


I. Asigurarea evaluării competenţelor  a elevilor şi cadrelor didactice  
3.1. Festivaluri / concursuri:  

Desfășurarea concursului ,,Cântecul popular Pascal”, etapa I în cadrul 

instituțiilor de învățământ general.  

Până la data de 

23.04.222 

Instituțiile de 

învățământ 

Drucenschi L. 

Conducătorii cercurilor 

etnofolclorice 

 

Desfășurarea testării candidaților la examenele naționale de absolvire, 

sesiunea de examene 2022 la disciplinele școlare: 

Limba străină - clasa XII 

  

Disciplina de profil – clasa XII 

 

 

 

Limba de instruire – clasa IX 

 

 

Disciplina la solicitare – clasa XII 

 

Istoria românilor și Universală – clasa IX 

Educaţia fizică – clasa a IV-a 

 

 
01.04.2022 
 

01.04.2022 

 

 

 

05.04.2022 

 

 

06.04.2022 

 

07.04.2022 

18.04-22.04.2022 

  
 

Caranic A. 

Stănilă I. 

 

Caranic A 

Brinza Z. 

Holostenco L. 

Pascal I. 
 

Caranic A. 

Ceușel V. 
 

 

 

Responsabilii de disciplinele școlare 
 
 

 

Caranic A. 

Briza Z. 

Antohi N. 

Pascal I. 

 

Elaborarea regulamentului /  Desfășurarea concursului ”La Izvoarele 

Înțelepciunii” 

  15 aprilie 2022 Biblioteca pentru copii 

„G.Vieru” 

Zaharia Dumitru, 

Ceușel Veronica, 

Caciura Ina 

Organizar

e 

Desfășurarea festivalului “Культура моего народа- это 

неиссякаемый источник национальных традиций” 

08.04.2022 IP Liceul Teoretic 

„D.Cantemir”, Cahul 

Caciura Ina  

Concurs raional “Живая классика” (școala națională) 13.04.2022 IP Liceul Teoretic 

„M.Eminescu”, Cahul 

Caciura Ina, 

 Zaharia Dumitru 

 

Delegarea lotului olimpic  la Olimpiada Republicană la disciplinele 

școlare: 

Limba și literatura română 

 

Limba și literatura rusă(șc. națională) 

 

Limba franceză + Limba franceză (bilingvi) 

 

 

 

02.04.2022 

 

03.04.2022 

 

09.04.2022 

 

 

 

Mun.Comrat 

 

 

 

 

 

 

Caranic Alina 

Ceușel Veronica 
 

Caranic Alina 

Caciura Ina 
 

Caranic Alina 

 



 

Limba engleză 

 

 

Limba și literatura română (alol) 

 

Ecologia 

 

10.04.2022 

 

 

17.04.2022 

 

28.04.2022 

 

 

 

 

 

 

online 

Stănilă Iulia 
 

Caranic Alina 

Stănilă Iulia 

 

Caranic Alina 

Ceușel Veronica 

Gabin G. 

Educația pentru Socializare Juridică,etapa republicană  15.04.2022 online Brînză Zinaida 

 

 

Organizarea sondajului online pentru elevi Predarea disciplinei Dezvoltare 

personală , trepta gimnazială I săptămână 

Instituțiile de învățământ 

secundar (ciclu I ) 

Raru Svetlana 

Directorii adjuncți educație 

Notă 

informativă 

 

II.  Ședințe de informare, seminare teoretico – practice, webinare cu managerii din instituţiile de învăţământ general 

4.1 Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 3 

 

1. Formarea competențelor decizionale ale managerilor în 

implementarea inovațiilor în învățămantul 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. 

 

Aprilie 

2022 

online 

 

 

 

 

Baban V. 

 

Cebotari E. 

 

Ședință 

organizată 

Proces 

verbal ela 

borat 

 

Seminar de formare pentru managerii debutanți. Nomenclatorul 

documentației școlare – cerințe și oportunități. 

18.04.2022 on-line  Alexandrova Tatiana  

4.2 Ateliere, seminare teoretico – practice, webinare cu cadrele didactice 

Formare continuă,disciplina Educația pentru societate, clasa VIII -A 
07.04.2022 

 Brînză Z. 

Profesorii de EPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar republican,disciplina Educația pentru societate:„Particularitățile 

procesului de formare a competențelor pentru cultura democratică în 

contextul social actual” 

08.04.2022 

 Brînză Z. 

Profesorii de EPS  

Atelier de lucru: Organizarea şi desfăşurarea  evaluării finale, clasa a IV-a. 

 

 Google Meet 
Antohi N. 

 
 



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 

● Împactul rutinei asupra dezvoltarii fizice, sănătatii şi igienei 

copilului 

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

copilului 

 

 

 

06.04. 2022 

 

 

 

 

Online IET Elena Cebotari  

 

Educația STEM și STEAM în procesul educațional la fizică. 
15.04.2022  

Liubovi Holostenco  

Seminar instructiv-metodic: Calitatea elaborării testelor de evaluare. 
13.04.2022  

LT D.Cantemir, Cahul Nebunu Alla  

Seminar instructiv-metodic cu profesorii de educaie tehnologică: 

”Metodologia formării și dezvoltării competențelor transdisciplinare ale 

elevului în cadrul disciplinei Educație tehnologică.” 

 

14.04.2022 

 

GoogleMeet 
Musteață Rodica 

 

 

 

 

Seminar instructiv-metodic «Elaborarea și realizarea proiectelor 

educaționale» 

 

05.04.2022 

 

on-line Gabin Georgeta 
 

Seminar instructiv-metodic: "Обучение через партнёрство в классах 

одновременного преподавания в начальной школе". 

13.04.2022 Google Meet Antohi N. 

Gimnaziul-Gr.”E.Esenin, 

Alexanderfeld 

 

4.3 Asigurarea condiţiilor pentru creşterea profesională şi avansarea în carieră .  

Sesiuni de formare: ” Rolul observării în evaluarea formativă/ învățători”. 19-20.04.2022 Google Meet UNICEF  

 
 

Formarea cadrelor manageriale privind implementarea Standardelor de 

competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul 

general 

Aprilie – mai 

2022 

On-line Raru Svetlana  

 

 

 

Curs de formare  Programul de Formare a  formatorilor  pentru cadrele 04-22.04.22 On-line Raru Svetlana  



didactice/manageriale 

Organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor manageriale, 

etapa instituțională   

I-II săptămână Of-line 

Vizite conform 

orarului  

Valeriu Baban 

Raru Svetlana 

Membrii CRA 

 

 

Activităţi de mentorat de grup în IET: nr.1”Giocel” mun. Cahul, nr.8 

„Prichindel” mun. Cahul, nr.9 „Scufiţa Roşie” mun. Cahul, nr.4 „Zîmbetul” 

mun. Cahul, nr.14 „Spicuşor” mun. Cahul,  nr.2 „Licurici” s. Slobozia 

Mare, „Struguraşi”, c. Burlacu 

16.04.- 17.04. 

2022 

 UNICEF/ Pas cu Pas 

Elena Cebotari 

 

 

Seminar pentru formatori locali din IET„ Leadership pedagogic” . 13.04.2022 Google Meet UNICEF/ Pas cu Pas 

Elena Cebotari 

 

 

 

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. 

 

Orientarea profesionala a absolvenților de liceu cu participarea 

reprezentanților Universității Maritime Constanța, România 

26-29.04 2022 

 

 

 

 

15.04.2022 

On-line/of-line 

Conform orarului 

 

 

 

Sala Consiliului 

Raional Cahul și 

liceele teoretice 

Valeriu Baban 

Raru Svetlana 

Membrii CRA pe 

disciplinel școlare/domenii 

de activitate 

 

Valeriu Baban 

Tatiana Alexandrova 

 

Procese 

verbale 

  

 

 

 

 

 

V. Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică 

Analiza situației copiilor, evidența copiilor cu CES 

 

Evaluarea  complexă și multidisciplinară a copiilor referiți din IET din 

s.Pelinei, or.Cahul, ”Ghiocel” or.Cahul, , IET”Prichindel” or.Cahul. 

 Pe parcursul lunii  

SAP, Instituțiile 

educaționale 

 

Specialiștii SAP 

 

Reevaluarea copiilor cu CES din  Gimn ”V.Alecsandri ” s.Taraclia de 

Salcie, Gimn „D.Cantemir” s.Tartaul de Salcie, „Scufița 

roșie”,or.Cahul, ”Ghiocel” or.Cahul, , IET”Prichindel” or.Cahul. 

Pe parcursul lunii  

SAP, Instituțiile 

educaționale 

 

Specialiștii SAP 

 

Valorificarea rezultatelor evaluării și elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare a copiilor din: IET „Scufița roșie”, or.Cahul, 

”Ghiocel” or.Cahul, , IET”Prichindel” or.Cahul, Gimn ”V.Alecsandri ” 

s.Taraclia de Salcie, Gimn „D.Cantemir” s.Tartaul de Salcie.  

Pe parcursul a 15 

zile de la data 

evaluării  

SAP   

Specialiștii SAP 

 

Perfectarea  rapoartelor de evaluare, cu formularea recomandărilor 
 Pe parcursul lunii  

SAP, Instituțiile 

 

Bejan N.  

 



pentru asistența copiilor  din, Gimn ”N.Iorga” s.Burlacu, Gimn. 

”Ștefan cel Mare” s.Pelinei. 

educaționale 

Evaluarea complexă a copiilor pentru elaborarea formularului 5, pentru 

determinarea gradului de capacitate în muncă. 

Pe parcursul lunii SAP Specialiștii SAP  

 

Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor 

 

Asistență specializată directă a 37 copii. 
 conform orarului SAP Specialiștii SAP  

Elaborarea materialelor metodice pentru asistența copiilor (pe domenii 

de asistență pentru diferite categorii de beneficiari) 

 Pe parcursul lunii SAP, CMAID 

s.Zîrnești 

Specialiștii SAP  

Asistența copiilor în audiere legală. Pe parcursul lunii Inspectoratul 

General de Poliție, 

Judecătoria Cahul, 

Procuratura Cahul. 

Bejan N. 

Șevcenco V. 

 

 

Intervievarea copiilor aflați în conflict cu legea, în condiții specifice. Pe parcursul lunii Judecătoria Cahul, 

Procuratura Cahul 

Bejan N. 

 

 

Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 

Asistență metodologică pe caz, specialiștilor din LT ”M.Eminescu” 

or.Cahul.   

Pe parcursul lunii Googl Meet Bejan N. 

Poștaru L. 

Șișcov N.. 

 

Asistență metodologică pe caz, specialiștilor din IET”Scufița roșie” 

or.Cahul.   

  Bejan Natalia 

Poștaru L. 

 

Monitorizarea procesului de incluziune educațională 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în  instituțiile de 

educație timpurie: 

- Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

logopedică)- ”Albinuța ”s.Giurgiulesti, ”Gr.Vieru ”s.Colibaș, .  

 

Pe parcursul lunii Instituțiile 

educaționale 

 

Zacon Galina, logoped. 

 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în  instituțiile 

educaționale: 

- Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

psihologică)- ” M.Sadoveanu”s. Giurgiulești, LT 

Pe parcursul lunii Instituțiile 

educaționale 

Șevcenco V. Psiholog. 

. 

 



”V.Alecsandri”s.Colibași.  

 

VI. Activităţi cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de director 

 în instituţiile de învăţământ general 
1.Programarea  candidaților la etapa II  a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director în instituțiile de învățământ  general din raion . 

 

2.Organizarea și desfășurarea etapelor a  III  și a IV  a concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de director în IP  Gimnaziu-grădiniță,,C.Stere”, s.Chircani. 

 

 

3.Organizarea și desfășurarea etapei I a concursului pentru ocuparea funcției vacante  

de director în IP Gimnaziul ,,Ștefan  cel  Mare”,s.Pelinei  și  IP Gimnaziul,,N.Iorga”,  

s.Burlacu   

Pe parcursul lunii 

 

 

Pe parcursul lunii 

 

 

Pe parcursul lunii 

CTICE  

 

Centrul metodic al 

DGI Cahul  

 

 

Centrul metodic al 

DGI Cahul 

Pralea  A. 

 

Baban V. 

Pralea  A. 

 

 

Baban V. 

Pralea  A.  

 

2.Organizarea și desfășurarea etapelor a  III  și a IV  a concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de director în IET,,Soarele”, s.Burlăceni, IET nr.8 „ Prichindel” 

mun. Cahul, IET „Prichindel” s. Pelinei. 

Pe parcursul lunii APL   

Baban V. 

Cebotari E. 

 

 

VII.  Colectarea și sistematizarea rapoartelor 

 

 Date generale despre copii refugiați  Zilnic, toate 

instituțiile 

Link pe drive Alexandrova Tatiana 

Elena Cebotari 
 

 Date privind încadrarea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ 

general 

Zilnic (doar 

instituțiile ce 

au încadrați 

copii refugiați) 

 

Link pe drive 

 

Alexandrova Tatiana 

Elena Cebotari 
 

Date privind implicarea în proiectul ”Satul european” La solicitare 
 

Link pe drive 

 

Alexandrova Tatiana 
 

  Informația privind cheltuielile scontate pentru consumul de gaze 
La solicitare Link pe drive 

 

Alexandrova Tatiana 
 

 


