eficientă şi corectă a etapelor 

procedurale de activitate pentru realizarea 

procesului educaţional de calitate. 

 

1.2 Transparenţă şi echitate -şedinţele 

Consiliului Raional Cahul; 

Dezvoltarea procesului participativ şi 

asigurarea transparenţei, echităţii, 

profesionalismului DGI prin responsabilizare 

administrativa 

 

1.3 Transparenţa procesului educaţional - 

Consiliul Consultativ, Consiliul de 

Administraţie, Consiliul Metodic, Consiliul 

de Etică, Consiliul Elevilor. 

Asigurarea transparenţei procesului educaţional 

în cadrul DGI 

II.  Curriculumul – 

calitate în educație  

Implementarea, 

diversificarea ofertei 

curriculare în scopul 

dezvoltării potenţialului 

educaţional în instituţiile 

patronate şi comunitate. 

2.1 Accesul la educaţia timpurie de calitate Extinderea accesului la educaţia timpurie de 

calitate 

 

2.2 Şcolarizarea obligatorie (7-16 ani) – 

reducerea abandonului şcolar şi a 

absenteismului; 

Respectarea politicilor cu privire la şcolarizarea 

obligatorie a elevilor cu vârsta de 7-16 ani 

 

2.3 Monitorizare, îndrumare - asigurarea 

performanţelor şcolare 

  

Asigurarea formării şi dezvoltării 

competenţelor elevilor pentru a se încadra în 

societate ca personalitate liberă şi creatoare. 
 

2.4 Evaluarea rezultatelor şcolare; 

 

Analiza rezultatelor şcolare ale elevilor, 

promovarea elevilor cu performanţe în învăţare.  
 

  

2.5 Promotorii educaţiei de calitate – 

formarea continuă a managerilor instituţiilor 

preşcolare, preuniversitare prin ateliere, 

seminare metodico – practice, conferințe. 

Crearea condiţiilor optime pentru creşterea 

profesională şi avansarea în cariera didactică 

prin formarea continua a managerilor 
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III. Activitatea 

serviciului de 

asistenţă 

psihopedagogică. 

Promovarea educaţiei 

incluzive drept prioritate 

educaţională şi formarea 

unui mediu educaţional 

prietenos, accesibil, 

capabil să răspundă 

aşteptărilor şi cerinţelor 

beneficiarilor 

Managementul  instituțional de calitate  

Formarea  profesională continuă a cadrelor 

didactice de sprijin  

Asistenţă specializată copiilor cu CES  

Promovarea unui management instituțional de 

calitate, abordat complex și sistemic, racordat la 

nevoile beneficiarilor 

Formarea profesională continuă a cadrelor 

didactice de sprijin în scopul implementării 

mecanismelor eficiente 

Dezvoltarea culturii organizaționale în scopul 

încurajării spiritului de inițiativă, cooperare și 

colaborare 

 

IV. Managementul   

resurselor 

materiale, 

financiare şi 

reţeaua 

instituţiilor de 

învăţământ  

Dezvoltarea şi gestionarea 

resurselor materiale şi 

financiare, creşterea 

eficienţei cheltuielii 

banului public investit în 

educaţie 

 

 

41 Asigurarea tehnico-materială, metodico-

didactică, implementarea proiectelor de 

funcţionalitate a instituţiilor de învăţământ;  

Asigurarea accesului la educaţie şi gestionarea 

resurselor materiale, financiare eficient prin 

crearea unei ambianţe sigure, motivante de 

învăţare 

 

4.2 Condiţii optime în perioada vacanţei de 

vară în Tabăra de odihnă”Romantica”, c. 

Moscovei. 

 Asigurarea condiţiilor pentru odihna copiilor 

de vârstă şcolară 

4.3 Funcţionalitatea transportului gestionat 

de DGI, siguranţa la traffic.  

Organizarea şi monitorizarea funcţionalităţii 

transportului şcolar gestionat de DGI spre 

districtele stabilite. 

 

V. Integrarea TIC in 

educaţie 

Creșterea eficacității și 

eficientizarea 

managementului școlar la 

nivel de sistem, școală și 

clasă prin intermediul 

tehnologiilor informațional 

   5.1 Completarea SICE – catalogul școlar 

electronic. 

  Debirocratizarea sistemului educational. 

VI. Relaţii de     

parteneriat şi  

comunitatea 

Dezvoltarea şi menţinerea 

parteneriatului cu 

comunitatea în scopul 

susţinerii şi acordării 

elevilor diverse 

oportunităţi pentru 

educaţie şi aspecte practice 

pentru viaţă 

Activităţi extradidactice, concursuri, 

festivaluri 

Valorificarea potenţialului cultural, estetic, 

artistic, naţional al elevilor şi comunităţii 
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II. Planificarea operaţională 

pentru anul de studiu 2021-2022 

Domeniul I. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI RESURSELE UMANE  
Obiectiv general: Eficientizarea şi flexibilitatea sistemului de formare a cadrelor didactice, manageriale prin elaborarea, implementarea 

proiectelor de dezvoltare instituţională şi în vederea promovării politicilor educaţionale, naţionale, locale. 

 Subdomeniul: 1.1 Activitatea DGI – planificare operaţională anuală, prezentarea și aprobarea actelor reglatorii ale educației în termenii 

stabiliti 

 Obiectiv operaţional: Asigurarea eficientă şi corectă a etapelor procedurale de activitate pentru realizarea procesului educaţional de calitate 

 Indicator de performanţă: Cadrului normativ de calitate în domeniul educaţiei implementat 

Nr./o Activități programate 

 

Termen de realizare Responsabili  Indicatori de rezultat 

1.  Elaborarea Raportului DGI Cahul pentru anul de studii 

2021-2022, respectarea prevederilor art. 141-p.4 din 

Codul Educaţiei.  

August   2021 Colaboratorii DGI 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

 Raport elaborat şi aprobat 

2.  Elaborarea planurilor lunare, săptămânale ale activităţii  semestrial Colaboratorii DGI Planuri semestriale, lunare, 

săptămânale elaborate 

3.  Elaborarea rapoartelor semestriale de activitate a DGI  semestrial Colaboratorii DGI Rapoarte semestriale/lunare elaborate 

4.  Elaborarea şi aprobarea Planului complex de activitate al 

DGI pe anul de studii 2021-2022   

septembrie Colaboratorii DGI Plan complex de activitate al DGI 

elaborat şi aprobat 

5.  Elaborarea notei informative cu privire la realizarea 

Planului complex de activitate al DGI pe anul de studii 

2021-2022 și transmiterea MEC  

iunie/iulie -  august Colaboratorii DGI 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Notă informativă elaborată 

6.  Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate al Secţiei 

Politici educaţionale şi management, pentru anul de studii 

2021 - 2022  

august Tatiana Alexandrova Planul de activitate al Secţiei Politici 

educaţionale şi management elaborat şi 

aprobat 

7.   Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate al 

Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, pentru anul de 

august Natalia Bejan Planul de activitate al Serviciului de 

Asistenţă Psihopedagogică elaborat şi 



22 
 

studii 2021 - 2022  aprobat 

8.  Elaborarea planului lunar / săptămânal de activitate a DGI  pe parcursul anului de 

studii 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Colaboratorii DGI 

Extras lunar din planul de activitate a 

DGI elaborat şi aprobat   

9.  Organizarea şedinţelor operative: proiectarea activităţilor 

de îndrumare şi control în instituţiile patronate; trecerea în 

revistă a activităţilor proiectate şi evaluarea indicatorilor 

de performanţă  

săptămânal, pe 

parcursul anului 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Colaboratorii DGI 

Şedinţe operative desfăşurate 

10.  Examinarea petiţiilor, scrisorilor parvenite, respectarea 

Codului administrativ, art.141 din Codul Educaţiei  

conform actului 

normativ 

Nina Filip 

Colaboratorii DGI 

 

 Petiţii, scrisori parvenite examinate 

11.  Emiterea ordinelor de angajare, transfer, eliberare a 

cadrelor manageriale, didactice, personalul auxiliar din 

domeniul învăţământului.  

permanent Nina Filip 

 

Ordine emise 

12.  Întocmirea dosarelor şi completarea fişelor completate  după necesitate Nina Filip Dosare şi fişe personale 

13.  Prezentarea informaţiei DGI privind formarea cadrelor 

didactice în instituţiile de învăţământ.  

semestrial Svetlana Raru 

Managerii şcolari şi 

preşcolari 

Informaţie privind formarea cadrelor 

didactice dîn instituţiile  

14.  Prezentarea totalurilor realizării activităţilor de formare 

continuă în cadrul instituţiilor de învăţământ.  

semestrial Svetlana Raru 

Managerii şcolari şi 

preşcolari 

Note informative prezentate  

 

15.  Prezentarea listelor cadrelor didactice, manageriale 

planificate pentru atestare  

până la 30. 09.2021 Svetlana Raru 

Managerii şcolari şi 

preşcolari 

Liste nominale întocmite şi prezentate 

MEC 

16.  Aprobarea planului de înmatriculare, în limita locurilor 

disponibile ale instituției  

anual  

până la 01 aprilie 

Valeriu Baban 

Tatiana Alexandrova 

Natalia Antohi 

Alina Caranic 

Plan de înmatriculare pe trepte de 

școlaritate aprobat 
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17.  Afișarea planului de înmatriculare aprobat și locurile 

disponibile pentru anul următor de studii: 

 

ciclul primar până la 

10 martie ; 

ciclul gimnazial până 

la 25 mai 

Alina Caranic 

Natalia Antohi 

Managerii școlari 

Plan de înmatriculare aprobat, afișat 

18.  Aprobarea schemei de completare  a numărului de clase 

conform capacității de proiect al instituției, avizată de 

Consiliul de Administrație al instituției  

anual (septembrie – 

octombrie) 

Valeriu Baban 

Alina Caranic 

Schema de completare  a numărului de 

clase aprobat 

19.  Aprobarea Proiectelor manageriale anuale ale instituțiilor 

de învățământ general.  

anual (septembrie-

octombrie) 

Baban Valeriu 

Cebotari Elena 

Alexandrova Tatiana 

Proiecte manageriale aprobate 

20.  Aprobarea transferurilor din instituțiile de învățământ 

primar și secundar  

la solicitare Alina Caranic Transferuri aprobate 

21.  Monitorizarea transferurilor de elevi din învățământul 

profesional tehnic postsecundar la cel liceal  

la solicitare Valeriu Baban 

Alina Caranic 

Transferuri monitorizate 

22.  Monitorizarea implementării Metodologiilor de evaluare a 

instituțiilor de învățământ, a cadrelor de conducere. 

pe parcursul anului de 

studii 

Colaboratorii DGE Rapoartele de evaluare interna 

analizate si validate 

23.  Întocmirea Planului de perspectivă privind evaluarea 

externă periodică a instituțiilor de învățământ și a cadrelor 

de conducere pentru 5 ani și transmiterea acestuia la 

ANACEC  

anual  

până la 31 mai 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Plan de perspectivă elaborat, transmis 

24.  Plasarea pe pagina web Instituții/ DGI (pentru instituțiile 

fără statut de persoană juridică) a Rapoartelor de activitate 

a instituției de învățământ, prezentate și aprobate de CA şi 

CP   

anual  

până la 15 octombrie 

 

Elena Cebotari 

Igor Turceac 

Tatiana Alexandrova 

Rapoart de activitate a instituției de 

învățământ plasat pe pagina web 

25.  Prezentarea în format electronic. Sinteza rezultatelor 

evaluării anuale a instituţiei/cadrelor de conducere la 

MEC și la ANACEC  

anual 

până la 15 octombrie 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Raport sinteză de activitate a cadrului 

de conducere prezentat 

26.   Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de pe parcursul anului Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

  

Document final elaborat 
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învăţământ din raion pentru anii 2022-2030 Tatiana Alexandrova  

27.  Elaborarea Raportului de activitate a DGI Cahul pentru 

perioada anului de studii 2021-2022 

iulie 2022 Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Document final elaborat 

 

28.   Elaborarea Rapoartelor de activitate a instituţiilor 

educaţionale pentru anul de studii 2021-2022. Publicarea 

Rapoartelor  pe pagina Web a institutiei si a DGI Cahul. 

octombrie 2021 

iunie-august 2022 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Igor Turceac 

Asigurarea transparenței cu referire la 

activitatea educațională 

 

29.  Elaborarea rapoartelor CIM şi a Declaraţiei de răspundere 

managerială, conform Ordinului nr. 04 din 09.01.2019 al 

Ministerului Finanțelor, RM; publicarea lor pe site-ul DGI 

Cahul 

februarie - 2022 Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Tatiana Alexandrova 

Igor Turceac 

 

 Rapoarte şi declaraţii răspundere 

managerială elaborate şi publicate 

30.   Monitorizarea depunerii declaratiilor de avere   Nina Filip   Dovada depunerii declaratiei 

Subdomeniul: 1.2 Transparenţa procesului educaţional - Consiliul Consultativ,  

Consiliul de Administraţie 

Obiectiv operaţional: Asigurarea transparenţei procesului educaţional în cadrul DGI 

Indicator de performanţă: Managerii şi membrii Consiliilor implicaţi în examinarea subiectelor, elaborarea deciziilor şi acţiunilor de ameliorare 

   Consiliul Consultativ   nr. 1 

1. Autorizarea înstituțiilor de învățământ general din 

raion.Coordonarea și aprobarea documentelor 

reglatorii.Monitorizarea procesului de vaccinare. 

2. Aprobarea reţelei şcolare şi a contingentului de elevi. 

3. Cu privire la executarea bugetului ,anul şcolar 2021-2022. 

4. Resurse umană – factor prioritar în educaţie, asigurarea 

instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice 

5. Cu privire la aplicarea  Metodologiei de repartizare a timpului 

de muncă a personalului didactic din raion. 

  
 

 

 

septembrie 2021 

 

 

 

Valeriu Baban, şef DGI 

Elena Babanuţa  

Filip Nina 

 

 
 
Note informative elaborate, 

prezentate, decizii luate  
 

   Consiliul Consultativ   nr. 2 
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1.  Sinteza alocaților, inclusiv componenta raională și resurse 

colectate, pentru instituțiile de învățământ primar și secundar 

finanțate din bugetul raional. 

2. Raportul  de activitate a DGI pentru I semestrul al anului școlar 

2021-2022. 

3. Cu privire la analiza stabilirii performanțelor profesionale ale 

cadrelor manageriale  pentru perioada iunie-decembrie 2021. 

 

 

decembrie 2021 

 

Valeriu Baban, şef DGI 

Elena Babanuţa  

Filip Nina 

 

 

Hotărârea Consiliului 

Consultativ. 

Note informative elaborate 

   Consiliul Consultativ   nr. 3 

1. Promovarea modului sănătos de viață prin asigurarea 

alimentației elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ.   

2. Organizarea mediului fizic al instituțiilor de educație timpurie – 

dimensiune importantă în stimularea învățării active a copiilor 

3. Accesul tuturor copiilor la o educație de calitate: - Şcolarizarea 

obligatorie (7-16 ani) – reducerea abandonului şcolar şi 

absenteismului. 

4.  Asigurarea transportării copiilor din localităţile arondate în 

şcolile de circumscripţie. 

   

 

 

ianuarie 2022 

 

 

Valeriu Baban, şef DGI 

 

Elena Cebotari 

 

Liudmila Drucenshi 

 

Hotărârea Consiliului 

Consultativ. 

Note informative elaborate, 

prezentate, decizii luate 

Consiliul de Administraţie 

Consiliul de Administraţie  nr.1 

1. Cu privire la aprobarea reţelei de clase / grupelor şi numărul 

de elevi/copii în instituţiile de învăţământ general pentru anul 

de studii  2021-2022. 

2.  Validarea rezultatelor de admitere a elevilor în învățământul 

liceal 

3. Cu privire la aprobarea performanței  cadrelor manageriale și 

colaboratorilor DGÎ. 

4. Cu privire la aprobarea graficului activităților didactice a 

colaboratorilor DGÎ Cahul. 

5. Cu privire la  organizarea transportării elevilor  in anul școlar 

2021-2022. 

                  

 

          

     septembrie 2021 

Valeriu Baban  

Alina Caranic 

 

 

Natalia Bejan 

Liudmila Drucenschi 

 

Nina  Filip  

 

 

 

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 
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6. Cu privire la rezultatele Concursului Raional„ Cea mai bine 

pregatita institutie educationala catre noul an scolar” 

7. Cu privire la acordarea unui prime colaboratorilor DGI Cahul 

cu ocazia Zilei Profesionale a Lucratorului din Invatamant. 

 Gabin Georgeta 

 

Elena Babanuta 

   Consiliul de Administraţie   nr. 2    

1. Despre organizarea procesului de alimentare calitativă a 

copiilor și  elevilor din instituţiile de  învăţământ general. 

2. Cu privire la elaborarea  bugetului DGI pentru anul 2022. 

3. Cu privire la instituționalizarea copiilor de vârstă preșcolară. 

Asigurarea  condițiilor de respectare a politicilor 

educaționale  în domeniul instituționalizării copiilor cu vârsta 

5-7 ani. 

4. Cu privire la avizarea Programului cu privire la școlarizare și 

prevenire a abandonului școlar. 

5. .Aprobarea Planului Complex de activitate al Direcţiei 

Generale Învăţământ  Cahul pentru  anul de studii 2021-

2022. 

6.  Aprobarea componenței Comisiei raionale de atestare și 

emiterea  ordinului de atestare . Avizarea Ofertei pentru 

atestarea cadrelor didactice/manageriale  pentru anul de 

studii 2021-2022 

 
 

 

octombrie 2021 

Valeriu  Baban 

        Natalia Antohi 

         Elena Babanuța 

       
     Elena Cebotari 

 
 

Liudmila Drucenschi 

Valeriu  Baban 

Tatiana Alexandrovaa 

Svetlana Raru 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 

 

   Consiliul de Administraţie   nr. 3    

 

1. Gradul de pregătire a  instituţiilor de învăţământ general 

către sezonul rece în anul de studii 2021-2022. 

   

2. Asigurarea instituţiilor de învăţământ general cu manuale 

şcolare 

3.  Cu privire la utilizarea eficientă a Indicatorilor de 

monitorizare și evaluare a prevenirii violenței în instituțiile 

de învățământ din raion. 

4. Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare privind 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Liubovi Holostenco 

Zaharia Dumitru 

 

Drucenschi Liudmila 

 
 

 

Elena  Cebotari  

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 

 

 

 

 

 Fise de monitorizare completata 



27 
 

implementarea Metodologiei de evaluare interna a institutiei 

/cadre de conducere.  

5. Impactul dezvoltării profesionale realizate în cadrul 

formărilor în perioada august – septembrie la capitolul 

”Alfabetizare digitală” .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

noiembrie 2021 Tatiana  Alexandrovaa  

 

Igor  Turceac 

Svetlana  Raru 

pentru fiecare institutie. 

   Consiliul de Administraţie   nr. 4    

 

1. Organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţământ 

general din raionul Cahul. 

2. Cu privire la stabilirea vechimei in munca. 

3. Cu privire la atribuirea sporului de performanță managerilor 

școlari din instituțiile de învățământ general. 

4. Cu privire la atribuirea sporului de performanță 

colaboratorilor DGI 

5. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea  și 

desfășurarea  concursului  ”Pedagogul anului”. 

6.  Cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor 

metodice. 

          

      

 

 

 

 

decembrie 2021 

 

 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Natalia  Antohi 

 

Nina Filip 

 

 

 

 

Svetlana Raru 
 

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii   aprobate 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consiliul de Administraţie   nr. 5    

 

1. Aprobarea Planului de activitate a Consiliului de 

Administrație  

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei raionale 

la disciplinele şcolare.  

3. Cu privire la executarea  bugetului DGI pentru anul 2021 

4. Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare privind 

implementarea Metodologiei de evaluare interna a institutiei 

/cadre de conducere. 

 

 

 

 

 

ianuarie 2022 

 

 

Valeriu Baban 

Alina Caranic 

Popov Ecaterina. 

 

Ecaterina Porumb 

 

Elena Cebotari 

Tatiana  Alexandrovaa 

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii   aprobate  

 

 

 

Fise de monitorizare completata 

pentru fiecare institutie 

   Consiliul de Administraţie   nr. 6    

1. Cu privire la acordarea primei pentru performanţele colective  Valeriu  Baban 

Cebotari Elena  

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 
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funcţionarilor publici. 

 

2. Monitorizarea procesului de completare a cataloagelor 

electronice        

 

februarie 2022 

 

Babanuta Elena 

 

Igor Turceac 

 

Metodologii   aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr. 7    

1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pretestării pe 

eşantion reprezentativ  în  instituţiile de învățământ general. 

2. Cu privire la veridicitatea informaţiei în SAPD şi în SIME. 

Formarea bazei de date pentru clasele absolvente (IX, XII), 

sesiunea 2022  

3. Cu privire la activitatea secțiilor sportive.  

4. Cu privire la aprobarea performanței  cadrelor manageriale și 

colaboratorilor DGÎ 

  
 

 

 

martie 2022 

Alina  Caranic 

Natalia Antohi 
 

 

Igor  Turceac 

 

Ion  Pascal 

 

Nina  Filip 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii   aprobate  

  Consiliul de Administraţie   nr. 8    

1. Organizarea procesului de evaluare  prin descriptori  - 

componentă de bază în asigurarea calității în educație. 

2. Serviciile de suport create în raion, calitatea, eficiența și 

impactul lor asupra dezvoltării copiilor. 

3.  Avizarea Planului de acțiuni, privind organizarea sezonului 

estival pentru copii şi adolescenţi – 2022. 

4. Rezultatele monitorizării activității instituțiilor implicate în 

programul educational  ”Pas cu Pas”. 

5. Aprobarea numarului limită de elevi/copii în clase/grupe 

            

aprilie 2022 

  

 Rodica  Musteata 

 Ion  Pascal 

 Liudmila  Drucenschi 

 

 

 

Antohi Natalia  

 

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr. 9    

1. Cu privire la rezultatele evaluării finale în clasa a IV-a. 

2. Cu privire la monitorizarea implementării politicilor 

educaţionale în instituţiile de învăţământ general. 

                 

 

 

 

Natalia  Antohi 

 

 Tatiana Alexandrovaa 

 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii aprobate 
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3. Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de 

atestare a cadrelor didactice / manageriale  în anul de studii 

2021-2022 

4.  Cu privire la Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor 

şcolare. 

5. Cu privire la organizarea și desfășurarea Sesiunii de 

Examene 2022. 

6. Implementarea Metodologiei de evaluare criterială,prin 

descriptori,disciplina Educație pentru societate în instituțiile 

de învățământ din raion.     

 

 

mai 2022 

 

Svetlana  Raru 

 
 

Alina  Caranic  

 

 

Brînză Zinaida 

 

 

 

 

 Notă informativă elaborată. 

  Consiliul de Administraţie   nr . 10    

1. Cu privire  la nivelul de realizare a Planului complex de 

activitate a DGÎ Cahul pentru anul de studii 2021-2022 

2. Cu privire la aprobarea performanței  cadrelor manageriale 

și colaboratorilor DGÎ. 

3. Cu  privire la rezultatele atestării. 

                  

iunie 2022 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

 

Nina  Filip 

Svetlana Raru 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii   aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr . 11    

1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei 

pedagogice. 

2. Cu privire la participare la  întrunirile metodice  naționale la 

disciplinele de studiu.  

iulie 2022 

 

Valeriu Baban  
 

 
Svetlana Raru 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 

 

  Consiliul de Administraţie   nr . 12    

1. Cu privire la  organizarea şi desfăşurarea întrunirilor 

metodice  raionale la disciplinele de studiu. 

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ general 

către noul an de studii 2022-2023. 

3.  Organizarea admiterii în învățământul liceal pentru anul de 

studii 2022 - 2023 

 

    

 

august  

2022 

Valeriu  Baban 

Svetlana Raru 

Liubovi Holostenco 

 
 

Decizii/Ordine/ Regulamente/ 

Metodologii  aprobate 

 

 

 



30 
 

Domeniul de activitate: II. CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI  
 

Subdomeniul: 2.1 Accesul la educaţia timpurie de calitate  
Obiectivul general  : Sporirea accesului și a gradului de participare la educație și formare profesională pe parcursul întregii vieți 

       Obiectiv operaţional: Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate.  

       Indicator de performanţă: Majorarea numărului de copii de 3- 6 ani la educaţia timpurie 

1.  Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, analiza 

şi respectarea reperelor  metodologice.   

august, 2021 Elena Cebotari 

Managerii IET 

 Cadre didactice si 

manageriale informaţi şi 

instruiţi 

2.  Elaborarea bazei de date cu privire la numărul de copii în IET din 

raion, monitorizarea implementării planului de înmatriculare a 

copiilor 

septembrie- 

octombrie 

 

Elena Cebotari. 

 

Baza de date elaborată. 

3.  Monitorizarea procesului de instituționalizare a copiilor cu vârsta între 

1-7 ani și de școlarizare a copiilor de 7-16 ani din raion. 

 

septembrie, 

ianuarie, 

mai 

 

Elena Cebotari. 

 

Copii școlarizați. 

Rapoarte de monitorizare 

prezentate 

4.  Monitorizarea şi controlul procesului educațional din IET prin 

aplicarea eficientă şi corectă a documentelor curriculare: 

 Standardelor de dezvoltare a copilului de la naștere până la 

 7 ani  

 Cadrul de referință al Educației Timpurii din Republica 

Moldova; 

 Metodologia de monitorizare şi evaluare a dezvoltării 

copilului în baza standardelor de învățare și dezvoltare a 

copilului (vârsta 1,5 – 7 ani) Ghid pentru cadrele didactice 

din educația timpurie; 

 Curriculum pentru Educația Timpurie. 

 

 

 

Permanent 

 

 

 Elena Cebotari  

 

 

Cadre didactice 

responsabilizate în 

aplicarea standartelor în 

procesul educaţiei 

5.  Dirijarea şi controlul rezultatelor obţinute în cadrul pregătirii copiilor 

către debutul şcolar.  

octombrie -  aprilie Cebotari Elena 

Managerii 

instituţiilor 

preşcolare 

Rezultate evaluate 

Subdomeniul : 2.2 Asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu. 

            Obiectiv operaţional: Implementarea şi respectarea politicilor cu privire la şcolarizarea obligatorie a elevilor cu vîrsta de 7-16 ani,  
prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, combaterea violenţei 

             Indicator de performanţă: Accesul spre educaţie asigurat, drepturile copilului respectate 

 Pregătirea spaţiilor instituţiilor pentru anul de studii  2021-2022  

în context  epidemiologic   
august 2021 

Colaboratorii DGI 

Managerii instituţiilor 

Asigurarea funcţionalităţii 

instituţiilor conform 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
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  reglementărilor 

1.       Asigurarea instituţiilor cu   necesarul de săpun, detergenți, 

dezinfectanți, substanțe biodistructive, echipament de protecție 

personală (halate, ecrane de protecție, mănuși, măști, covorașe cu 

dezinfectant, termometre non-contact, lămpi bactericide)  pentru 

asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției 

Covid-19   

august 2021 
Colaboratorii DGI 

Managerii instituţiilor 

Asigurarea sănătăţii și 

siguranței personalului 

didactic/nedidactic și a 

copiilor 

2.       Reconfigurarea programului de activitate al instituţiilor, reieşind 

din contextul epidemiologic existent, al modelului de organizare şi 

desfăşurare a procesului educaţional selectat etc. 

august-septembrie  

2021 

Alexandrovaa 

Tatiana   

Managerii instituţiilor 

Valorificarea activităţilor 

educaţionale 

3.  

     Dotarea   instituţiilor conform reglementărilor pentru desfăşurarea 

procesului educaţional în context pandemic 

august-septembrie  

2021 

 Cebotari Elena  

Alexandrovaa 

Tatiana   

Managerii instituţiilor 

  Crearea   condiţiilor necesare 

desfăşurării procesului 

educaţional 

4.  
    Elaborarea unui plan de acțiuni concrete de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație 
august 2021 Managerii instituţiilor 

 

  Plan elaborat 

5.      Evaluarea capacităţii instituționale de desfășurare a activității în 

condiții de siguranță, inclusiv  potențialele riscuri privind accesul  

elevilor  și al angajaților,  deplasarea  spre  și  de  la  instituție,  ținând  

cont  de  factorii epidemiologici din localitate. 

permanent 

Cebotari Elena  

Alexandrovaa 

Tatiana   

Managerii instituţiilor 

   

Asigurarea sănătăţii copiilor  

şi angajaţilor  

6.     Elaborarea Planului de acţiuni concrete la nivel de raion de prevenire 

a abandonului, în vederea şcolarizării integrale a tuturor copiilor cu 

vîrsta între 7-16 ani. 
 

octombrie 

2021 
Liudmila Drucenschi 

 Asigurarea şcolarizării tuturor 

copiilor cu virsta intre 07-16 

ani. 

7.  Evidenţa şi controlul absenteismului şi abandonului şcolar la nivelul 

instituţiilor de învăţământ 
 

permanent Liudmila Drucenschi 

 Asigurarea şcolarizării tuturor 

copiilor cu virsta intre 07-16 

ani. 

8.      Monitorizarea implementării Instrucțiunii și a Planului de acțiuni 

referitoare la prevenirea și combaterea abandonului școlar și a 

absenteismului. 
 

sem I și II  
Liudmila Drucenschi 

Managerii instituţiilor 

 

Rapoarte semestriale elaborate  

9.      Monitorizarea implementării Politicii de Protecţie a Copilului în 

instituţiile de învăţământ general. 
 

sem I şi II 
Liudmila Drucenschi 

Managerii instituţiilor 
Rapoarte semestriale elaborate 

10.      Stabilirea modelului de organizare a procesului educațional în 

funcție de posibilitățile instituționale, inclusiv financiare, raportate la 

recomandările sanitaro-epidemiologice,   urmare   consultării cu   

cadrele didactice,părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu elevii 

august 2021- 

septembrie 2022  

Cebotari Elena  

Alexandrovaa 

Tatiana   

Managerii instituţiilor 

 

 Model selectat şi aprobat 

conform recomandărilor 
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Coordonarea modelului selectat  cu liderul sindical din instituție si 

aprobarea la Consiliul profesoral și la Consiliul de administrație. 

11.  
   Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți 

copii (transportarea copiilor). Monitorizarea periodică a: stării  

Tehnice a transportului școlar; transportării elevilor conform 

itinerarului aprobat; respectării condițiilor de securitate ale elevilor. 

septembrie 2021 

 Alexandrovaa 

Tatiana   

Managerii instituţiilor  

Condiții asigurate pentru 

accesul la servicii de calitate 

 Transportarea elevilor din 14 

localități arondate școlilor de 

circumscripție. 

Subdomeniul: 2.3. Monitorizare, îndrumare - asigurarea performanţelor şcolare 
      Obiectiv operaţional: Activitatea managerială de verificare, îndrumare şi analiză a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ    

       general, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor elevilor pentru a se încadra în societate ca personalitate  liberă şi creatoare  

      Indicator de performanţă: Creşterea promovabilităţii elevilor până la 90% la examenele de absolvi 

1. Monitorizarea procesului de imunizare a angajaților din 

învățământ 

septembrie-octombrie 

2021 
Managerii / Gabin G 

Rata de monitorizare - 95% 

2. 
 Monitorizarea înscrierii copiilor în clasa I. 

  
septembrie 2021 

Managerii /  

Antohi Natalia 

 Înscrierea  regulamentară a 

copiilor  în clasa I /Raport statistic  

elaborat 

3. Monitorizarea încadrării absolvenților ciclului gimnazial la 

studii ori în câmpul muncii. 

 

septembrie 2021 
Managerii școlari / 

Caranic Alina 

Raport complex elaborat în baza 

analizei informației solicitate de la 

managerii școlari 

4. 
Monitorizarea organizării admiterii în învățământul liceal. iunie-septembrie 2021 

Managerii / Caranic 

Alina 

 

 Raport (anexele 1-7) 

5. 

Monitorizarea organizării alimentației copiilor în instituțiile 

de învățământ general. 

trimestrial / semestrial 

/ anual 

Managerii / Elena 

Cebotari /Antohi Natalia 

 Valorificarea resurselor bugetare 

alocate de stat, asigurarea calității 

și siguranței alimentării în toate 

instituțiile educaționale. 

6. Recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate 

în străinătate și a diplomelor de absolvire a învățământului 

gimnazial  pentru continuarea studiilor în învățământul 

primar, gimnazial și liceal în RM. 

pe parcursul anului 

Caranic Alina 

Notă informativă trimestrial 

Certificate eliberate 

7. Monitorizarea implementării Metodologiei de evaluare 

criterială la disciplinele reconceptualizate în învățământul 

primar, gimnazial și liceal  

ianuarie-martie specialiștii DGI, PEM 

Numărul vizetelor realizate. Notă 

informative elaborate. 

 

 

Subdomeniul: 2.4  Evaluarea rezultatelor şcolare 

   Obiectiv operaţional: Analiza rezultatelor şcolare ale elevilor, promovarea elevilor cu performanţe în învăţare  

   Indicator de performanţă: Competenţe dezvoltate la elevi prin aplicarea strategiilor didactice participative, centrate pe elev, părinţi informaţi de 
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Analiza rezultatelor obținute de elevi la tezele semestriale la 

matematică. 
decembrie 2021 

mai 2022 

 

Holostenco Liubovi 
 

Rezultate evaluate 

Notă informative elaborată 

Analiza rezultatelor obținute de elevi la evaluările initiale, cl. a V-a, 

a X-a, la tezele semestriale la limba străină. 
decembrie 2021 

mai 2022 
Iulia Stănilă 

Rezultate evaluate 

Notă informative elaborată 

Colectarea, studierea, analiza, comunicarea rezultatelor tezelor 

semestriale de iarnă și vară, disciplina Istoria românilor și 

universală. 

ianuarie - iunie 2022 
Brînză Zinaida, 

 

Activitatea proiectată, datele 

colectate 

 Analiza rezultatelor obținute de elevi la tezele semestriale, BAC la 

disciplinele chimie/biologie. 

sesiunea de iarnă 

sesiunea de vară 
Georgeta Gabin 

Rezultate evaluate 

Notă informative elaborată 

Analiza rezultatelor evaluării inițiale în clasa a V – a și a X – a;  

Analiza rezultatelor tezelor semestriale la limba și literatura română. 

ianuarie - iunie 2022  

Ceușel Veronica 

Rezultate evaluate 

Notă informativă elaborată 

 

Analiza rezultatelor tezelor semestriale (scoala alolingvă) 

 

Decembrie  

Mai 

 

Caciura Ina 

Rezultate evaluate 

Notă informativă elaborată 

Activități extrașcolare. Organizarea concursurilor de evaluare a performanţelor elevilor la disciplinele şcolare şi activităţile 

extraşcolare prin prisma cerinţelor învăţământului modern. 

 Decada limbii engleze februarie 2022 Stanila Iulia Notă informative elaborată 

 Zilele Francofoniei martie 2022 Stanila Iulia Notă informative elaborată 

 Decada limbii și literaturii române Decembrie 2021 Ceușel Veronica Notă informative elaborată 

  Concursul “La izvoarele înțelepciunii” octombrie 2021 Zaharia Dumitru Activităţi desfășurate  

  ”Ziua apei”, „Ziua pământului”. martie 2022  Brînză Zinaida Elevi informaţi  

 ”Istoria și geografia localității”. mai 2022  Brînză Zinaida Elevi informaţi 

  Forumul ”Copiii apărători ai drepturilor omului” aprilie-mai 2022  Brînză Zinaida Elevi informaţi 

  Comemorarea evenimentelor de pe Nistru. martie 2022  Brînză Zinaida  

 

Elevi informaţi 

 Decada la disciplina școlară  Matematica și Fizica. aprilie 2022 Holostenco Liubovi 

 
Activităţi desfășurate 

  Decada claselor primare 

„Cu drag, de Tine Primăvară...” 

februarie 2022  Natalia Antohi Activităţi desfășurate 

 Recital de poezie în memoria poetului Grigore Vieru, Ediţia a 

II-a cu genericul ,,Grigore VIERU-suflet din sufletul 

copilului,, 2022. 

februarie 2022 Natalia Antohi 

 

 

Activităţi desfășurate 

 Festivalul – concurs „ Să trăiţi, să înfloriţi”    decembrie 2021 Liudmila Drucenshci 

 
Activităţi desfășurate 

 Festivalul – concurs  “Cîntecul popular Pascal”  mai 2022 

 

Liudmila Drucenshci Activităţi desfășurate 
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Concursul traditional” Un Martisor , in dar pentru tine” Martie 2022  Rodica Musteata  

 
  Decada Ecologiei 

– Ziua internațională a Pădurilor - 21 martie 

– Ziua Mondială a Apei - 22 martie 

 

14-22 martie 2022 

 

 

Georgeta Gabin 

Activităţi desfășurate 

 Decada informării cu privire la vaccinare în cadrul 

Săptămânii mondiale a imunizării 

 

24-30 aprilie 2022 Georgeta Gabin Activităţi desfășurate 

 Campania de informare «Avertizat, înseamnă protejat» 

 

01-17 septembrie 

2021 

Georgeta Gabin Activităţi desfășurate 

  

Campania de informare privind efectele nocive ale fumatului 

30-31 mai 2022 Georgeta Gabin Activităţi desfășurate 

 Concurs cu participarea cadrelor didactice “ Oul de paşti ”.  

aprilie,   2022 

Elena Cebotari  Activităţi desfășurate 

  

Sărbătoarele “ Adio, grădiniţa”  

mai   2022 Elena Cebotari  Activităţi desfășurate 

  

Concurs cu participarea cadrelor didactice şi preşcolari  

“ Copilarie – vis şi fericire” 

 

iunie   2022 

Elena Cebotari  Activităţi desfășurate 

 Olimpiada şcolară raională la  disciplinele de studii februarie - aprilie 

2022 

Colaboratorii DGI Activităţi desfășurate 

 

 -Масленица 2022; 

 

- Фестиваль-конкурс „Легенды моего народа - это 

неиссякаемый источник национальных традиций”; 

 

 

Конкурс чтецов „Живая классика” 

școala națională/alolingvă 

28.02-04.03 

 

 

Februarie-martie 

 

 

Martie 

Caciura Ina 

Onuța Valentina 

 

Caciura Ina 

Șerepera Svetlana 

 

Caciura Ina, membrii 

Consiliului Metodic 

  

 

Activităţi desfășurate 

 

 Investigații tematice 

 Inspecție de specialitate: 

Aplicarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a 

dezvoltării copilului în baza Standardelor de învăţare şi 

dezvoltare a copilului de la 1,5ani – 6/7 ani. 

Creșă - grădinița „ Clopoţel”, s. Crihana Veche 

Creșă - grădinița „Vişina”, s. Taraclia de Salcie 

Creșă - grădinița „Spicuşor” , s. Tartaul de Salcie 

 

 

15.10.2021 

 15.05. 2022 

 

 

 

 

Cebotari  Elena 

 

 

Fișele de monitorizare vizate de 

directorii instituțiilor 

Nota informativă elaborată 
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Creșă - grădinița „Andrieşi”, s. Vadul lui Isac 

Creșă - grădinița „ Guguţa”,s. Larga Nouă 

Creșă - grădinița nr.1 „Ghiocel”,or.Cahul 

Creșă - grădinița nr. 5 „Clopoţell”, or.Cahul 

Creșă - grădinița  nr.14 „Spicuşor”, or.Cahul 

 Inspecție de specialitate: 

Organizarea activităților integrate în IET. 

15.10.2021 

 15.05. 2022 
 

Cebotari Elena Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Inspecție de specialitate: ,,Dotarea centrelor de activitate 

conform  SDÎC în grupele de copii ale IET” 

 

15.10.2021 

 15.05. 2022 

Cebotari Elena Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Inspecție de specialitate: ,,Respectarea Instrucțiunii privind 

procesul de selectare şi organizare a disciplinelor opționale 

Octombrie-noimbrie 

2021 

Alexandrovaa Tatiana   

 

Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Monitorizarea respectării Metodologiei de înscriere a 

copiilor în clasa I.(Ordinul MEC al RM nr.299 din 

24.03.2021) 

IP Gimn.”A.I.Cuza”, s.Roşu              

IP Gimn.”G. Asachi”, com. Cucoara 

IP Gimn. „N.Botgros”, s.Badicul Moldovenesc 

IP Gimn. „I. Neculce”, s.Baurci Moldoveni 

IP Gimn.”I. Creangă”, com. Zîrneşti 

IP Gimn.”B.P.Haşdeu”s.Tătăreşti 

IP Gimn.”Al.cel Bun”, s. Larga Nouă 

IP Gimn.”I. Creangă”, s.Borceag 

IP ŞP/gr. „G.Vieru”, s. Frumuşica 

IP LT „M.Eminescu”, mun.Cahul 

IP LT,,P.Rumeanțev”, mun. Cahul 

 

 

septembrie 

octombrie 

2021 - 2022 

 

 

 

 Natalia Antohi 

 

 

 

 

Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 
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Monitorizarea implementării prevederilor din 

Reperele metodologice de organizare a procesului 

educațional în învățământul primar, anul de studii 

2021-2022.Realizarea perioadei  de 

recuperare/consolidare la începutul anului școlar în 

clasele II-IV, la limba de instruire(română/rusă) și 

Matematica și realizarea evaluării inițiale. 

IP Gimn.”Mircea cel Bătrân”, com. Moscovei  

IP Gimn.”V.Corolenco”, com. Moscovei  

IP Gimn.”N.Iorga”,com.Burlacu 

IP Gimn.”V.Alecsandri”, s. Taraclia de Salcie                                                                                    

IP Gimn.-gr.”I.Vazov”, s.Lopaţica 

IP Gimn.”I. Haşek” s. Huluboaia 

IP LT ”D. Cantemir”, mun.Cahul 

IP ŞP „A. Mateevici”, mun.Cahul 
 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 

octombrie 

2021 - 2022 

 

 

 

 Natalia Antohi 

 

 

 

 

Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

        Utilizarea eficientă a noilor tehnologii ale informației și 

comunicării în învățământul primar. 

pe parcursul anului 

 

Natalia Antohi 

 

Nota informativă elaborată 

        Monitorizarea implementării Instrucţiunii privind 

organizarea procesului educaţional şi aplicarea 

curriculumului naţional pentru învăţământul primar în 

condiţiile activităţii simultane. 

(Ordinul MEC al RM nr. 1088 din 03.08.2021) 

 

 pe parcursul anului 

Natalia Antohi 

 

 

 Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

   Monitorizarea implementării Metodologiei de evaluare 

criterială prin descriptori, disciplina Educație pentru 

societate. 

 pe parcursul anului 

de studii 

Brînză Zinaida 

 

 Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Organizarea și desfășurarea  procesului de atestare, etapa 

instituțională 

LT”M.Eminescu”, s.Slobozia Mare 

LT”A.I.Bostan”,s.Brînza 

Gimnaziul  s.Larga Nouă 

LT”I.Creangă”, mun.Cahul 

Gimnaziul”Mircea cel Bătrîn”, s.Trifești 

Gimnaziul ”M.Eminescu”, s.Crihana Veche 

ÎET nr.8 

 conform orarului 

stabilit 

Raru Svetlana  Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 
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ÎET nr.4 

 Predarea disciplinei dezvoltare personală. Organizarea și 

desfășurarea sondajului online pentru elevi Evaluarea 

eficienței disciplinei Dezvoltare personală. 

octombrie Raru Svetlana Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Monitorizarea utilizării evaluării criteriale prin descriptori ca 

instrument de asigurare a succesului elevului la Educaţia 

plastică.  

Pe parcursul anului 

de studii 

Rodica Musteață Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

 Monitorizarea valorificării tipurilor moderne de învățare și 

strategiilor  didactice eficiente în predarea-învățarea-

evaluarea disciplinei Educaţie tehnologică în clasele 

gimnaziale în aspectul ECD 

Pe parcursul anului 

de studii 

Rodica Musteață Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

Subdomeniul: 2.5  Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice şi manageriale  

                  Obiectiv operational: Crearea condiţiilor optime pentru creşterea profesională şi avansarea în cariera didactică prin formarea  

                  continua a managerilor. 

                 Indicator de performanţă: Reconceptualizarea formării iniţiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru 

realizarea noului parcurs educaţional, caracteristic unui mediu complex, unei societăţi globale a cunoaşterii şi în continuă schimbare. 

 

 Ateliere de formare, disciplina Educație pentru societate, clasa VIII 

în limbile română și rusă. 

 septembrie 2021 

 februarie 2022 

online Meet 

Brînză Zinaida 

Popov Natalia, 

formator național. 

 Activităţi proiectate 

 

 Sesiuni de formare la Modulul Educaţia  digitală 

 noiembrie Natalia Antohi 

 

 

Sesiunia de formare realizată 

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru profesorii de 

Matematică. 

 februarie 2022 Holostenco Liubovi 

 

Cursuri de formare continuă 

realizată 

Formarea cadrelor didactice privind implementarea Standardelor de 

competență profesională 

 

sem.I/sem II Raru Svetlana Sesiunia de formare realizată 

Organizarea cursurilor de formare continuă  Management 

Educațional ( directorii adjuncți educație) 

 

ianuarie 2022 Raru Svetlana Cursuri de formare continuă 

realizată 

Asigurarea participării cadrelor didactice la seminare și sesiuni de 

formare republicane organizate în colaborare cu MECC 

Universitatea de Stat din Moldova, UPS ,,Ion Creangă”, IȘE, 

pe parcursul 

anului. 

 

Elena Cebotari Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență. 
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 Formare continuă pentru profesorii de limbă și literatură română 

februarie  Ceușel Veronica Cursuri de formare continuă 

realizată 

 

Atestarea. 

Indicator de performanţă: Asigurarea condiţiilor pentru creşterea profesională şi avansarea în carieră la locul de muncă 

1.  Avizarea Planului de atestare pentru anul de studii 2021-2022 
septembrie 2021 

Valeriu Baban 

Svetlana Raru  

Listele aprobate 

2.  Avizarea Ofertei pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale  

pentru anul de studii 2021-202 

octombrie 2021 Valeriu Baban 

Svetlana Raru 

Listele aprobate prezentate 

MECC 

3.  Monitorizarea desfășurării activităților curriculare și extracurriculare. 

Organizarea procesului de cooptare a cadrelor didactice. 

octombrie-decembrie 

2021 

Colaboratorii DGÎ Fișe de evaluări 

Ordine de delegare 

4.   Monitorizarea activității Comisiilor de evaluare internă și atestare septembrie - ianuarie Colaboratorii DGÎ  

5.  Monitorizarea desfășurării Consiliilor profesorale cu privire la 

atestarea cadrelor didactice/manageriale și susținerea publică a probei 

Studiu de caz pentru confirmarea gradului didactic doi. 

ianuarie - februarie 

2022 

Svetlana Raru  

Colaboratorii DGÎ 

 Procese verbale 

Orar elaborat 

6.  Examinarea materialelor aferente atestării prezentate de cadrele 

didactice/manageriale 

februarie 2022 Comisia raională de 

verificare 

Dosare verificate  

și prezentate MEC 

7.  Susținerea publică a probei Studiu de caz pentru conferirea gradului 

didactic doi 

Susținerea publică a Interviului de evaluare a competențelor 

profesionale și a probei practice pentru confirmarea gradului didactic 

unu și superior. 

martie 2022 Comisia raională de 

atestare 

Procese verbale 

Orar elaborat 

 

8.  

Susținea publică a Rapoartelor de autoevaluare/Programelor  

manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului managerial doi 

aprilie 2022 Comisia Raională de 

atestare 

Proces verbal 

9.  Aprobarea rezultatelor cu referire la conferirea/confirmarea gradului 

didactic II și confirmarea gradului didactic unu/superior. Totalizarea 

activităţii de atestare. Aprobarea Raportului analitic şi numeric cu 

privire la atestare şi prezentarea lui la MECC 

iunie 2022 Valeriu Baban. 

Svetlana Raru  

Ordin elaborat 

Proiect de decizie 

Şedinţe de informare, seminare teoretico-practice, 

webinare cu managerii din instituţiile de învăţământ general 
Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 1 

1. Pregătirea instituţiilor preşcolare către   anul de studii 2021 - 2022.  

Examinarea, determinarea gradului de pregătire pentru redeschidere a 

IET în condiţii de pandemie COVID - 19. 

2. Obiectivele educaţiei preşcolare în anul de studii 2021 - 2022. 

 

 

 

 

Septembrie 2021 

 

Valeriu Baban 

Elena Cebotari 

Svetlana Raru  

Igor Turceac 

 

Antrenarea cadrelor 

manageriale în procesul de 

implementare a curricula în 

educaţia timpurie 
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3. Rezultatele evaluării grupelor pregătitoare  din instituţiile  de 

învăţământ preşcolar către debutul  şcolar. 

4. Crearea condiţiilor de realizare a politicii statului în domeniul 

instituţionalizării copiilor cu vârsta de 5 - 7 ani. Instituţionalizarea 

copiilor în instituţiile preşcolare. ( situaţia  la 01.09. 2021). 

5.  Cu privire la atestarea  şi dezvoltarea  profesionala continua a 

cadrelor didactice şi de conducere. 

6. Organizarea activității în baza Reperelor metodologice cu privire la 

individualizarea procesului educațional. 

7. Organizarea activității SIME în instituțiile de educație timpurie. 

online  

  Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 2 

 

1. Oportunităţi de dezvoltare fizică, ocrotire a sănătăţii şi respectarea 

igienei personale în activităţile de rutină. 

2. Respectarea cerinţelor curriculare în învăţămîntul preşcolar la 

elaborarea proiectării de lungă durată şi zilnică. 

3. Pregătirea instituțiilor către perioada rece a anului 

Noiembrie 2021 

online 

Valeriu Baban 

 

Elena Cebotari  

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

      

  Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 3 

 

1. Formarea competențelor decizionale ale managerilor în implementare 

inovațiilor în învățămîntul preșcolar.  

2 Calitatea proiectării didactice şi manageriale în instituţiile de educaţie 

timpurie. 

3 Respectarea Standardelor de dotare a instituţiilor de educaţie timpurie 

din raion. Crearea mediului educaţional favorabil. 

Februarie 2022 

online 

Valeriu Baban 

 

Elena Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

  Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 4 

 

1.    Cu privire  la rezultatele evaluării şi stabilirea gradului de aplicare a 

Metodologiei de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului în 

baza Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului de la 1,5ani – 

6/7 ani. 

2. Rezultatele evaluării copiilor de 6/7 ani   din instituţiile  de educaţie 

timpurie şi pregătirea lor  către debutul  şcolar. 

3. Activitatea instituţiilor preşcolare în perioada de vara. 

Mai 2022  

online 

Valeriu Baban 

 

Elena Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 
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  Şeminar cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 1 

  

1. Seminar instructiv-practic cu cadrele didactice din instituţiile 

preşcolare cu tema: Ajustarea documentației în conformitate cu 

Nomenclatorul tipurilor de documentație și rapoarte în IET (ordinul 

593 din 26.06.2020). 

 

 

Noiembrie 2021 

 

 

 

Elena Cebotari 

 

Cadre manageriale 

participante și formate. 

Schimb de experiență 

  Şeminar cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 2 

 

1. Seminar instructiv- metodic: „Managementul orei metodice în 

instituţiile  de educaţie timpurie”. . 

1. Schimb de bune practici privind implementarea /aplicarea      

Martie 

2022 

Elena Cebotari Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 

Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 1 

1. Respectarea metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, în anul de 

studii 2021-2022. 

2. Cu privire la familiarizarea cu Planul complex de activitate al DGÎ 

Cahul pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

3. Cu privire la calitatea Raportului de evaluare internă a instituției de 

învățământ / cadrului de conducere. 

4. Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de 

învăţământ general. 

5. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt general către 

sezonul rece. 

 

 

 

 

 

 

 24 septembrie  

2021     

   

 

 

Valeriu Baban 

 

Cebotari Elena 

Alexandrovaa Tatiana 

 

Antohi Natalia 

Liubovi Holostenco 

 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

 

 

Raport elaborat 
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Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 2 

1. Rezultatele monitorizării ședințelor comune a Consiliului profesoral și 

Consiliul de Administrație în scopul aprobării Raportului de evaluare 

internă a instituției de învățământ / cadrului de conducere. 

2. Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2021-2022. 

3. Respectarea metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii    

creditelor profesionale conform hărții creditare. Probleme și 

perspective. 

4. Diverse 

29 octombrie 2021 

 

Valeriu Baban 

Alexandrovaa Tatiana 

Raru  Svetlana 

 

 Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

 

 

Rapoarte elaborate 

  Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 3 
 

1. Familiarizarea managerilor şcolari cu actele normative privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire. 

2. Rezultatele monitorizării implementării Instrucţiunii privind 

organizarea procesului educaţional şi aplicarea curriculumului 

naţional pentru învăţământul primar în condiţiile activităţii simultane. 

  

 decembrie 2021   

 

Valeriu Baban 

Alexandrovaa Tatiana 

Caranic Alina 

Antohi Natalia 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

Rapoarte elaborate 

  Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 4 
 

1. Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea 

olimpiadelor școlare. 

2. Cu privire la asigurarea intervențiilor complexe pentru combaterea 

cazurilor de abandon școlar, absenteism, abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului la nivel de instituție de învățământ și APL. 

3. Analiza totalurilor procesului educaţional în semestrul I al anului de 

studii 2021- 2022. 

ianuarie 

2022 

 

 

 

Baban Valeriu 

Caranic Alina 

Drucenschi Ludmila 

    

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

 

Rapoarte elaborate 

 

  Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 5 
 

1. Cu privire la organizarea odihnei și întremare a sănătății copiilor în 

sezonul estival 2022. 

2. Evaluarea copiilor cu CES în condiţii specifice. 

martie 2022 

 

 

 

   

Bejan Natalia 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

Rapoarte elaborate 
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  Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 6 
 

1. Desfășurarea evaluării finale în clasa a IV-a. Organizarea şi 

desfăşurarea eficientă a sesiunii de examene 2022 

2. Totalurile activității de atestare a cadrelor didactice și manageriale. 

3. Rezultatele monitorizării procesului de incluziune școlară în 

instituţiile de învăţământ general. 

4. Cu privire la rezultatele Olimpiadelor școlare. 

 

mai 2022 

 

 

  

Antohi Natalia 

Raru Svetlana 

Bejan Natalia 

Caranic Alina 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

 

 

Rapoarte elaborate 

 Şeminar cu managerii  şcolari nr.1 

 

1. Evaluarea rezultatelor şcolare, evitarea discrepanţei între procesul 

evaluativ desfăşurat de instituţie şi evaluarea finală  

          februarie 2022  Alexandrovaa Tatiana Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 

 

Consfatuiri, seminare teoretico-practice, webinare cu directorii adjuncti pentru instruire  

Şeminar cu  directorii adjuncti pentru instruire nr.1 

1. Cerințe unice privind documentația școlară a cadrelor didactice. 

septembrie 2021 

 

Tatiana Alexandrovaa  

 

 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 

 

1. Evaluarea internă a cadrelor didactice ianuarie 2022 

 

Tatiana Alexandrovaa Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 

Ateliere, seminare teoretico-practice, webinare cu cadrele didactice 

( educatori, conducători muzicali, metodişti )din IET 

Seminar instructiv – practic  cu cadrele didactice din instituţiile 

preşcolare cu tema:,,Realizarea activităților educaționale în condiţii de 

pandemie COVID -19 cu  preponderență, în aer liber.  

 

octombrie 2021 

 Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice( educatori) 
  Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi educaţie pentru 

sănătate în instituţiile preşcolare 

 Caracteristicile dezvoltării fizice ale copilului pe categorii de vîrstă 

  

 

ianuarie 2022 

 

 

 

 

Elena Cebotari 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 
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 Împactul rutinei asupra dezvoltarii fizice, sănătatii şi igienei copilului 

 Modalităţi de implicare a familiei în dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi 

igienii copilului 

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice(cond. muzicali 
   Particularităţile proiectării educaţiei muzicale în IET (instituţiile de educaţie 

timpurie, conform Standardelor şi Curriculumului pentru Educaţia Timpurie  

 

   decembrie 2021 

 

 

Drucenschi Liudmila, 

sp.principal, metodist 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  

bune practici 
 

Reuniunele    metodice, ateliere, seminare teoretico-practice, webinare cu cadrele didactice 

din învăţământul  primar, gimnazial şi lecial. 

Școala debutantului 
Atelier didactic cu tinerii specialiști - „Școala – furnizor de 

calitate în educație”, cu participarea profesorilor de limba străină 

15.09.2021 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

Atelier didactic cu tinerii specialiști/ profesorii de limbă și 

literatură română 

Octombrie  Ceușel Veronica, 

specialist principal, 

metodist 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 
 

Atelier didactic cu tinerii specialist. Proiectarea de lungă și 

scurtă durată . Tehnologii de predare - învățare -evaluare”. 

 29 septembrie 2021 

 online Meet 

 Brînză Zinaida, 

specialist principal, 

metodist 

 

Proiectul de lungă și scurtă durată 

elaborată 

Atelier didactic cu tinerii specialiști proiectarea corectă a 

demersului didactic în anul de studii 2021-2022 la disciplina 

Matematica și Fizica. 

 septembrie 2021  Holostenco 

Liubovi,specialist 

principal,metodist 

 

Proiectul de lungă și scurtă durată 

elaborată 

 Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în 

învățământul primar, clasa I, abordarea cantitativă/calitativă în 

aprecierea rezultatelor probelor de evaluare. 

  septembrie 2021 

  (online MEET) 

 Natalia ANTOHI, 

specialist principal 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

 

Proiectarea demersului educational la disciplina  “ Educaţia 

muzicală”  Evaluarea criterială prin descriptori – capacitate şi 

aplicare. 

octombrie – noiembrie 

2021 

      

Drucenschi Liudmila 
Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 
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Reuniunile    metodice 

Învăţământul    primar 
Aspecte generale privind organizarea procesului educaţional în 

învăţământul primar în anul de studii 2021-2022. 

 18-19.08.2021 Natalia ANTOHI, 

 specialist principal 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Abordarea calitativă a rezultatelor evaluării-centrarea pe elev.  

Baza metodologică a ECD-evaluare pentru învăţare. 

ianuarie 2022 Natalia ANTOHI,  

specialist principal 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Limba  engleză 
Organizarea procesului educațional la limba străină, anul 

2021-2022  

19.08.2021 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Managementul implementării calitative a curricula 2019. 

Metodologia formării și dezvoltării competențelor 

transdisciplinare ale elevului la Limba străină 

ianuarie 2022 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

                                                                                  Limba franceză  

Organizarea procesului educațional la limba străină, anul 

2021-2022  

19.08.2021 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Managementul implementării calitative a curricula 2019. 

Metodologia formării și dezvoltării competențelor 

transdisciplinare ale elevului la Limba străină 

ianuarie 2022 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Limba și literatura română / Literatura universală 
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Organizarea procesului educațional la limba și literatura 

română, literatura universală, anul 2021-2022  
1.Raport de activitate al comisiei metodice a profesorilor de 

limba și literatura română anul de studiu 2020 – 2021 ( repere 

metodologice privind organizarea procesului educațional la limba 

și literatura română școala națională / școala alolingvă); 

 

2.Proiectarea activității comisiei metodice a profesorilor de limba 

română, anul de studiu: 2021 – 2022; 

 

3.Managementul implementării calitative a curricula 2019. 

Metodologia formării și dezvoltării competențelor 

transdisciplinare la limba și literatura română 

 

 

19.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

anuarie 2022 

 

 

 

 

 Ceușel Veronica 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 

 

 

 

 

Limba și literatura română (școala alolingvă) 

Organizarea procesului educațional la limba și literatura 

română,  anul 2021-2022 ( repere metodologice privind 

organizarea procesului educațional la limba și literatura română 

școala națională / școala alolingvă); 

18.08.2021 Stanila Iulia, specialist 

principal metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Istoria românilor și universală, Geografia, Educația civică/pentru societate 
Procesul educațional în anul de studii 2020-2021 și organizarea 

procesului educațional în anul de studii 2021-2022, disciplinile 

socio-umanistice: Istoria românilor și universală, Geografia, 

Educația pentru societate. 

 

Utilizarea aplicațiilor WEB în procesul de predare-învățare-

evaluare la istorie, geografie, educația pentru societate. 

  

23-25 august 2021 

 

 

   ianuarie 2022 

Brînză Zinaida,specialist 

principal,metodist  

 

Brînză Zinaida, specialist 

principal, metodist. 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Educația muzicală 

 Raportul privind activitatea secţiei metodice a profesorilor de 

educaţie muzicală desfăşurată în anul de studii 2020-2021.      

 Aspecte metodologice privind organizarea procesului 

educaţional în anul de studii 2021-2022. 

Raportul privind rezultatele primului semestru 2021-202 

Domeniile activităţilor muzical-didactice, care condiţionează 

formarea competențelor specifice educaţiei muzicale în cadrul 

demersului educaţional.  

         

26.08.2021 

Drucenschi L. 

sp.princ.metodist 

Drucenschi Liudmila 

sp. principal,  

metodist 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Matematica  
Organizarea procesului educațional la disciplina școlară 

Matematica       în anul de studii 2021-2022. 

 23.08.2021   Holostenco Liubovi 
 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 
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Cadre didactice participante și 

formate. 

Modalități de organizare a proiectelor educaționale de tipul 

STEM/STEAM. 

Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa 

V - VII, a X-XII.  

ianuarie 2022 Holostenco Liubovi 
 

 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Fizica 

Organizarea procesului educațional la disciplina școlară Fizica în 

anul de studii 2021-2022. 

 20.08.2021 Holostenco Liubovi 
 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa 

VI- 

VIII. a X-XII. 

 ianuarie 2022 Holostenco Liubovi 
 

 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Chimia, biologia 

Reuniune metodică pentru profesorii de Chimie Aspecte 

specifice privind organizarea procesului educațional la disciplina 

Chimie  în anul de studii 2021 - 2022 

august 2021 

Gabin Gabin 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Reuniune metodică pentru profesorii de Biologie Aspecte 

specifice privind organizarea procesului educațional la disciplina 

Biologie  în anul de studii 2021 - 2022 

august 2021 

Gabin Gabin 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Reuniune metodică pentru profesorii de chimie Obiectivele 

prioritare ale semestrului I, anul de studii 2021-2022. Realizări, 

succese și probleme de perspectivă. 

ianuarie 2022 

Gabin Gabin 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Reuniune metodică pentru profesorii de biologie Obiectivele 

prioritare ale semestrului I, anul de studii 2021-2022. Realizări, 

succese și probleme de perspectivă. 

ianuarie 2022 

Gabin Gabin 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Educația plastică 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 

2021-2022. Studierea Reperelor metodologice privind 

organizarea procesului educațional la disciplina Educație 

plastică în anul de studii 2021-2022. 

August 2021 Rodica Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

2. Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2021- Ianuarie 2022 Rodica Musteață Reuniunea organizată 
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2022.”Aspecte de realizare a ECD în cadrul disciplinei 

Educație plastică.” 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Educația tehnologică 

1. Organizarea procesului educațional în anul de studii 

2020-2021. Studierea Reperelor metodologice privind 

organizarea procesului educațional la disciplina Educație 

tehnologică în anul de studii 2021-2022. 

August 2021 Rodica Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

2. Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2021-

2022.”Aspecte de realizare a ECD în cadrul disciplinei 

Educație tehnologică.” 

Ianuarie 2022 Rodica Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Dezvoltarea personală 

1. Managementul disciplinei – ansamblul integral al 

acțiunilor de planificare, organizare, motivare și 

monitorizare în scopul dezvoltării competențelor elevilor 

pentru a se cunoaște. 

august 2021 Raru Svetlana 

formatorii raionali: 

 Petcu Olga 

Rascenco Snejana 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

2. Bune practici privind monitorizarea implementării 

curriculumului la disciplinar, Metodologiei de evaluare 

prin descriptori, Materialelor la disciplina Dezvoltare 

personală 

ianuarie 2022 Raru Svetlana Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Informatica 

 Organizarea procesului educațional la informatică, anul de 

studiu2021 – 2022(repere metodologice, privind organizarea 

procesului educațional la informatică. 

Proiectarea activității comisiei metodice a profesorilor de 

informatică anul de studiu: 2021 – 2022. 

22.09.2021 

 

 

Nebunu Alla 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

1. Managementul implementării calitative a curricula 2019. 

Metodologia formării și dezvoltării competențelor 

transdisciplinare la informatică. 

2. Sugestii privind atestarea cadrelor didactice. 

Ianuarie 2022 

1 săptămina 

 

Nebunu Alla 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 
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Limba rusă  

Дальнейшее внедрение положений Куррикулума -

2019 в учебный процесс и их апробация в 

повседневной учебной работе 

 

ianuarie 

 

Caciura Ina 

 

  Activitate organizată 

Ateliere, seminare teoretico-practice, webinare cu cadrele didactice 

Septembrie 

Contexte didactice de creare a situaţiilor de succes în evaluarea 

criterială prin descriptori la lecţiile de Ştiinţe în clasele IV-V. 

Adaptarea elevilor clasei a IV-a la treapta de gimnaziu.  

 Studierea experenţei avansate a învăţătoarelor GRECU Mariana  

IP LT “M.Eminescu”, s. Slobozia Mare; DOBROVICEAN Alla  

IP Gimn.-gr.”S.Rahmaninov”, mun. Cahul 

   28.09.2021 

  (online 

MEET) 

 Natalia 

ANTOHI 

 Georgeta 

GABIN, 

 specialist 

principal 
 

   28.09.2021 

  (online MEET) 

  

Natalia ANTOHI 

 Georgeta GABIN, 

 specialist  

Cadre didactice participante și 

formate. 

Octombrie 

    Evaluarea școlară – tendințe de modernizare pentru asigurarea 

succesului elevului în cadrul orelor de Limba străină 

13.10.2021 

DGI Cahul 

ZOOM 

Stanila Iulia Cadre didactice participante și 

formate. 

Seminare instructiv – metodice: Evaluarea, instrument de 

asigurare a succesului elevului la limba și literatura română / 

literatura universală. 

    Săptămâna a IV-a Ceușel Veronica 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Eficiența sporită a lecției prin utilizarea noilor tehnologii de 

învățare. 

 

   

   Săptămâna a IV-a 

Ala Nebunu Cadre didactice participante și 

formate. 

   “Jocul-metodă propice pentru dezvoltarea competenţelor la 

vârsta şcolară mică” 

  26.10.2021 

 (online MEET) 

Gimn.”N.Iorga”,  

s. Burlacu 

Natalia Antohi 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Standardele pentru protecția și siguranța copiilor/ elevilor în 

mediul online  

III săptămână Raru Svetlana Cadre didactice participante și 

formate. 

Noiembrie 

”Stimularea motivației elevilor prin aplicarea elementelor de 
 Noiembrie 2021 

online Meet 

Brînză Zinaida 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 
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cercetare a istoriei naționale și locale„ 

  “Contexte didactice de creare a situaţiilor de succes în 

Evaluarea criterială prin descriptori” 

 Noiembrie 2021 

Gimn.-

gr.”S.Rahmaninov”, 

mun. Cahul 

  Natalia Antohi 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 ”Managementul implementării calitative a curricula 2019 în 

clasa V -   

VII, a X-XIIl  la disciplina  Matematică. 

noiembrie 2021 Holostenco Liubovi 
 

 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

”Strategii didactice de formare a competențelor specifice 

disciplinei Geografia”. 

 noiembrie 2021 

 online Meet 

 Brînză Zinaida 

  

 Cadre didactice participante și 

formate. 

Seminar  instructiv-metodic  pentru  profesorii de biologie 
noiembrie 2022 Gabin Georgeta Cadre didactice participante și 

formate. 

Seminar  instructiv-metodic  pentru  profesorii de chimie 
noiembrie 2022 Gabin Georgeta  

”Metode și tehnici de evaluare specifice disciplinei Educație 

plastică. Jocul didactic-strategie de evaluare. Elaborarea 

testelor, studierea tipurilor de itemi. ” 

noiembrie 2021 

Google Meet 

Rodica Musteață Cadre didactice participante și 

formate. 

„Utilizarea eficientă a noilor tehnologii, ale informației și 

comunicării în învățământul la distanță. Proiectarea și 

realizarea lecțiilor online. 

noiembrie 2021 

Google Meet 

Rodica  Musteață Cadre didactice participante și 

formate. 

Decembrie 

Современные и традиционные средства оценивания 

результатов обучения на уроках русского языка. 

  Săpt.  a II-a  Caciura Ina Cadre didactice participante și 

formate. 

”Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa 

VI -   

VIII, a X-XII la disciplina Fizica. 

 decembrie 2021 Holostenco Liubovi, 

specialist 

principal,metodist 
 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 
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Februarie 

Utilizarea eficientă a platformelor/soluțiilor online în procesul 

educațional la distanță(aplicații, instrumente, conținuturi tematice 

și produse curriculare realizate 

16.02.2022 

IPLT „I.Voda”, mun. 

Cahul 

Stanila Iulia Cadre didactice participante și 

formate. 

 Diversificarea situaţiilor de învăţare la lecţiile de educaţie 

muzicală prin     tehnici creative. 

 februarie, online Meet Drucenschi Liudmila Cadre didactice participante și 

formate. 

Evaluarea – singura modalitate prin care ne putem da seama ce 

efect a avut predarea asupra elevilor, pentru a ne putea planifica 

următorii pași.          

III săptămână Raru Svetlana Cadre didactice participante și 

formate. 

Использование опыта дистанционного обучения на 

традиционном уроке 

  III săptămână  

Caciura Ina 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Martie 

Crearea  mediului de învăţare cu eficienţa înaltă şi favorabile 

învăţării centrate pe elev în clase 

Gim.”M. Eminescu”  

s. Crihana Veche 

Natalia Antohi Cadre didactice participante și 

formate. 

Caracterul formativ al învățării bazate pe proiect în formarea și 

dezvoltarea competențelor” 

 martie 2022, online 

Meet 

Brînză Zinaida 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Utilizarea eficientă a platformelor online în procesul de predare / 

învățare / evaluare 

L. T. ,,Mihai 

Eminescu”, Cahul 

Gimn/grădinţa 

“S. Rahmaninov” 

 mun. Cahul 

Ceușel Veronica Cadre didactice participante și 

formate. 

 „Integrarea proiectelor STEAM în cadrul demersului didactic la 

Geografie” 

 martie 2022,online 

Meet 

Brînză Zinaida 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 „Formarea competențelor  pentru o cultură democratică la 
 martie 2022,online 

Meet 

Brînză Zinaida, 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 
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lecțiile de Educația pentru societate” 

Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul 

studierii Matematicii (STEM, STEAM) 

 martie 2022 Holostenco Liubovi 
 

 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Experiența de lucru profesorilor privind organizarea evaluărilor 

current și sumative 

 Nebunu Alla Cadre didactice participante și 

formate. 

Aprilie 

Educație STEM și STEAM în procesul educațional la Fizică. 
 aprilie 2022 Holostenco Liubovi 

 

 

Cadre didactice participante și 

formate 

 “Eficiența metodelor alternative de evaluare în dezvoltarea 

competenţelor de autocunoaştere şi a învăţa să înveţi” 

 aprilie 2022  

Gimn.-gr.”S.Esenin”, 

s.Alexanderfeld 

Natalia Antohi 

 

 

Cadre didactice participante și 

formate 

   Calitatea elaborării testelor de evaluare curentă și sumativă. Aprilie 2022 

IV saptamina 

 

Nebunu Alla Cadre didactice participante și 

formate. 

Domeniul III. INCLUZIUNEA, ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Subdomeniul: 3.1 Promovarea educatiei incluzive drept prioritate educațională și formarea unui mediu educational prietenos,accesibil,capabil să 

răspundă asteptărilor si cerinţelor beneficiarilor 
    Obiectiv operaţional: Asigurarea activității manageriale a Serviciului de Asistență Psihopedagogică 

    Indicator de performanţă: Promovarea și asigurarea educației incluzive la nivel de sistem educațional, astfel încât să se realizeze o creștere anuală  

    cu   cel puțin 10% a accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la educația incluzivă.  

Analiza situației copiilor 

Analiza și generalizarea informației prvind copii cu CES din 

raion (pe categorii de vârstă (preșcolari, școlari), a cadrelor 

didactice de sprijin, a copiilor cu dizabilităţi, a incadrării 

absolvenţilor, a accesibilizării instituţiilor). 

august 2021 

 

Bejan Natalia 

 

Bază de date referitor la numărul de 

copii cu CES din ei: cu graduate de 

dizabilitate, din ei numărul celor 

integraţi în sistemul educaţional, din 

ei numărul celor ce beneficiază de 

servicii educaţionale de suport. 

Perfectarea bazei de date a copiilor cu dizabilităţi din raion. ianuarie 2022 Bejan Natalia Baza de date a copiilor cu 

dizabilităţi din raion  
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        Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor 

Identificarea esantionului de copii care vor fi evaluați. Septembrie-octombrie 
Bejan Natalia 

Toți copiii referiți de instituție. 

Registrul de referire. 

 Evaluarea  complexă și multidisciplinară a 30 copii școlari și 20 

preșcolari  

Septembrie 2021 – 

noiembrie 2021 (elevii); 

septembrie 2021 - mai 

2022 (copiii de vârstă 

preşc.) 

Bejan Natalia 

 

50 copii evaluați, 

50 rapoarte de evaluare elaborate, 

Număr de copii stabiliți cu CES. 

   Reevaluarea a 100 elevi și 27 copii preșcolari 
Septembrie 2021-mai 

2022 

Bejan Natalia 

 

127 copii reevaluați, 127 rapoarte. 

Număr de copii stabiliți cu CES. 

Perfectarea și prezentarea rapoartelor de evaluare, cu formularea 

recomandărilor pentru asistența copiilor 

septembrie 2021-mai 

2022 

Bejan Natalia 

 

157-de rapoarte de 

evaluare/reevaluare perfectate și 

prezentate în instituția de 

învățământ.  

Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 

 Planificarea serviciilor de asistență specializată: asistență 

logopedică, consiliere psihologică individuală, asistență 

psihopedagogică. 

Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

Orarul activităților de asistență 

psihopedagogică 31 copii încadrați 

în activități de asistență. 

   Elaborarea Planurilor individualizate de intervenție a copiilor 

încadrați în asistență specializată. 
Septembrie 2021 

Bejan Natalia 

 
31 de PIP-uri elaborate 

    Asistență psihopedagogică indirectă copiilor cu CES.  
Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

Nr. de copii asistați şi 

psihopedagogi instruiţi. 

Asistența metodologică directă  a specialiștilor 

Asistența instituțiilor de învățământ în elaborarea și realizarea 

planurilor educaționale individualizate. 

Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

Număr de PEI-uri elaborate cu 

suportul SAP în  instituţii 

Elaborarea și diseminarea materialelor metodice pentru asistența 

copiilor cu CES (pe domenii de asistență pentru diferite 

categorii de beneficiari). 

Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

Nr. de materiale relevante,  

accesibile,  oferite specialiștilor din 

instituțiile de învățământ 

Ședințe de lucru pe subiecte solicitate de către instituțiile de 

învățământ 

Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

CD,CMI care vor primi suport în 

soluționarea unor probleme 

specifice, listele de participare 
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Monitorizarea procesului Educației Incluzive 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în 5 instituții 

preuniversitare: 

-Monitorizarea activității CREI; 

-Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

educațională (CDS), asistență psihologică și logopedică. 

Septembrie 2021-

August 2022 

Bejan Natalia 

 

Fișele de monitorizare completate şi 

vizate de directorii instituțiilor. 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în 5 instituții de 

educație timpurie 

 

septembrie 2021-august 

2022 

Bejan Natalia 

 

Fișele de monitorizare completate şi 

vizate de directorii instituțiilor 

Elaborarea notei informative pentru ședința cu directorii 

instituțiilor de invatamant general  ”Rezultatele monitorizării 

procesului de incluziune școlară” 

septembrie 2021-august 

2022 

Bejan Natalia 

 

Nota informativă elaborată 

 

Activități de sensibilizare și promovare a educației incluzive și a SAP 

Săptămâna Educației Incluzive în instituțiile de învățământ. 

30 noiembrie 

4 decembrie 

Bejan Natalia 

Administrațiile 

instituțiilor 

Note informative elabotate din toate 

instituțiile cu dovezi (fotografii, 

materiale) 

  Dezvoltarea paginii de facebook a serviciului 
septembrie 2021 

august 2022 

Bejan Natalia 

 

Materiale postate pe pagina de 

facebook curespectarea legislaţiei în 

vigoare 

Întruniri metodice cu cadrele didactice de sprijin 

Reperele metodologice privind individualizarea procesului 

educațional în anul de studii 2021-2022. 

   3 septembrie  

2021 

 Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice de sprijin 

informate. 

Organizarea și desfășurarea activității CDS conform atribuțiilor, 

elaborarea documentației conform nomenclatorului (CREI, 

CDS: planuirea anuală,   plănuirea curentă, elaborarea PIP, 

      noiembrie   Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice de sprijin 

informate. 
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perfectarea și completarea dosarelor copiilor cu 

CES).Elaborarea PEI/PIP (Pentru CDS noi angajate). 
 

Întruniri metodice cu logopezii 

1. Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare și 

asistență logopedică a copiilor din instituțiile de educație 

timpurie în perioada pandemică. 

2 septembrie 2021  

Bejan Natalia   

Agenda activității, PPT, 

Lista logopezilor formați.   

2. Disartria. Particularități ale demersului de evaluare și   

intervenție logopedică 

       ianuarie 2022 Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista logopezilor formați.   

Întruniri metodice cu psihologii 

  1.   Aspecte  metodologice privind elaborarea Planului 

de Intervenție Individualizat. 

 2. Aspecte practice privind elaborarea Planului Individualizat 

de Intervenție pe domeniul cognitiv. 

      3 septembrie 2021 

 

     ianuarie 2022 

Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista psihologilor formați.   

Întruniri metodice cu psihopedagogii 
 

  1. Aspecte practice în organizarea activității psihopedagogice. 2 septembrie 2021 

 

Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista psihopedagogilor formați.   

    2. Managementul comportamentului la copiii cu CES. 

Metode de intervenție. 

ianuarie 2022 Bejan Natalia Agenda activității, PPT, 

Lista psihopedagogilor formați.   

Seminare cu cadrele didactice şi managerială  

Reperele metodologice privind organizarea activității CMI în 

IET. 

   17.09.2021 Bejan Natalia 

 

Agenda activității, PPT, 

Lista managerilor formați. 

  Aspecte pracrtice în elaborarea PEI în IET. 
 

      Octombrie 2021 Bejan Natalia 

 

Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice din IET 

formate. 
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 Utilizarea cărților senzoriale în terapia logopedică noiembrie 2021 

online Google Meet 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT  

Lista logopezilor din instituțiile de 

învățământ formați. 

Impactul motricității fine în dezvoltarea copiilor cu CES. 
noiembrie 2021 

online Google Meet 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista Psihopedagogilor din IET 

formați. 

Intervenție psihologică în situații de bullying la vârsta 

școlară mică. 

noiembrie 2021 

online Google Meet 

 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista psihologilor din instituțiile de 

învățământ informați. 

   Formarea abilităților citit-scris la copiii cu dizabilități severe. 
ianuarie 2022 

online Google Meet 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista cadrelor didactice de sprijin 

formate. 

  Formarea abilităților citit-scris la copiii cu dificultăți de 

învățare. 

martie 2022 

online, Google Meet 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

 Lista cadrelor didactice de sprijin 

formate. 

 Ecolalia. Metode de diminuare a ecolaliei la copiii cu autism. 

martie 2022 

online, Google Meet 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista logopezilor din Instituțiile de 

învățământ formați. 

Tehnici de lucru pentru dezvoltarea aparatului fonoarticulator la 

copiii cu dizabilități. 

martie 2022 

online, Google Meet 

 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista psihopedagogilor din IET 

formați. 
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Intervenție psihologică în situații de bullyng la treapta 

gimnazială - liceală. 

martie 2022 

online, Google Meet 

 

Bejan Natalia 

 Agenda activității, PPT 

Lista psihologilor din instituțiile de 

învățământ formați 
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Domeniul IV. MANAGENENTUL RESURELOR MATERIALE, FINANCIARE . 
  Obiectivul operational: Dezvoltarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare, creşterea eficienţei cheltuielii banului public investit în educaţie 

Subdomeniul 4.1:  Asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică, implementarea proiectelor de funcţionalitate a instituţiilor de învăţământ 

Obiectivul operational: Asigurarea accesului la educaţie şi gestionarea resurselor materiale, financiare eficient prin crearea unei ambianţe sigure, 

motivante de învăţare 

 

            Elaborarea proiectelor de buget pe anul 2022 şi estimărilor pentru     

anii 2023 - 2024 

septembrie Ecaterina Popov Bugetul aprobat 

Verificarea şi semnarea listelor tarifare a instituţiilor de 

învăţământ din raion cu aplicarea actelor  normative şi Hotărârilor  

Guvernului,  nou apărute. 

Septembrie 2021 

Pe parcursul anului 

V. Baban,  

șef DGI ,  

E.Babanuta 

Liste tarifare verificate şi 

semnate 

Elaborarea proiectului de buget şi bugetului anual pentru instituţiile din 

subordinea financiară a DGÎ. 

August / Septembrie 

Decembrie 2021 

V. Baban,  

șef DGI ,  

economist, SAP 

Directorii instituţiilor 

din subordine 

Proiecte de buget Buget 

elaborat 

Repartizarea surselor financiare din Componenta raională pentru educație 

pentru anii bugetari 2021, 2022. 

Septembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Martie 

Iunie 

August 

 V. Baban,  

șef DGI ,  

economist, 

 Comisia de 

specialitate pentru 

buget şi finanţe, CR 

Cahul 

Surse repartizate 

Repartizarea surselor financiare din Componenta raională pentru educația 

incluzivă pentru anii bugetari 2021, 2022. 

Septembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Martie 

Iunie 

August 

V. Baban,  

șef DGI ,  

economist  

Budan M,  

șef SAP, 

 Comisia de 

specialitate pentru 

buget şi finanţe, CR 

Cahul 

Surse repartizate 

Întocmirea și realizarea  Planului de achiziţii de mărfuri, lucrări şi 

servicii pentru anul bugetar conform bugetului aprobat de către Consiliul 

Raional. 

Ianuarie 2022 

Pe parcursul anului 

Economist;  

contabil-șef; 

Comisia de achiziții 

Gîrneț Ana 

Planul de achiziţii de mărfuri, 

lucrări şi servicii aprobat 

Concursuri şi licitaţii 

organizate, Documente 

elaborate şi înregistrate la 

AAP a RM 
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Elaborarea şi aprobarea devizelor de cheltuieli pentru   activităţile 

desfăşurate de DGÎ. 

Pe parcursul anului economist, contabil 

șef,  

Specialiştii 

responsabili de 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

Deviz de cheltuieli aprobat 

Elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă semestrială şi anuală. Conform orarului 

Semestrele I-II 

economist, contabil şef 

 Contabilii DGI 

Dări de seamă prezentate 

Asigurarea salarizării  angajaților din subordine. Pe parcursul anului Contabil-șef; 

Contabilitatea DGÎ 

Salarizare  asigurată 

Prezentarea rapoartelor lunare către CTAS, Inspectoratul fiscal în 

variantă electronică. 

Pe parcursul anului contabil şef, 

Contabilitatea DGÎ 

Rapoarte prezentate 

Evidența, inventarierea și casarea   materialelor și  mijloacelor fixe. Octombrie-noiembrie 

2021 

Pentru produsele 

alimentare - trimestrial 

contabil şef 

Contabilitatea DGÎ 

Acte  completate 

Decontările  cu agenții economici , cu titularii de avans, coordonarea 

actelor de verificare. 

Lunar  contabil şef 

Contabilitatea DGÎ / 

directorii instituțiilor 

din subordine. 

Decontări efectuate 

Subdomeniul 4.2:  Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ 

 Evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ  pentru  noul an de studii. August 2021 
 

Valeriu Baban,  

şef DGÎ  
Comisia de evaluare 

Raport de evaluare 

 Asigurarea didactică a elevilor şi a cadrelor didactice în noul an de 
învăţământ 2021-2022. 

August - Mai  
2020 - 2021 

V. Baban,  

șef DGI ,  

Turceac I  

Notă informativă, 

Prezentarea informaţiei  

MECC 

Pregătirea taberei de odihnă pentru organizarea sezonului estival 2022. Aprilie-mai, 2022 V. Baban,  

șef DGI ,  
economist 
 M.Ghetiu 

Notă informativă 

 Evaluarea dotării spațiilor școlare conform Standardelor de dotare 
minimă 

   decembrie 2021  managerii / specialiștii 

DGI 

  Prezentarea informației  

MECC 

Subdomeniul 4.3:   Asigurarea cu manuale și alte materiale didactice   

 

Repartizarea materialelor didactice pentru instituțiile de  învățământ 

general din raionul Cahul 

Octombrie 2021 Dumitru Zaharia DGÎ Cahul 

Colectarea din instituțiile de învățământ  a  raportului privind formele de Noiembrie 2021 Dumitru Zaharia  Formele colectate 
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închiriere a manualelor (Forma:K-1,ETP-1,ETG-1,ETL-1). 

Formarea comenzilor de manuale pentu anul de studiu 2020-2021 

conform anexelor (CMP1, CMG1, CML1). 

Decembrie, 2021 

 

Dumitru Zaharia   Comanda formată 

 

Colectarea din instituțiile de învățământ a Rapoartelor Statistice pentru 

anul 2021. 

 

Ianuarie, 2022 

 

Dumitru Zaharia  

Rapoarte colectate 

Colectarea taxelor de închiriere a manualelor Februarie 2022 Dumitru Zaharia  

Rapoarte colectate 

 

Vizitarea bibliotecilor din unitățile școlare în scopul acordării 

ajutorului metodic și verificării aspectului manualelor din schema de 

închiriere a manualelor, păstrarea colecției de carte. 

 

 

 

 

Februarie / mai, 2022 

Dumitru Zaharia  

vizite realizate 

Domeniul V: Integrarea TIC în educație 
 

Obiectivul operational: Creșterea eficacității și eficientizarea managementului școlar la nivel de sistem, școală și clasă prin intermediul tehnologiilor 

informaționale 

 

Completarea bazei de date SIME din instituţiile de învăţămînt general. pe parcursul anului  

Turceac Igor 

responsabilii SIME 

Completarea datelor conform 

bazei de date SIME din 

instituţiile de învăţămînt 

general. 
 

Seminar cu  responsabilii   SAPD  din instituţiile de învăţămînt general 

privind completarea bazei de date (absolvenți licee) 

februarie -mai Turceac Igor Completarea datelor și 

prezentarea anexelor SAPD 

(absolvenților de licee) 

 

Seminar cu responsabilii de completare a bazei de date SIPAS (certificate 

gimnaziale) 

Aprilie Turceac Igor Completarea datelor  SIPAS și 

prezentarea anexelor  

(absolvenților din gimnazii) 

 

Completarea bazei de SIPAS, prezentarea rapoartelor  mai-iunie Turceac Igor Completarea bazei de SIPAS, 

prezentarea rapoartelor  
 

Seminar cu  responsabilii   bazei de date SIME din instituţiile de educaţie 

timpurie privind importanța abilităților digitale, asigurării calității 

procesului educațional în IET din raion. 

octobrie - decembrie Elena Cebotari 

Turceac Igor 

Seminar realizat. 

administrarori formate 

Domeniul VI: Relaţii de  parteneriat şi comunitatea 
 



60 
 

 

 

Obiectivul operational: Dezvoltarea şi menţinerea parteneriatului cu comunitatea în scopul susţinerii şi acordării elevilor diverse oportunităţi pentru 

educaţie şi aspecte practice pentru viaţă 

   1   Organizarea și desfășurarea seminarelor pe diverse teme împreună cu 

colaboratorii :Institutului de istorie orală,Asociației istoricilor și 

tinerilor istorici din Republica Moldova, Asociației geografilor din 

Republica Moldova, P.H Internațional M.D.,Centrul Național de 

Mediu,Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. 

 Pe parcursul 

anului de studii 

2021-2022 

Brînză Zinaida, 

 

Activităţi proiectate, 

dezvoltare de idei de 

cooperare 

   2 Sărbătoarea tradițională ” Ziua Profesională a lucrătorilor din  

învăţământ” 

 Elena Cebotari 

Baban Valeriu  

  Activitatea desfășurată 

 

   3 Schimb de bune practici cu managerii preșcolari, privind 

implementarea noilor politici educaționale  

 Elena Cebotari Experiențe promovate. 

Activități desfășurate 

   4 Participarea și implicarea în diferite activități care promovează 

schimbul de experiență și bunele practici între DGI și 

instituțiile de învățământ, APL, ONG ș.a. 

Pe parcursul 

anului 

 

Valeriu Baban  

Colaboratorii DGI  

Experiențe promovate. 

Activități desfășurate 

Promovarea unui mod sănătos de viață. 

Programul Jocurilor Sportive ale elevilor  2021 

Nr 

d/o 
Data desfăşurării Competiţia, participanţi Locul desfăşurării 

Etapa 

competiţională 

    1                                                                  Volei 

 Februarie 2022 
 

Campionat- gimnazii – sate( f-b) Conform repartizării 

LT „M. Eminescu 

mun. Cahul 

Sectoarefinala 

 

 Februarie 2022 Campionat – lice – sate ( f-b) LT „M. Eminescu mun. Cahul finala 

 Februarie 2022 
Campionat – licee – oraş - fete 

Campionat – licee – oraş - băieţi 

LT „M. Eminescu mun. Cahul finala 

2                                                   Festivalul Raional al Sportului Şcolar 

 Martie 2022 Campiont raional - elevii cu vîrsta de    

 14 – 16 ani 

Conform repartizării Sectoare, oraş 

LT „M. Eminescu  

mun. Cahul 

 finala 

Învingătoriila etapa raională m. Chişinău republicană 



61 
 

3                                                        Tenis de masă, şah, joc de dame 

 Martie 2022 
  

Campionat- gimnazii şi licee – sat 

Conform repartizării Sectoare 

Colegiul Industrial Pedagogic mun. Cahul  finală 

4                                                                 Mini - fotbal 

 
  

  

 Aprilie 2022 

Campionat – licee –sate – oraş Stadionul raional „ Atlant” mun. Cahul finala 

Turneul Republican „Guguță”  locală  

zonală  

finală 

Turneul Republican  „Speranța”   Locală,zonală  

finală 

5                                                     Olimpiada la educaţia fizică 

 
  

Aprilie 2022 

  

 Învăţămîntul gimnazial şi liceal 

  

Instituţiile de învăţămînt locală 

LT „M. Eminescu mun. Cahul  finala 

Mai 2022 Învigătorii la etapa raională m. Chişinău, Vadul lui Vodă republicană 

6                                                          Campament turistic 

   

Mai 2022 

  

Elevii claselor a  VIII - IX 

 

Tabara de odihnă pentru copii 

„Romantica”s. Moscovei 

raională 

7                                                              Festival olimpic 

  Mai 2022 Competiţii dedicate sărbătorii „ Ziua 

sportivului şi Mişcării olimpice” în 

Republica Moldova 

Stadionul raional „ Atlant” mun. Cahul raională 

8                                                             Crosul de toamnă 

 Octombrie 2022 Elevii claselor a V -XII Stadionul raional „ Atlant” mun. Cahul raională 

9                                                                 Mini - fotbal 

   

 

Octombrie – noiembrie 2022 

Campionat – gimnazii – sate Conform repartizării Sectoare 

Campionat – gimnazii – oraş şi sate Stadionul raional „ Atlant” mun. Cahul raională 

 Turneul Republican„Cupa 

Guvernului” 

  Locală, zonală. finală 

10                                                                     Baschet 
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 Noiembrie - decembrie 2022  Campionat- gimnazii – sate( f-b) Conform repartizării Sectoare 

LT „M. Eminescu mun. Cahul finală 

   Campionat – lice – sate ( f-b) LT „M. Eminescu mun. Cahul  finală 

Campionat – licee – oraş - fete 

Campionat – licee – oraş - băieţi 

LT „M. Eminescu mun. Cahul  finală 
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