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Planul 
de activitate al DGi Cahul 
pentru luna martie 2022 

1.2 ~edinfa Consiliului de Administrafie 
1. Cu privire la lichidarea iregularitafilor constatate in rezultatul 

inspectмii fmanciare complexe efectuate in institutiile de 

invAfAmant general. 
2. Cu privire la rezultatele olimpiadei raionale la disciplinele 

~colare. 

3. Cu privire la aprobarea performantei cadrelor manageriale ~i 

colaboratorilor DGI . 

4. Cu privire la veridicitatea informatiei in SAPD ~i in SIМE. 
Formarea bazei de date pentru clasele absolvente (IX, XII), 

sesiunea 2022 

5. Cu privire la activitatea sectiilor sportive. 

6. Cu privire la aprobarea planului de inmatriculare, in limita 

locurilor disponiЬile ale institutiei. 

7. Aprobarea conceptului de reorganizare а institЩiilor ~colare. 

Martie 2022 
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Aprobat: 
aleriu Baban 

Centru Metodic 
alDGI 

:Ь 
~о 

Valeriu Baban 
Managerii ~colari 

Alina Caranic 

Angela Pralea 

Igor Turceac 

Ion Pascal 

Alexandrova Tatiana 

Baban Valeriu 
Alexandrova Tatiana 

Note 
informati 

ve 

Ordine 



1.3 Ședința Consiliului metodic raional  

1.Ședința Consiliului metodic al profesorilor de limba franceză 09.03.2022 DGI Cahul Stanila Iulia  

I. Activităţi  de monitorizare şi consiliere 

,,Cu privire la implementarea  

Metodologiei de   evaluare  criterială prin descriptori” – cl. V-VIII 

21.03.22-31.03.22 Instituții de 

învatamânt 

L. Drucenschi, Catedra 

profesorilor de educaţie 

muzicală. 

 

  

 

Monitorizarea organizării activităților de recuperare în instituțiile de 

învățământ din subordine 

Săpt I- III Toate instituțiile Alexandrova Tatiana  

Coordonarea activităților de înlăturare a lacunelor în procesul 

educațional organizat on-line în instituțiile școlare 

Săpt I- III Toate instituțiile Alexandrova Tatiana  

Monitorizarea introducerii datelor în SAPD cu privire la absolvenţii 

din instituţiile de învăţământ din raionul Cahul 
10.03.2022 Instituţiile liceale Turceac Igor  

Introducerea datelor în SAPD cu privire la Centrele de Bac,preşedinţii 

şi secretarii Centrelor de Bac 
10.03.2022 

 Turceac Igor  

Evaluarea externă  de către ANACEC  

 

Evaluarea externă în scopul acreditării Conform orarului 

ANACEC 

IP LT                      

”P. Rumeanțev”, 

mun. Cahul 

Alexandrova T 

Stanilă I 

Antohi Natalia 

 

 

Evaluarea externă în scopul acreditării Conform orarului 

ANACEC 

IP LT                     

”D. Cantemir”, mun. 

Cahul 

Holostenco Liubovi  

 

II. Asigurarea evaluării competenţelor  a elevilor şi cadrelor didactice 

3.2. Festivaluri / concursuri:  

Festivalul-concurs ”Un mărțișor, în dar pentru tine!” 02.03.2022 LT”D.Cantemir”, 

mun.Cahul 

Musteață Rodica  

Festivalul Etniilor ,,Культура моего народа -это неиссякаемый 

источник национальных традиций” 

11.03.2022 LT „D.Cantemir”,  

mun Cahul 

Caciura Ina  

Activități extracurriculare ”Ziua  Apei.Ziua Pământului” 

”Comemorarea evenimentelor  de pe Nistru” 

18.03.2022 

2.03.2022 

Instituțiile de 

învățământ 

Brînză Zinaida  

Olimpiada raională la disciplina Științe 19.03.2022 LT”D.Cantemir”, 

mun.Cahul 

Gabin Georgeta  



Concursul Pedagogul Anului, ediția 2022( etapa raională)   Raru Svetlana  

Zilele Francofoniei în R. Moldova 
28.03.2022-

31.03.2022 

Instituțiile de 

învățământ general 

din raion 

Stănilă Iulia  

III.  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. 

 

Martie 

2022 

online 

Valeriu Baban 

 

Elena Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baban Valeriu 

Bejan Natalia 

 

   

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

Rapoarte elaborate 

 

 

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

Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii 

matematicii. 

25.03.2022 

online 

Holostenco Liubovi Seminar organizat și 

desfășurat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier didactic: ”Schimb de experiență și bune practici în cadrul procesului 

de predare-învățare-evaluare la disciplina Educaţie plastică în clasele 

gimnaziale.” 

16.03.2022 

Google Meet Musteață Rodica 

 

Seminar metodic: Utilizarea eficientă a platformelor educaționale în 

procesul de predare / învățare / evaluare (școala națională) 

23 martie 

2022 

IP L. T. ,,Mihai 

Eminescu”, mun. 

Cahul 
Ceușel Veronica  



Seminar metodic: Monitorizarea realizării temei pentru acasă prin 

implementarea rațională a instrumentelor digitale (limba română școala 

alolingvă, limba rusă școala națională) 

30 martie 

2022 

IP L. T. ,,Mihai 

Eminescu”, mun. 

Cahul 

Ceușel Veronica 

Caciura Ina 
 

 

 

 

Atelier de lucru: „Schimb de experenţă, activităţi educative organizate şi 

desfăşurate în cadrul decadei claselor primare”. 

23.03.2022 Google Meet Antohi Natalia 

 

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. 

 

 

 

16.03.2022 

 

 

 

 

Online IET Elena Cebotari  

Seminar: Experiența de lucru a profesorilor, privind organizarea evaluării 

curente și sumative. 

23 maritie Google Meet 

Nebunu Alla  

Seminar instructiv-practic cu participarea învăţătorilor „Abordarea 

diferenţiată şi individualizată a procesului educațional în clasele primare” 

 

30.03.2022 
Google Meet 
 Antohi Natalia 

Chiriac Maria 
 

Seminar instructiv-metodic cu participarea profesorilor de limba franceză - 

Utilizarea eficientă a platformelor educaționale în procesul de predare / 

învățare / evaluare  

 

Seminar instructiv-metodic la disciplina Istoria românilor și universală cu 

tema ”Caracterul formativ al învățării bazate pe proiect în formarea și 

dezvoltarea competențelor”. 

Seminar instructiv – metodic  la disciplina Geografia cu tema ”Integrarea 

30.03.2022 

 

 

 

 

 

 

30.03.2022 

 

 

 

25.03 

Google Meet 

 

 

 

 

 

 

Google Meet  

 

 

 

Google Meet 

Stanila Iulia 

 

 

Brînză Zinaida. 

 

Brînză Zinaida 

 

 

 

 



proiectelor STEAM în cadrul demersului didactic ” 

4.3 Asigurarea condiţiilor pentru creşterea profesională şi avansarea în carieră .  

Ateliere de formare,disciplina Educație pentru societate,clasa VIII-a; 

Clasele V-VII,X-XII 

1-11.03.22 Google Meet Brînză Zinaida 
 

Participarea la cursurile de formare pentru profesorii care vor participa în 

procesul de evaluare în cadrul examenelor naționale de absolvire a 

gimnaziului, organizate de MEC ( online) 

 

Participarea la cursurile de formare pentru profesorii ce vor participa la 

evaluarea lucrărilor ,disciplina Istoria românilor și universală,clasa IX. 

01.03, 10.03, 

15.03.2022 

 

 

15 - 24 

.03.2022 

Holostenco Liubovi 

 

 

 

Google Meet 

Participarea la cursuri, 

obținerea certificatului 

 

 

Brînză Zinaida 

 

 

 

 

Participarea la cursurile de formare a profesorilor care vor fi implicați în 

procesul de evaluare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, 

organizate de MEC online. 

01 - 15 

martie 2022 

Google Meet Ceușel Veronica  
 

Delegarea lotului olimpic  la Olimpiada Republicană la disciplinele școlare:  

 

1. Biologia 
 

2.Chimia 
 

3.Informatica 
 

4. Istoria românilor și universală  
 

5.Fizica 

 

6. Limba și literatura rusă (limba de instruire) 

 

7.Geografia 

 
 

06.03.2022 

 

12.03.2022 
 

13.03.2022 
 

19.03.2022 

 

20.03.2022 

 

26.03.2022 

 

27.03.2022 

 

 

  mun. Comrat 

Caranic Alina 

Gabin Georgeta 
 

Caranic Alina 

Gabin Georgeta 
 

Caranic Alina 

Nebunu Alla 
 

Caranic Alina 

Brînza Zinaida 
 

Caranic Alina 

Holostenco Liubovi 
 

Caranic Alina 

Caciura Ina 
 

Caranic Alina 

Brînza Zinaida 

 

 

 

V. Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică 



Analiza situației copiilor, evidența copiilor cu CES 

 

Elaborarea orarului de reevaluare a copiilor cu CES. 1-4 martie SAP 

 

Bejan Natalia  

 

Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor 

 

Evaluarea  complexă și multidisciplinară a copiilor referiți din IET 

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

or.Cahul, Gimn ”B.P.Hasdeu  ” s.Tătărești. 

 Pe parcursul lunii  

SAP, Instituțiile 

educaționale 

 

Specialiștii SAP 
 

Reevaluarea copiilor cu CES din  Gimn ”B.P.Hasdeu” s.Tătărești, , 

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

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 ”B.P.Hasdeu” 

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

Pe parcursul a 15 

zile de la data 

evaluării  

SAP   

Specialiștii SAP 

 

Perfectarea și prezentarea rapoartelor de evaluare, cu formularea 

recomandărilor pentru asistența copiilor  în  Centrul pentru copii” 

Împreună”or.Cahul, Gimn-Grădiniță ”L.Ukrainca” s.Lucești, Gimn 

”N.Iorga” s.Burlacu, Gimn. ”Ștefan cel Mare” s.Pelinei. 

  

Pe parcursul lunii 

 

SAP, Instituțiile 

educaționale 

 

Bejan Natalia  

 

Evaluarea complexă a copiilor pentru elaborarea formularului 5, pentru 

determinarea gradului de capacitate în muncă. 

Pe parcursul lunii SAP Specialiștii SAP  

Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 

Planificarea serviciilor  de asistență specializată: serviciu logopedic, 

consiliere psihologică individuală, serviciu psihopedagogic, consiliere 

educațională. 

  

1-4 martrie 

 

SAP 

 

Bejan Natalia 

 

Asistență specializată directă a 31 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 

Cahul, Judecătoria 

Bejan Natalia  



Cahul, Procuratura 

Cahul. 

Șevcenco Victoria 

 

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

Procuratura Cahul 

Bejan Natalia 

 

 

Activități de asistență metodologică. 

Asistență metodologică pe caz, specialiștilor din LT ”I.Creangă” 

or.Cahul și Centrul pentru copii ”Împreună”or.Cahul.   

Pe parcursul lunii Google Meet Bejan Natalia 

Șevcenco V. 

 

Atelier teoretico-practic ”Aspecte metodologice în elaborarea PEI” 

cadrelor didactice din Gimnaziul –Grădiniță ”I.Crețu” s.Găvănoasa. 

Pe parcursul lunii Google Meet Bejan Natalia  

Seminar teoretico-practic ”Ecolalia.Diminuarea ecolaliei la copii cu 

TSA” 

23 martie/ ora 

9.00 

Google Meet Zacon Galina logoped  

Atelier teoretico-practic ”Exerciții pentru dezvoltarea aparatului 

fonoarticulator la copiii cu dizabilități” 

23 martie/ora 

12.30 

Google Meet Poștaru Liliana-pedagog 

preșcolar 

Șișcov Natalia-

psihopedagog 

 

Monitorizarea procesului de incluziune educațională 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în  instituții de educație 

timpurie: 

- Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

logopedică)- ”Albinuța ”s.Giurgiuleti, ”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 

”M.Eminescu”s.Slobozia Mare, Gimn ”Alecu Mare”.  

 

Pe parcursul lunii Instituțiile 

educaționale 

Șevcenco V. Psiholog. 

. 

 

Monitorizarea procesului de incluziune școlară în  instituții de 

educaționale: asistența CDS îi Gimn/grad”S. Rahmaninov”, or.Cahul. 

 

 

Pe parcursul lunii Instituțiile 

educaționale 

Șișcov Natalia 

. 

 

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

 în instituţiile de învăţămant general 



1.Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 

vacante de director în IP,,C.Stere ”s.Chircani. 

2.Inițierea concursurilor pentru ocuparea funcției vacante de director în 

instituțiile publice Gimnaziul,,Ștefan cel Mare”s.Pelinei 

                               Gimnaziul,,Nicolae Iorga”s.Burlacu   

Martie 2022 

 

02.03.2022 

Centrul Metodic  

Angela Pralea  

VII.  Colectarea și sistematizarea rapoartelor 

 

Colectarea centralizatoarelor și a notelor informative privind rezultatele 

testării pe eșantion reprezentativ 

01-03.03.2022  Caranic A. 

Colaboratorii DGI 
 

Notă informativă cu privire la vaccinarea angajaților din cadrul instituțiilor 

de învățământ general din raionul Cahul 

săptămânal  Gabin G. 
 

Totalizarea priorităţilor în anul 2022,identificarea problemelor care necesită 

concentrarea eforturilor actorilor responsabili. 

Martie 2022  Zaharia.D 
 

     

     

     

     

     

 


