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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;  
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– 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; 

   Planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţământ pentru anul 2022-2023 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; 

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

învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor nr. 972 din 12.12.2011;  

 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);  

 Ordinul MECC nr.593 din 26.06.2020 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentatie si 

rapoarte in educatia timpurie  

 Ordinul ME nr. 1095 din 30.12.2016 Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică 

al instituției de învățământ general;  

 Ordinul MEC nr. 865/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului Național pentru 

Curriculum 

 Ordinul nr.688 din 15.07.2022 cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an 

de studii 2022-2023 

 Ordinul MEC nr.601 din 24 iunie 2022 Cu privire la admiterea în învățământul liceal, sesiunea 2022 

 Ordinul nr 336 din 18.05.2022 Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului 

școlar in anul de studii 2022-2023 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._865_din_23_08_2022_cnc.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinmecpreg.institanstudii2022-2023.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/banners/ordin_mec_admitere_liceu_2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/_ordin_336_din_18.05.2022_instr_comletare_catalog_plasat_pe_site_si_exped_moldidacticapt_editare_catalog_18.05.2022_final.pdf
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 Ordinul nr.231 din 30 martie 2022 Cu privire la înscrierea copiilor tn clasa I în anul de studii 2022-2023 

 Ordinul nr.193 din 17 martie 2022 Cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în 

învățământul primar și secundar, ciclul I și II  

 Ordinul nr.178 din 15 martie 2022 Cu privire la încadrarea în instituțiile de învățământ general a copiilor 

din familii refugiate din Ucraina 

 Ordinul  nr. 123 din 28.02.2022, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial și liceal, anul de studii 2022-2023 

 Circulara nr.03/1-09/320 din 27.01.2022 

 Ordinul nr.1498 din 04.11.2021 

 Ordinul nr.1474 din 28.10.2021 

 Hotărârea CNESP nr. 60 din 23.08.2021 

 Ordinul  nr.726 din 16.06.2021, сu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de 

muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general 

 Ordinul  nr.635 din 03.05.2021, сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și 

organizare a disciplinelor opționale în învățământul general 

 Ordinul  nr.970 din 21.07.2021, cu privire la organizarea învățământului gimnazial și liceal pentru 

deținuții din instituțiile penitenciare 

 
 

  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cl_i_ordin_2022-2023.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr_193_din_17032022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mec_178_instructiune.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/combinepdf_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/03-1-09-320_27.01.2022.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/_ordin_mec_nr_1498_din_04.11.2021_modificat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mec_nr_1474_din_28_10_2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/hotarare_cnesp_nr.60-redactat-ro_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_970_din_2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_970_din_2021.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.mecc_897_preginst.a.s.2021-2022.pdf
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Analiza SWOT 
                                                  Domeniul:  Managementul schimbării și resursele umane 

                           

                                                             

  

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

- ponderea numărului cadrelor 

didactice care utilizează sisteme 

moderne de predare – învăţare – 

evaluare; 

-  desfășurarea sistematică (lunară) a 

ședințelor de informare, orientate spre 

eficientizarea organizării activității 

manageriale; 

- angajare plenară a specialiștilor 

Direcției Generale Învățământ în 

monitorizarea activități instituțiilor 

educaționale din raion; 

 -implicarea conducătorilor instituţiilor 

educaționale în procesul decizional; 

- preocuparea pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice; 

 

-  lipsa unui Program concret de lucru 

cu elevii capabili de performanţă, la 

nivel de raion şi în unele instituţii 

preuniversitare; 

- abandonul şcolii de către tinerii 

specialişti; 

- numărul mare de elevi rămaşi fără 

tutela părinţilor; 

- părinţi indiferenţi faţă de rezultatele 

şcolare ale copilului; 

- dificultăți în asigurarea eficientă a 

procesului educațional la disciplinele 

opționale; 

- lipsa cadrelor didactice calificate la 

nivel preşcolar; 

- dificultăţi în asigurarea cu cadre 

didactice pentru mai multe discipline 

școlare: învățământ preșcolar, 

matematică, învăţământ primar, limbi 

străine, fizică, informatică etc; 

- pregătirea insuficientă a unor 

manageri şcolari în gestionarea 

economico-financiară a instituţiei. 

 

- asistență metodologică consecventă 

din partea MEC;  

- deschidere și dialog constructiv oferit 

de MEC;  

- varietatea proiectelor promovate de 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

precum și de ONG –uri orientate spre 

dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice;  

 - programe de recalificare oferite 

cadrelor didactice de către instituțiile 

acreditate; 

 - elaborarea de către MEC a curricula 

pentru disciplinele opţionale; 

 - derularea programelor  de 

formare/dezvoltare profesională 

managerială; 

- programe de formare a abilităților 

digitale. 

- predarea disciplinelor şcolare de către 

nespecialişti; 

- predarea mai multor disciplini școlare 

de către un singur cadru didactic 

(situație atestată în mai multe 

instituţii); 

- atractivitatea scăzută pentru profesia 

de cadru didactic din motive 

financiare; 

- starea materială şi financiară precară 

a unor părinţi; 

- tineri neimplicaţi în viaţa socială, 

indiferență și conservatism; 

- instabilitate economică și socială; 

- număr mare de copii ce provin din 

medii sociale defavorizate; 

- număr mare de elevi cu unul sau 

ambii părinţi plecaţi peste hotare; 

- participare redusă a unor părinţi la 

viaţa şcolară şi activităţi educaţionale. 
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Domeniul:   Calitatea în educație și managementul curriculum-ului 

                                                               

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

-  Asigurarea eficientă a 

funcționalității celor 49 de instituții 

de învățământ primar, gimnazial, 

liceal și 47 de instituții de 

învățământ preșcolar;  

- angajarea responsabilă a 

specialiștilor Direcției Generale 

Învățământ în monitorizarea 

activității instituțiilor educaționale 

din raion;  

- existenţa în şcoli a materialului  

curricular ( programe scolare, 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, 

indrumatoare); 

- sistem eficient de control, 

monitorizare şi evaluare a activităţii  

personalului didactic; 

- progrese înregistrate în cadrul 

olimpiadelor şi concursurilor 

republicane; 

- accesul la educaţia timpurie pentru 

copiii de vârstă preşcolară; 

- preocuparea pentru organizarea 

condiţiilor de accesibilitate pentru 

toate persoanele şi implementarea 

practicilor incluzive; 

- utilizarea tot mai frecventă în 

majoritatea şcolilor a mijloacelor de 

instruire, inclusiv TIC. 

- 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.  

- discrepanță între notele anuale și notele 

la examene, ca rezultat al lipsei de 

exigență în procesul de evaluare; 

- rata constantă a absenteismului școlar la 

toate treptele de școlaritate; 

- dificultăți în asigurarea eficientă a 

procesului educațional la disciplinele 

opționale; 

-dificultăţi în elaborarea orarului 

evaluărilor sumative în corespundere cu 

cerinţele Planului-cadru; 

-activitatea superficială a multor Comisii 

metodice din instituţiile educaţionale, 

precum și a CMI; 

- reticența unor cadre didactice și 

manageriale în implementarea politicilor 

educației incluzive; 

- monitorizarea insuficientă din partea 

administrațiilor școlare a implementării 

calitative a planului-cadru; 

- CDŞ nu satisface în totalitate nevoile 

educaţionale ale elevilor şi nu constituie 

întotdeauna o activitate atractivă pentru 

aceştia, în majoritatea instituţiilor; 

- lipsa fondurilor necesare achiziţionării 

de carte în biblioteca şcolară, din 

bibliografia prevăzută de programele 

actuale. 

- posibilităţi de vizualizare a lecţiilor 

online create de către Centrul Național 

de Inovații Digitale în Educație „Clasa 

Viitorului”; 

- posibilități de formare continuă a 

cadrelor didactice, aplicând la 

diversitatea  de platforme online; 

- perspective de formare a abilităților 

digitale; 

- disponibilitatea comunităţii, APL în 

susţinerea educaţiei incluzive; 

- existenţa unei Strategii a 

Ministerului Educaţiei  şi Cercetării în 

domeniul combaterii violenţei în şcoli; 

- proiecte diverse în care cadrele 

didactice şi elevii se pot remarca; 

- posibilităţi de organizare a odihnei şi 

întremării elevilor; 

- existenţa unui mediu negativ al 

educaţiei informale, care promovează 

valori contrare celor ale şcolii;  

- situaţia economică precară a zonei; 

- starea materială şi financiară precară a 

unor părinţi; 

- scăderea motivației elevilor pentru 

studiu, ca urmare a perturbărilor apărute 

în sistemul de valori ale societății;  

- neîncrederea unor elevi şi părinţi în 

beneficiile educaţiei; 

- deficitul resurselor financiare pentru 

asigurarea condiţiilor de întreţinere şi 

dezvoltare a sistemului educaţional din 

unele instituţii; 
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Domeniul:   Incluziunea,  activitatea serviciului de asistență psihopedagogică 

                                                                   

 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

 

- activitatea Centrelor de resurse 

ale educaţiei incluzive; 

- tendinţa angajaţilor SAP spre 

conferirea gradelor didactice; 

- existenţa CREI şi CDS în toate 

instituţiile cu un număr mai mare de 50 

de copii; 

- personalul SAP calificat cu studii 

superioare preocupat de sporirea 

calităţii serviciilor prestate; 

- implicarea SAP în formarea CDS, 

CMI şi cadrelor didactice din şcoli; 

- identificarea şi monitorizarea 

progresului de dezvoltare a copiilor cu 

CES; 

- progres în elaborarea bazei de date ce 

contribuie la eficientizarea analizei 

activităţii SAP; 

- parteneriat SAP cu instituţiile de 

învăţământ prin CDS şi CMI; 

- derularea proiectelor de parteneriat cu 

CCF Moldova şi alte ONG-uri. 

 

- atitudine discriminatorie din partea 

unor pedagogi-copii-comunitate faţă de 

copiii cu CES; 

- dotarea insuficientă a CREI; 

- lipsa unui cabinet de terapie 

ocupaţională în cadrul SAP; 

- bugetul mic al SAP nu permite 

dezvoltarea în continuare a serviciului; 

- fluctuaţia mare a CDS, ce complică 

procesul de formare a CDS; 

- lipsa centrelor de resurse şi CDS în 

instituţiile de educaţie timpurie; 

- rezistenţa din partea unor părinţi 

pentru evaluarea primară şi complexă a 

copiilor lor; 

- infrastructura SAP (căile de acces şi 

mobilier specializat nu corespund 

nevoilor copiilor cu dizabilităţi); 

- rezultate modeste ale SAP la 

respectarea termenelor evaluării 

complexe a copiilor referiţi; 

- lipsa în cadrul SAP a specialistului 

kinetoterapeut; 

- inactivitatea voluntarilor în lucrul cu 

copiii cu dizabilităţi; 

- inerţia din partea unor cadre didactice 

din instituţiile şcolare pentru aplicarea 

metodelor specifice de lucru cu copiii 

cu CES. 

- existenţa proiectelor şi programelor 

investiţionale pentru finanţarea EI; 

- existenţa cursurilor de formare oferite 

de IŞE şi alte instituţii pentru CDS şi 

lucrătorii SAP; 

- infrastructura existentă SAP ce poate 

fi adaptată la cerinţele educaţiei 

incluzive; 

- disponibilitatea fortificării eforturilor 

SAP şi al serviciului metodic OLSDÎ 

în formarea cadrelor didactice în 

domeniul EI; 

- - manifestarea interesului de către 

mass-media; 

- includerea voluntarilor în activităţi cu 

copiii cu CES; 

- posibilitatea promovării bunelor 

practici în activitatea instituţiilor cu 

copiii cu dizabilităţi. 

- finanţarea insuficientă a domeniului 

EI; 

- micşorarea numărului populaţiei 

şcolare care duce la reducerea 

mijloacelor bugetare pentru EI şi 

incapacitatea dezvoltării infrastructurii 

şi a serviciilor de suport în instituţiile 

de educaţie timpurie şi şcoli; 

- tendinţa de a micşora bugetul SAP; 

- legislaţia în vigoare, numărul mare de 

copii cu CES în unele clase, salariile 

mici ale cadrelor didactice care duc la 

minimalizarea motivaţiei şi a 

interesului în lucrul cu copiii cu 

dizabilităţi; 

- lipsa de interes a APL I, II, a 

sponsorilor şi a agenţilor economici de 

a susţine EI şi SAP. 
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Domeniul:   Parteneriat şi relaţii comunitare 

                                                                                           

 
 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

- conlucrare cu  APL I și II în luarea 

deciziilor, ce ţin de realizarea 

procesului educaţional, îmbunătăţirea 

condiţiilor în instituţie si în 

comunitate, şcolarizarea copiilor din 

teritoriu; 

- semnare a 47 Acorduri de parteneriat 

internațional; 

- asigurarea transparenței procesului 

decizional și accesul la informaţiile de 

interes public; 

- colaborare eficientă cu partenerii 

   sociali–sindicatele din învăţământ; 

- angajarea unor şcoli în derularea 

proiectelor de parteneriat educaţional 

cu alte instituţii din republică şi din 

străinătate; 

-implicarea unui număr impunător de 

unităţi şcolare în Proiecte de 

dezvoltare; 

-  colaborarea cu instituţiile publice      

locale şi teritoriale; 

- implicarea şi consultarea permanentă 

a Consiliului Elevilor şi creşterea 

importanţei acestuia în viaţa şcolii; 

- funcționalitatea  paginii web a DGI. 

- număr scăzut de parteneriate 

educaţionale, de progame specifice şi 

proiecte încheiate la nivelul unităţilor 

preşcolare; 

- disfuncţionalităţi sau comunicare 

formală în relaţia şcoală-familie-

autorităţi locale; 

-  insuficienta preocupare şi colaborare 

cu partenerii educaţionali în vederea 

identificării resurselor extrabugetare, 

implicare slabă în proiecte 

investiţionale; 

- colaborarea cu instituţiile locale ale 

poliţiei, procuraturii, de sănătate 

publică, consiliile locale, mass-media 

locală; 

-  existenţa la nivelul Consiliilor locale 

a unor programe de colaborare şi 

parteneriat cu unităţile de învăţământ; 

- implicarea constructivă a mass-media 

în procesul educaţional; 

- interesul şi implicarea scăzută a 

părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii; 

- nivelul insuficient de informare a 

părinţilor cu privire la oportunităţile de 

educaţie pentru diferite grupuri de 

copii; 

- colaborare intersectorială dificilă: 

educaţie, protecţie socială, justiţie  în 

rezolvarea problemelor absenteismului, 

şcolarizării şi a abandonului şcolar; 

- indiferenţa unor instituţii privind 

instituirea parteneriatelor educaţionale 

şi investiţionale.  
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MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 

 
Ca perspective de dezvoltare, în anul de studii 2022 - 2023,  

Direcția Generală Învăţământ Cahul 
își va orienta activitatea spre: 

 

– dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ ; 

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

–  formarea continuă a cadrelor didactice;  

–  sporirea interesului la nivel local pentru menţinerea forţei de muncă calificate în şcoli,  prin asigurarea în continuare a decontării 

transportului cadrelor didactice, ce fac naveta;  

–  sporirea interesului, la nivel local, pentru menţinerea elevilor din raza localităţiii;  

–  Încurajarea pentru participare a elevilor la concursuri şcolare organizate la nivel local şi raional;  

– promovarea implementării politicilor educaționale 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, consultare 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;  

–  monitorizare întru implementarea eficientă a curriculei şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional;  

–  ponderea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice; 

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

naţionale; 

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

 

 

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 procesului educațional -  Consiliul 

Consultativ, Consiliul de Administraţie, Consiliul Metodic, 

Consiliul de Etică, Consiliul Elevilor. 

Dezvoltarea procesului 

participativ şi asigurarea 

transparenţei, echităţii, 

profesionalismului DGI prin 

responsabilizare 

administrativa 

Asigurarea transparenţei 

procesului educaţional în 

cadrul DGI 

 

II.  Calitate în Implementarea, 

diversificarea ofertei 

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

educaţia timpurie de calitate 
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educație și 

managementul 

curruculumului 

curriculare în scopul 

dezvoltării potenţialului 

educaţional în instituţiile 

patronate şi comunitate. 

 

2.2. Asigurarea accesului la învățământ general obligătoriu. Respectarea politicilor cu 

privire la şcolarizarea 

obligatorie a elevilor cu 

vârsta de 7-16 ani 

 

 

2.3. Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor, conform 

Planului – cadru pentru anul de studii 2022 – 2023. 

  

Asigurarea formării şi 

dezvoltării competenţelor 

elevilor pentru a se încadra 

în societate ca personalitate 

liberă şi creatoare. 
 

2.4. Monitorizare, îndrumare – asigurarea performanțelor 

școlare: 
       2.4.1 Vizite de monitorizare,îndrumare 

       2.4.2 Vizite de specialitate 

       2.4.3  Desant metodic 

Analiza rezultatelor şcolare 

ale elevilor, promovarea 

elevilor cu performanţe în 

învăţare.  
 

  2.5. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. 
 

2.6. Motivarea cadrelor didactice/manageriale în cariera 

educațională. 
 

2.7. Motivarea elevilor în cadrul procesului educațional prin 

diverse activități la nivel instituțional/raional. 

2.8. Organizarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ general: 

        2.8.1 Atestarea; 

        2.8.2 Ședințe de informare, seminare teoretico-practice, 

webinare cu managerii din instituțiile de învățământ general 
  2.8.2.1 Ședințe de informare cu managerii din instituțiile de 

învățământ general; 

  2.8.2.2  Seminare teoretico-practice, webinare cu managerii din 

instituțiile de învățământ general; 

 2.8.2.3  Ateliere, seminare teoretico-practice, webinare cu cadrele 

didactice din instituțiile de învățământ general; 

 2.8.2.4  Reuniunele metodice, ateliere, seminare teoretico-practice, 

Crearea condiţiilor optime 

pentru creşterea profesională 

şi avansarea în cariera 

didactică prin formarea 

continua a managerilor 
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webinare cu cadrele didactice din IET; 

 2.8.2.5 Reuniunile metodice, ateliere, seminare teoretico-practice, 

webinare cu cadrele didactice din învătământul primar, gimnazial și 

liceal; 

 2.8.2.6  Evaluarea rezultatelor școlare; 

 2.8.2.7 Activități extrașcolare. Organizarea concursurilor de 

evaluare a performanțelor elevilor la disciplinele școlare și 

activitățile extrașcolare prin prisma cerințelor învățământului 

modern. 

III. Incluziunea, 

activitatea 

serviciului de 

asistență 

psihopedagogică 

Promovarea educaţiei 

incluzive drept prioritate 

educaţională şi formarea 

unui mediu educaţional 

prietenos, accesibil, capabil 

să răspundă aşteptărilor şi 

cerinţelor beneficiarilor 

 3.1.1. Analiza situației copiilor. Promovarea unui 

management instituțional de 

calitate, abordat complex și 

sistemic, racordat la nevoile 

beneficiarilor. 

Formarea profesională 

continuă a cadrelor didactice 

de sprijin . 

Dezvoltarea culturii 

organizaționale în scopul 

încurajării spiritului de 

inițiativă, cooperare și 

colaborare 

 

 3.1.2. Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor. 

 3.1.3. Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES. 

 3.1.4. Asistența metodologică directă a specialiștilor. 

 3.1.5. Monitorizarea procesului Educației Incluzive. 

 3.1.6. Activități de sensibilizare și promovare a Educației 

Incluzive și a SAP. 

 3.1.7. Întruniri metodice cu cadrele didactice de sprijin. 

 3.1.8 Întruniri metodice cu logopezii. 

 3.1.9. Întruniri metodice cu psihologii. 

 3.1.10. Întruniri metodice cu psihopedagogii. 

 3.1.11. Seminare, ateliere teoretico – practice cu cadrele 

didactice și manageriale. 

  

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 

 

 

4.1 Asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică, 

implementarea proiectelor de funcţionalitate a instituţiilor de 

învăţământ;. 

Asigurarea accesului la 

educaţie şi gestionarea 

resurselor materiale și 

financiare eficient pentru 

crearea unei ambianţe 

sigure, motivante de învăţare 

4.2 Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico – materiale 

a instituțiilor de învățământ general. 

 Asigurarea condiţiilor 

pentru odihna copiilor de 

vârstă şcolară 
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4.3 Asigurarea cu manuale și materiale didactice. 

 4.4 Funcţionalitatea transportului școlar,gestionat de DGI 

Cahul; siguranţa la trafic.  

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 

informaționale. 

   Completarea SICE – catalogul școlar electronic.   Debirocratizarea sistemului 

educational. 

VI. Relaţii de     

parteneriat şi  

comunitatea 

Dezvoltarea şi menţinerea 

parteneriatului cu 

comunitatea în scopul 

susţinerii elevilor şi 

acordării diverselor 

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 2022-2023. 

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   

2022 

Colaboratorii 

DGI 

E.Cebotari 

T.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 Rapoarte 

semestriale/lunare 
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DGI elaborate 

4.  Elaborarea şi aprobarea Planului complex de activitate al DGI pe anul de studii 2022 - 

2023   

octombrie, 

2023 

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 2022 - 2023 și transmiterea MEC  

iunie/iulie -  

august 

2023 

Colaboratorii 

DGI  

E.Cebotari 

T.Alexandrova 

Notă informativă 

elaborată 

6.  Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate al Secţiei Politici educaţionale şi 

management, pentru anul de studii 2022 - 2023 

August 

2022 

T.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 studii 2022 - 2023  

August 

2022 

N. Bejan Planul de activitate al 

Serviciului de Asistenţă 

Psihopedagogică 

elaborat şi aprobat 

8.  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 

V. Baban 

E.Cebotari 

Colaboratorii 

DGI 

Şedinţe operative 

desfăşurate 

9.  Examinarea petiţiilor, scrisorilor  parvenite, respectarea Codului administrativ, art.141 

din Codul Educaţiei  

conform 

cadrului  

normativ 

A.Pralea 

Colaboratorii 

DGI 

 

 Petiţii, scrisori 

parvenite examinate 
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10.  Emiterea ordinelor de angajare, transfer, eliberare a cadrelor manageriale, didactice, 

personalul auxiliar din domeniul învăţământului.  

permanent A. Pralea 

 

Ordine emise 

11.  Întocmirea dosarelor personale  şi completarea fişelor  de post după 

necesitate 

A.Pralea Dosare şi fişe personale 

12.  Notă informativă cu privire la  realizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor 

didactice/ manageriale.  

semestrial S. Raru 

Managerii 

şcolari şi 

preşcolari 

Note informative 

prezentate  

Informaţie privind 

formarea cadrelor 

didactice 

13.  Prezentarea listelor cadrelor didactice, manageriale planificate pentru atestare  până la 

20.09.2022 

S. Raru 

Managerii 

şcolari şi 

preşcolari 

Liste nominale 

întocmite şi prezentate 

MEC 

14.  Aprobarea planului de înmatriculare, în limita locurilor disponibile ale instituției  anual  

până la 01 

aprilie 

V.Baban 

T.Alexandrova 

N.Antohi 

A.Caranic 

Plan de înmatriculare 

pe trepte de școlaritate 

aprobat 

15.  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 

A.Caranic 

N. Antohi 

Managerii 

școlari 

Plan de înmatriculare 

aprobat, afișat 
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16.  Aprobarea schemei de completare  a numărului de clase conform capacității de proiect al 

instituției, avizată de Consiliul de Administrație al instituției  

anual 

(septembrie 

– octombrie) 

V. Baban 

T.Alexandrova 

Schema de completare  

a numărului de clase 

aprobat 

17.  Aprobarea Planului de activitate al instituțiilor de învățământ general pentru anul de 

studii 2022 – 2023.  

septembrie-

octombrie 

Baban V. 

Cebotari E. 

AlexandrovaT. 
 

Proiecte manageriale 

aprobate 

18.   Intocmirea rețelei de clase/grupe pentru anul de studii 2022 - 2023 septembrie-

octombrie 

Cebotari E. 

Caranic A. 

 Rețea înocmită 

19.  Aprobarea transferurilor din instituțiile de învățământ primar, secundar și liceal.  la solicitare  V.Baban 

 A. Caranic 

Transferuri aprobate 

20.  Prezentarea fluctuației elevilor la sfârșitul sem I și II semestrial V.Baban 

A.Caranic 

 

Transferuri 

monitorizate 

21.  Monitorizarea implementării Metodologiilor de evaluare a instituțiilor de învățământ, a 

cadrelor de conducere. 

pe parcursul 

anului de 

studii 

Colaboratorii 

DGI 

Rapoartele de evaluare 

internă analizate si 

validate 

22.  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 

2023 

E.Cebotari 

T.Alexandrova 

Plan de perspectivă 

elaborat, transmis 

23.  Plasarea pe pagina web Instituții/ DGI a Rapoartelor de activitate a instituției de 

învățământ, prezentate și aprobate de CA şi CP   

anual  

până la 15 

 

E. Cebotari 

I.Turceac 

Raport de activitate a 

instituției de învățământ 

plasat pe pagina web 
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octombrie T.Alexandrova 

24.  Prezentarea în format electronic. Sinteza rezultatelor evaluării anuale a instituţiei/cadrelor 

de conducere la MEC și la ANACEC  

anual 

până la 15 

octombrie 

E.Cebotari 

T.Alexandrova 

Raport sinteză de 

activitate a cadrului de 

conducere prezentat 

25.   Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de învăţământ din raion pentru anii 

2022-2030 

pe parcursul 

anului 

V.Baban 

E.Cebotari 

T.Alexandrova 

  

Document final elaborat 

 

26.  Elaborarea Raportului de activitate a DGI Cahul pentru perioada anului de studii 2022-

2023 

august   

2023 

V.Baban 

E.Cebotari 

T Alexandrova 

 

Document final elaborat 

 

27.   Elaborarea Rapoartelor de activitate a instituţiilor educaţionale pentru anul de studii 

2022 - 2023.  

iunie-august 

2023 

Managerii 

școlari 
 

Asigurarea 

transparenței cu referire 

la activitatea 

educațională 

 

28.  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 

V.Baban 

T.Alexandrova 

I. Turceac 

 

 Rapoarte şi declaraţii 

răspundere managerială 

elaborate şi publicate 

29.   Monitorizarea depunerii declaratiilor de avere  martie 

2023 

A.Pralea    Dovada depunerii 

declaratiei 

30.  Elaborarea raportului privind numărul dosarelor examinate a copiilor veniți de peste 

hotarele țării și înmatriculați în instituțiile de învățământ general din raion  

semestrial A.Caranic Raport întocmit 

31.  Întocmirea Raportului privind personalizarea actelor de studii. decembrie Managerii Raport  
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2022 instituțiilor 

A.Caranic 
 

Subdomeniul: 1.2 Transparenţa procesului educaţional  

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 de Administraţie 

Nr./o Activități programate 

 

Termen 

de 

realizare 

Responsabili  Indicatori de 

rezultat 

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 2022-2023. 

2. Cu privire la aprobarea performanței cadrelor manageriale și colaboratorilor 

DGÎ. 

3. Cu privire la aprobarea graficului activităților didactice a colaboratorilor DGÎ 

Cahul. 

4. Cu privire la organizarea transportării elevilor în anul școlar 2022-2023. 

5. Cu privire la rezultatele Concursului Raional„ Cea mai bine pregatita 

institutie educationala catre noul an scolar” 

6. Cu privire la acordarea unui prime colaboratorilor DGI Cahul cu ocazia Zilei 

Profesionale a Lucratorului din Invatamant. 

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine internă. 

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al grupelor cu regim 

prelungit. 

                  

 

          

septembrie 

2022 

V.Baban  

A.Caranic 

 

A.Pralea 

V.Pascal 

 

Elena Cebotari 

Elena Babanuta 

 

A. Pralea 

N. Antohi  

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

   Consiliul de Administraţie   nr. 2 

 1. Despre organizarea procesului de alimentare calitativă a copiilor și  elevilor  V. Baban  
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din instituţiile de  învăţământ general. 

2. Cu privire la avizarea Programului cu privire la școlarizare și prevenire a 

abandonului școlar. 

3. Aprobarea Planului Complex de activitate al Direcţiei Generale Învăţământ  

Cahul pentru  anul de studii 2022-2023. 

4.  Aprobarea componenței Comisiei raionale de atestare și emiterea  ordinului 

de atestare. Avizarea Ofertei pentru atestarea cadrelor 

didactice/manageriale  pentru anul de studii 2022-2023 

 

 

octombrie 

2022 

 N.Antohi 

Liudmila Drucenschi 

 

E. Cebotari 

 

V. Baban 

S. Raru 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

   Consiliul de Administraţie   nr. 3 

  

1. Gradul de pregătire a instituţiilor de învăţământ general către sezonul rece în 

anul de studii 2022-2023. 

   

2. Cu privire la elaborarea bugetului DGI pentru anul 2023. 

 

3.  Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare a desfășurării ședinței 

commune  a CP și a CA. 

 

 

noiembrie 

2022 

 

V. Baban 

E.Cebotari 

L.Holostenco 

E.Babanuță 

T. Alexandrova 

 

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

 

Fise de monitorizare 

completata pentru 

fiecare institutie. 

   Consiliul de Administraţie   nr. 4 

 
 

1. Cu privire la stabilirea vechimei în muncă. 

2. Cu privire la atribuirea sporului de performanță managerilor școlari din 

instituțiile de învățământ general. 

3. Cu privire la atribuirea sporului de performanță colaboratorilor DGI. 

4. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea  

concursului  ”Pedagogul anului”. 

5.  Cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor metodice. 

          

      

 

 

decembrie 

2022 

 

 

V.Baban 

A.Pralea  

 

 

 

S.Raru 

 

 

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 
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6. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

școlare la disciplinele de studiu, ediția 2023 

A. Caranic 
 

 

   Consiliul de Administraţie   nr. 5 

 
 

 

1. Organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţământ general din 

raionul Cahul. 

2. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului de Administrație  

3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei raionale la disciplinele 

şcolare.  

4. Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare în 

instituțiile de învățământ general din r. Cahul 

5. Cu privire la executarea  bugetului DGI pentru anul 2022 

6. Cu privire la realizarea planului de acțiuni anticorupție pentru semestrul I 

 

 

 

 

 

ianuarie 

2023 

 

N.Antohi 

 E. Cebotari 

A. Caranic 

 

V. Baban  

A.Caranic 

 

R.Musteață 

 

E.Babanuță 

 E.Cebotari  

 

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

 

Fise de monitorizare 

completate pentru 

fiecare institutie 

   Consiliul de Administraţie   nr. 6 

  

1. Monitorizarea procesului de completare a cataloagelor electronice  

2. Cu privire la rezultatele vizitelor de monitorizare privind implementarea 

Metodologiei de evaluare interna a institutiei /cadre de conducere. 

3. Cu privire la pregătirea lotului olimpic raional pentru Olimpiada republicană, 

ediția 2023 

 

februarie 

2023 

 

I.Turceac 

T.Alexandrova  

A.Caranic 

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr. 7 
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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 2023  

3. Cu privire la aprobarea performanței  cadrelor manageriale și colaboratorilor 

DGÎ 

  
 

 

 

martie 2023 

A. Caranic 

N.Antohi 
 

 

I. Turceac 

 

A.Pralea  

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr. 8 

 1. Organizarea procesului de evaluare prin descriptori  - componentă de bază în 

asigurarea calității în educație. 

2.  Avizarea Planului de acțiuni, privind organizarea sezonului estival pentru 

copii şi adolescenţi – 2023. 

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

4. Cu privire la Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor şcolare. 

            

aprilie 2023 

R.  Musteata 

 L. Drucenschi 

 

V. Baban 
 

T. Alexandrova  

A.Caranic 

 

 

Decizii/ 

Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

  Consiliul de Administraţie   nr. 9 

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

2. Cu privire la rezultatele monitorizării activității directorului adjunct pentru 

instruire. 

3. Implementarea Metodologiei de evaluare criterială, prin 

descriptori,disciplina Educație pentru societate în instituțiile de învățământ 

din raion.     

                 

 

 

mai 

2023 

 

N.Antohi 

 T.Alexandrova 

Z.Brinza 

 

Decizii/ Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

Notă informativă 

elaborată. 

  Consiliul de Administraţie   nr . 10 

 1. Cu privire la nivelul de realizare a Planului complex de activitate a DGÎ                   V. Baban 

E.Cebotari 

 

Decizii/ Regulamente/ 
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Cahul pentru anul de studii 2022-2023. 

2. Cu privire la aprobarea performanței cadrelor manageriale și colaboratorilor 

DGÎ Cahul. 

3. Rezultatele procesului de atestare a cadrelor didactice/manageriale pentru 

conferirea/confirmarea gradului didactic. 

iunie 2023  

A.Pralea 

S. Raru 

Note informative  

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  

2023 

 

V. Baban  
 

S.Raru 

 

Decizii/ Regulamente/ 

Note informative  

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 2023-2024. 

3.  Organizarea admiterii în învățământul liceal pentru anul de studii 2023 - 

2024 

                 

                  

august  

2023 

V. Baban 

S.Raru 

 

L.Holostenco 

 

A. Caranic 

 

 

Decizii/ Regulamente/ 

Note informative  

aprobate 

   Consiliul Consultativ     

Consiliul Consultativ   nr. 1 

 1. Autorizarea înstituțiilor de învățământ general din raion.Coordonarea și 

aprobarea documentelor reglatorii. 

2. Aprobarea reţelei şcolare şi a contingentului de elevi. 

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

4. Resursele  umane – factor prioritar în educaţie, asigurarea instituţiilor de 

învăţământ cu cadre didactice. 

 

septembrie 

2022 

 

V.Baban 

E.Babanuţa  

A. Pralea  
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 Consiliul Consultativ   nr. 2    

 

 

 

 

 

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 2022-2023. 

3. Cu privire la analiza stabilirii performanțelor profesionale ale cadrelor 

manageriale  pentru perioada iunie - decembrie 2022. 

 

decembrie 

2022 

 

V.Baban 

E. Babanuţa  

A.Pralea  

 

Hotărârea Consiliului 

Consultativ. 

Note informative 

elaborate 

Consiliul Consultativ   nr. 3 

 1. Promovarea modului sănătos de viață prin asigurarea alimentației 

elevilor/copiilor 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 2023 

 

 

V.Baban 

E.Cebotari 

L.Drucenshi 

Pascal V. 

 

Hotărârea Consiliului 

Consultativ. 

Note informative 

elaborate, prezentate, 

decizii luate 

 

 

Consiliul de Etică 

Consiliul de Etică nr.1 

 1. Aprobarea planului de activitate a Consiliului de Etică al 

DGI Cahul pentru anul de studii 2022 – 2023; 

2. Trecerea în revistă a actelor normative de activitate a  

Consiliului de Etică; 

3. Distribuirea responsabilităților confom planului de activitate. 

 

Octombrie, 

ședință ordinară 

organizatorică/ de  informare 

Component

a nominală 

a 

Consiliului 

de Etică  

DGI  

Ședință organizată 

Consiliul de Etică nr.2 

 1. Organizarea și desfășurarea ședinței cu președinții CE 

învățământului general; 

 

atelier de formare 

Componenta 

nominală 

Ședință 

organizată 
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2. Eficiența Consiliului de Etică la nivelul instituțiilor de 

învățământ - revizuirea actelor normative de activitate; 

3. Măsuri propuse pentru reducerea vulnerabilităților etice în 

cadrul   instituțiilor de învățământ general din raion. 

a Consiliului de 

Etică  al  DGI Cahul 

 

Consiliul de Etică nr. 3 

 1. Monitorizarea activității Consiliului de Etică în cadrul 

instituțiilor de învățământ general. 

2. Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de Etică 

al DGI Cahul. 

Noiembrie 

ședință de formare cu 

deplasare în teritoriu 

Componența 

nominală 

a Consiliului de 

Etică al DGI Cahul 

 

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 

Nr. 

d/o 

 
Acţiuni proiectate 

 
Termeni de 

realizare 

 
Responsabili 

 
Indicatori de 

produs/rezultat 
1.  Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, analiza şi respectarea 

reperelor  metodologice.   

august 

 2022 

E.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 

2022 

E.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- 

mai 

2022 

E.Cebotari. 

 

Copii școlarizați. 

Rapoarte de 

monitorizare 

prezentate 
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4. Pregătirea instituțiilor preșcolare pentru anul de studii  2022-2023  august 

 2022 

E. Cebotari 

Managerii IET 
 

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. 

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

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de 

realizare 

Responsabili Indicatori de 

produs/rezultat 

1. 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 

2022 
L.Drucenschi 

 Asigurarea şcolarizării 

tuturor copiilor cu varsta 

intre 07-16 ani. 

2. Evidenţa şi controlul absenteismului şi abandonului şcolar la nivelul 

instituţiilor de învăţământ 

 

permanent L.Drucenschi 

 Asigurarea şcolarizării 

tuturor copiilor cu varsta 

intre 07-16 ani. 

3.  Monitorizarea implementării Instrucțiunii și a Planului de acțiuni referitoare 

la prevenirea și combaterea abandonului școlar și a absenteismului. 

 

sem I și II  

2022 

L. Drucenschi 

Managerii instituţiilor 

 

Rapoarte semestriale 

elaborate  

4. Monitorizarea încadrării absolvenților ciclului gimnazial în  învățământul 

liceal, școli profesionale, colegii sau în câmpul muncii. 

 

Septembrie 

 

 Caranic A. Raport complex elaborat 

5. Organizarea concursului de admitere în liceu, conform Ordinului MEC RM 

nr.601 din 24.06.2022 

 

Iulie – 

august 

Caranic A. 

Directorii de liceu 

Comisia raională 

Admitere în liceu, realizată 

regulamentar 

6. Elaborarea Raportului de admitere în învățământul liceal, anul de studii 

2022-2023 

 

Septembrie 

 

Caranic A. Raport aprobat 

7. Monitorizarea înscrierii copiilor în clasa I prin aprobarea Raportului de 

înscriere în a.s. 2022-2023 

 

Septembrie Antohi N. Raport aprobat 

8. Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți Pe tot 

parcursul 

Pascal V. 

Conducătorii 

Transportarea elevilor din 

localitățile arondate la 
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copiii prin asigurarea transportării elevilor anului instituțiilor 

Serviciul transport 

școlar 

școala de circumscripție 

Subdomeniul: 2.3  Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor, conform planului – cadru pentru anul de studii  

2022 – 2023 (ord. MEC nr. 123 din 28.02.22,p.1.7). 

Obiectiv operaţional: Formarea comportamentului responsabil pentru viața și sănătatea proprie și a celor din jur  

Indicator de performanţă: Implicarea elevilor în activități ce vizează formarea comportamentului responsabil pentru viața și sănătatea proprie 

        1.     Organizarea şi desfăşurarea săptămânii protecţiei civile în instituţiile de 

învăţământ preşcolar, preuniversitar prin:  

 Instruire, aplicaţii practice în caz de cutremur, înecuri, antiincendii, 

muniţii;  

 Lecţii practice cu maşina de intervenţie;  

 Aplicarea testelor-grilă, desene pe diverse teme pentru instruire; 

 Verificarea şi controlul panoului protecţiei civile şi alte acte din 

domeniul respectiv. 

aprilie-mai 

2023 

L.Holostenco 

Managerii şcolari 

/preșcolari 

Direcţia Situații 

Excepţionale  

 

  

Numărul de instituţii 

implicate activ în cadrul 

desfăşurării săptămânii 

protecţiei civile 

2. 
 22 septembrie 2022  - Ziua mondială fără maşini 

16 - 22 septembrie 2022 Campania “Săptămâna europeană a mobilităţii”. 

16.09 – 

22.09. 2022 

G. Gabin 

 

 

 Activităţi realizate 

 

 

3.   Decada informării cu privire la vaccinare în cadrul Săptămânii mondiale a 

imunizării. 

24 – 30 

aprilie 2023 

G. Gabin  Activităţi realizate 

4.   Campania de informare privind efectele nocive ale fumatului. 30 - 31 mai 

2022 

G.Gabin  Activităţi realizate 

5.  Monitorizarea implementării Politicii de Protecţie a Copilului în instituţiile 

de învăţământ general. 

 

sem I şi II 
L.Drucenschi 

Managerii instituţiilor 

 Rapoarte semestriale 

elaborate 

6.  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; 

septembrie 

2022 

  V. Pascal 

Managerii instituţiilor  

Condiții asigurate pentru 

accesul la servicii de 

calitate 

 Transportarea elevilor din 
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- respectării condițiilor de securitate ale elevilor. 14 localități arondate 

școlilor de circumscripție. 

7. 
    Elaborarea unui plan de acțiuni concret de îmbunătățire a condițiilor de 

igienă și sanitație. 

august  

2022 
Managerii instituţiilor 

 

  Plan elaborat 

8.     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 E. 

Alexandrova T.  

Managerii instituţiilor 

   

Asigurarea sănătăţii 

copiilor  şi angajaţilor  

9. Monitorizarea şi raportarea situaţiei privind cazurile de violenţă asupra 

copilului. 

semestrial L.Drucenschi 

Managerii instituţiilor 

Fișe de sesizare raportate, 

examinate, soluționate 

 Sensibilizarea copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii referitor la 

raportarea cazurilor de violenţă asupra copilului 

septembrie DMCFPC Activitățăți realizate 

 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 

Subdomeniul: 2.3  Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri de corupție în sistem 

1. Aplicarea Codului de etică a cadrului didactic Permanent Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

Codul de etică respectat 

2. Instruirea conducătorilor /profesorilor în vederea respectării modulului de integritate și 

anticorupție 

Semestrial Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

Cadre didactice și de conducere 

instruite 

3. Emiterea ordinului intern cu privire la măsurile de prevenire și combatere a fenomenului 

colectării plăților informale în instituțiile de învățământ 

Anual Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

 

Act administrativ elaborat, 

monitorizat 

4. Desfășurarea campaniilor de informare a părinților și elevilor privind interzicerea colectării 

plăților informale 

Conform 

planului 

elaborat 

Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

Părinți și elevi informați, 

transparență 

5. Monitorizarea realizării Planului sectorial anticorupție în domeniul învățământului Semestrul II Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

 

Plan sectorial realizat 

6. Inventarierea și luarea la evidență contabilă de către directorii instituțiilor de învățământ a 

tuturor bunurilor donate 

Permanent Colaboratorii DGÎ 

Conducătorii instituțiilor 

 

Evidența bunurilor donate, 

transparență 

Subdomeniul: 2.4. Monitorizare, îndrumare - asigurarea performanţelor şcolare 

 Obiectiv operaţional: Activitatea managerială de verificare, îndrumare şi analiză a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ    
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                                 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 absolve și 94% în cadrul pregătirii copiilor către debutul şcolar. 
 

2.4.1 Vizite de monitorizare, îndrumare 

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de 

realizare 

Responsabili Indicatori de 

produs/rezultat 

1. Monitorizarea şi controlul procesului educațional din IET prin 

aplicarea eficientă şi corectă a documentelor curriculare: 
 Standardelor de dezvoltare a copilului de la naștere până la7 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 

Managerii preșcolari 

E.Cebotari  

 

2. 
 Monitorizarea înscrierii copiilor în clasa I în anul de studii 2022-2023. 

  
septembrie 2022 

Managerii şcolari   

Antohi N. 

 Înscrierea  regulamentară 

a copiilor  în clasa I 

/Raport statistic  elaborat 

3. 

Monitorizarea organizării alimentației copiilor în instituțiile de 

învățământ general. 

trimestrial 

semestrial anual 

Managerii 

școlari/preșcolar 

E. Cebotari  

Antohi N. 

 Valorificarea resurselor 

bugetare alocate de stat, 

asigurarea calității și 

siguranței alimentării în 

toate instituțiile 

educaționale. 

4. Monitorizarea implementării Metodologiei de evaluare criterială la 

disciplinele reconceptualizate în învățământul primar, gimnazial și liceal  
Ianuarie -martie specialiștii DGI, PEM  

Numărul vizitelor 

realizate. Notă informativă 

elaborate. 

5.   Monitorizarea activității directorului adjunct pentru instruire (DAI)     

  în 8 instituții de învățământ general din raionul  Cahul. 

Martie - aprilie   Alexandrova T. 

 

 Numărul vizitelor realizate. 

Notă informativă elaborată. 

 

6.   Monitorizarea desfășurării tezelor în învățământul liceal. decembrie mai 

 
metodiștii DGI Cahul,  

secția PEM 

Numărul vizitelor realizate. 

Notă informativă elaborată.  

 

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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7. Monitorizarea respectării Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa 

I.(Ordinul MEC al RM nr.231 din 30.03.2022, cu modificări Ordinul 

MEC nr.767 din 26.07.2022) 

 

septembrie 

octombrie 

2022 

 

N. Antohi 

inspecție realizată. 

 Nota informativă 

elaborată 

8. Monitorizarea elaborării proiectelor didactice de lungă durată 

personalizate de către cadrele didactice din învăţământul primar, 

adaptate la structura noului an şcolar în conformitate cu Curriculumul 

şcolar. 

           octombrie 

2022 

 

N. Antohi Inspecție realizată. 

 Nota informativă 

elaborată 

 

9. Monitorizarea elaborării proiectelor didactice de lungă durată 

personalizate de către cadrele didactice din învăţământul gimnazial și 

liceal, adaptate la structura noului  an şcolar la Matemarică și Fizică în 

conformitate cu Curriculum şcolar 2019. 

 

 

octombrie 2022 

 

 

 

 

 

Holostenco L. 

 

 

 

Nota informativă elaborată 

 

 

 

10.        Monitorizarea realizării eficiente a activităţilor în cadrul 

disciplinei Educaţia tehnologică, modulul Educaţie digitală, clasa I-IV. 

pe parcursul 

anului 

 

 N.Antohi 

 

Nota informativă elaborată 

11.        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 
 N. Antohi  

 

 

 Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

12.   Monitorizarea implementării Metodologiei de evaluare criterială prin 

descriptori, disciplina Educație pentru societate. 

 pe parcursul 

anului de studii 

Brînză Z. 

 

 Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

13. Monitorizarea utilizării evaluării criteriale prin descriptori, ca  

instrument de asigurare a succesului elevului la educaţia 

plastică/educație tehnologică.  

 

pe parcursul 

anului de studii 

Musteață R. Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

14. Monitorizarea realizării: 
 Evaluărilor inițiale (Procesele verbale, testele). 

 Lucrărilor practice și activităților experimentale (caietele de lucrări practice, 

fișele propuse elevilor)la disciplinele chimie, biologie, științe clasa V. 
 

pe parcursul 

anului de studii 

 

Gabin G. Nota informativă elaborată 
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15.  Monitorizarea desfășurării tezelor semestriale decembrie 2022 

mai 2023 

specialiștii  

DGI Cahul 

Nota informativă elaborată 

16. Consilierea, evaluarea, îndrumarea şi controlul activităţilor în 

instituţiile preşcolare  

Conform orarului 

evaluărilor de 

specialitate, 

tematice, frontale, 

inopinate 

Elena Cebotari 

Comisia de evaluare  

Instituţii preşcolare 

evaluate, note informative 

elaborate 

2.4.2  Vizite de specialitate 

1. 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 „ Guguţa”,s. Larga Nouă 

 Creșă - grădinița  „Clopoţell”, s. Crihana Veche 

 Creșă - grădinița „Catincuța”, s.Pașcani 
 Creșă - grădinița „Albinuța”, s. Cucoara 
 Creșă - grădinița nr.1 „Ghiocel”, mun. Cahul 

 

 

 

 

  2022/2023 

 

 

 

 

 

 

Cebotari  E. 

 

 

 

 

Fișele de monitorizare 

vizate de directorii 

instituțiilor 

Nota informativă elaborată 

2.  Monitorizarea activității instituției de învățământ privind respectarea 

Standardelor unei școli prietenoase copilului: 
 IP LT ”M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești; 

 IP LT ”Academician I. Bostan”, s. Brînza; 

 IP LT ”Ioan Vodă”, mun. Cahul; 

 IP LT ”Ion Creangă”, mun. Cahul; 

 IP LT ”V. Alecsandri”, s. Colibași; 

 IP Gimn. „M. Sadoveanu”, s. Vadul lui Isac; 

 IP Gimn. „M.Eminescu”, s. Crihana Veche; 

 IP Gimn. grădiniţă „Ioan Vodă”, s. Bucuria; 

 IP Şc. Pr. Grădiniţă ”Gr. Vieru”, s. Frumuşica; 

 IET nr. 4 „Zămbetul”, mun.Cahul; 

 IET nr. 5 „Clopoţell”, mun.Cahul; 

 IET  „Vişina” s. Taraclia de Salcia; 

 IET  nr.1 „Struguraşi” s. Burlacu. 

ianuarie  – martie 

2023 

 

Conform orarului 

Echipa DGI Cahul 

 

 

 

Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

3.  Evaluarea impactului formării cadrelor didactice din învățământul 

primar și secundar, privind implementarea Standardelor de competență  

profesională ale cadrelor didactice 

octombrie-

noiembrie 2022 

Alexandrova T. 

  Antohi N. 

Caciura I. 

Raru S. 

Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborate 

și expediată MEC și 

ANACEC 
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4. Organizarea și desfășurarea  procesului de atestare, etapa instituțională 
 IP Gimn.”I. Creangă”, s. Zîrneşti;  

 IP Gimn. „A. cel Bun”, s. Larga Nouă;  

 IP Gimn. grădiniţă „Igor Creţu”, s. Găvănoasa; 

 IP Gimn. „M.Eminescu”, s. Crihana Veche; 

 IP L.T„Academician I.Bostan”,  s. Brînza; 

 Creșă - grădinița  nr.14 „Spicuşor”, mun.Cahul; 

 Creșă - grădinița nr. 4 „Zămbetul”, mun.Cahul. 

 Octombrie- 

martie, 

conform orarului 

stabilit 

Raru Svetlana  Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

5. Implementarea Instrucțiunii cu privire la mecanismul de cooperare 

intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind 

bunăstarea copilului , aprobată prin HG nr.143 din 12.02.2018. 

martie, 

conform orarului 

stabilit 

Raru Svetlana Inspecție realizată. 

Nota informativă elaborată 

6. Dirijarea şi controlul rezultatelor obţinute în cadrul pregătirii copiilor 

către debutul şcolar.  

octombrie -  

aprilie 

Cebotari E. 

Managerii instituţiilor 

preşcolare 

Rezultate evaluate 

2.4.3 Desant metodic 

Desant metodic în cadrul instituţiilor de învăţământ preşcolar 

  Creșă - grădinița nr. 1 „Ghiocel”,mun.Cahul; 

 Creșă - grădinița „ Guguţa” s. Larga Nouă; 

 Creșă - grădinița „Soarele” s. Burlăceni; 

 Gim.- grădiniţa s. Chircani; 

 Creșă - grădinița „ Catincuţa” s. Paşcani; 

 Creșă - grădinița „ Clopoţel” s. Crihana Veche 

Semestrul I Echipa DGI 

Cahul 

 

Desant metodic în cadrul instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal 

  IP  Şc. Pr. „A. Mateevici”, mun. Cahul; 

 P Gimn. „A. Puşkin”, s. Burlăceni; 

 IP Gimn. „G.Racoviță” s. Andruşul de Sus; 

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

 IP Gimn. ”M. Sarabaș” s. Cîşliţa Prut; 

 IP Gimn.  „S. Esenin” s. Alexanderfeld. 

Semestrul II Echipa DGI 

Cahul 

 

Subdomeniul: 2.5. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. 

 Obiectiv operaţional: Crearea condițiilor optime pentru creșterea profesională și avansarea în cariera didactică prin formarea continuă. 
 Indicator de performanţă: Reconceptualizarea formării inițiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competențelor acestora, necesare pentru realizarea noului parcurs educațional, 

caracteristic unui mediu complex, unei societății globale a cunoașterii și în continuă schimbare.. 

1. Ateliere de formare, disciplina Educație pentru societate,clasa IX-

a. 
pe parcursul Brînză Z. 

 

Activități proiectate 
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Câte 4 ateliere de formare pentru fiecare clasă, disciplina Educație 

pentru societate, clasele V-XII-a, profesori debutanți. 
 

anului de studii 

2. Formarea cadrelor didactice, privind implementarea Standardelor 

de competență profesională 

 

sem.I/sem II Raru S. Sesiuni de formare realizate 

3. Asigurarea participării cadrelor didactice la seminare și sesiuni de 

formare republicane organizate în colaborare cu MEC.  

 

pe parcursul 

anului. 

 

E. Cebotari Cadre didactice formate. 

Schimb de experiență. 

 

Subdomeniul: 2.6  Motivarea cadrelor didactice / manageriale în cariera educaţională  
Obiectiv operaţional: Implicarea activă a cadrelor didactice, manageriale în diverse forme de activitate atractiva în vederea promovării în carieră,  

pentru stimularea dezvoltării profesionale.  
Indicator de performanţă: Promovarea în cariera profesională a cadrelor didactice, manageriale 

1. Concurenţă şi profesionalism - organizarea şi desfăşurarea periodică a 

concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director la nivel de 

raion.  

Pe parcurs, după 

solicitare  

Membrii comisiei Cadre manageriale evaluate conform 

formularului de participare, obţinerea 

performanţelor după concurs 

2. Numirea în funcţie şi prezentarea managerilor debutanţi în cadrul 

colectivelor profesorale prin ordinul Direcţiei Generale Învățământ 

Cahul. 

Pe parcurs, după 

desfăşurarea 

concursului 

 Administraţia 

Direcţiei Inspectorii 

şcolari  

Manageri numiţi în funcţie, încurajaţi 

3. Alocarea indemnizaţiilor pentru tinerii specialiști, susţinere financiară a 

tinerilor specialişti din raion.  

Pe parcurs  Numărul de tineri ce au beneficiat de 

indemnizaţii la nivel de raion 

4. 
Promovarea activităţii de mentorat.  

Permanent  Specialiştii DGI 

Managerii şcolari 

Cadre didactice  

Numărul cadrelor didactice ce 

implementează activitatea de mentorat 

5. 

Organizarea și desfășurarea reuniunilor metodice pe discipline școlare . 

Conform orarului  

Secţiei 

Managementul 

curricumului şi 

formare continuă 

august  

Șef DMCFP 

Specialiștii DGI 

 

  

Numărul cadrelor didactice implicate 

6. 

Motivarea cadrelor pentru obţinerea gradului didactic I şi superior. 

Conform ofertelor 

Secţiei 

Managementul 

curricumului şi 

formare continuă  

 Șef DMCFP 

Specialiștii DGI  

 

Ofertele cadrelor 

didactice/manageriale pentru 

conferirea/confirmarea gradelor 

didactice 
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7. 
  Stimularea cadrelor didactice ce demonstrează rezultate deosebite în 

cariera profesională în cadrul Zilei Pedagogului 2022.  

5 Octombrie 2022 

conform ordinului 

Șef DMCFP 

Colaboratorii DGI,  

 

Numărul cadrelor 

didactice/manageriale menţionate, 

premiate 

8. 
Pedagogul anului 2023 – tendinţe spre competitivitate şi 

profesionalism(concurs) . 

 

I etapă (locală) II 

etapă (raională III 

etapa (republicană) 

- martie – aprilie  

Șef DMCFP 

Colaboratorii DGI,  

Comisia de concurs 

Numărul de participanţi implicaţi în 

cadrul concursului ce au dat dovadă de 

exigenţă, cunoştinţe, practicism, 

abilitate măiestrie pedagogică, 

9. Studierea experienței avansate a profesorului de educație muzicală 

Gheorghiu Larisa, grad didactic doi, L.T. ,,P.Rumeanțev”, mun. 

Cahul 

martie 2023 

 

Drucenschi L. Profesorii de educație muzicală din 

raion. 

Subdomeniul: 2.7  Motivarea elevilor în cadrul procesului educațional prin diverse activități la nivel instituțional/raional 
Obiectiv operaţional: Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv  la elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor educaționale 

Indicator de performanţă:   Randamentul participării elevilor la procesul de luare a deciziilor 

1. Ședinta  Consiliului Raional al Elevilor:  
 Planificarea activităților și obiective primordiale pentru anul  

2022-2023; 

 Drepturile și responsabilitățile Consiliului raional al elevilor. 

 

     Octombrie 
                

2022 Sarsaman A. Activitate organizată 

2. Seminar științific :. Rolul Consiliului elevilor în informarea și promovarea 

utilizării în siguranță a internetului 
              

Decembrie 

2022 

Sarsaman A. 

I.Turceac 

3. Atelier de lucru : Violența și abuzul în școală: cum depistăm și cum 

acționăm pentru a ne proteja 
februarie Sarsaman A. 

L.Drucenshi 

 

4. Ședinta  Consiliului Raional al Elevilor: Activitatea Consiliului 

elevilor din instituțiile școlare. Schimb de experiență/ bune practici 
Aprilie 

2023 
Sarsaman A. Activitate organizată 

Subdomeniul: 2.8  Organizarea procesului educațional  în instituţiile de învăţământ general 

Obiectiv operaţional: Implicarea activă a cadrelor didactice și manageriale  în asigurarea educaţiei de calitate 

Indicator de performanţă: Cadre didactice și manageriale formate în promovarea educaţie de calitate 

2.8.1 Atestarea 

1.  Avizarea Planului de atestare pentru anul de studii 2022-2023 
septembrie 2022 

V.Baban 

S.Raru  

Listele aprobate 
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2.  Avizarea Ofertei pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale  

pentru anul de studii 2022-2023 

septembrie 2022 V.Baban 

S.Raru 

Listele aprobate prezentate MEC 

3.  Monitorizarea desfășurării activităților curriculare și 

extracurriculare. Organizarea procesului de cooptare a cadrelor 

didactice. 

octombrie-

decembrie 2022 

Colaboratorii DGÎ Fișe de evaluări 

Ordine de delegare 

4.   Monitorizarea activității Comisiilor de evaluare internă și atestare septembrie 2022 

– ianuarie 2023 

Colaboratorii DGÎ Note informative elaborate 

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 2023 

S.Raru  

Colaboratorii DGÎ 

 Fișe de monitorizare completate 

Orar elaborat 

6.  Examinarea materialelor aferente atestării prezentate de cadrele 

didactice/manageriale 

februarie 2023 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 2023 Comisiile raionale 

de atestare pe  

disciplini școlare 

Procese verbale 

Orar elaborat 

 

8.  

Susținerea publică a Rapoartelor de autoevaluare/Programelor  

manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului managerial 

doi 

aprilie 2023 Comisia Raională 

de atestare 

Proces verbal 

9.  Aprobarea rezultatelor cu referire la conferirea/confirmarea 

gradului didactic II și confirmarea gradului didactic unu/superior. 

Aprobarea Raportului analitic şi numeric cu privire la atestare şi 

prezentarea lui la MEC. 

iunie 2023 V.Baban. 

S.Raru  

Ordin elaborat 

Proiect de decizie 

2.8.2  Şedinţe de informare, seminare teoretico-practice,webinare cu managerii din instituţiile de învăţământ general 
 

2.8.2.1. Şedinţe de informare cu managerii din instituţiile de învăţământ general 

 

1. Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 1 
 Repere metodologice privind organizarea procesului educaţional în 

IET în anul de studii 2022-2023.  Obiectivele educaţiei preşcolare în 

anul de studii 2022 – 2023: 

 Cu privire la asiguraea securității copiilor pe parcursul aflării în IET; 

 Cu privire la respectarea Planului de acțiuni anticorupție; 

 

 

 

 

septembrie  

2022 

 

V. Baban 

E.Cebotari 

S.Raru  

I.Turceac 

 

 

Antrenarea cadrelor 

manageriale în procesul de 

implementare a curricula în 

educaţia timpurie. 
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 Cu privire la atestarea  şi dezvoltarea  profesionala continua a cadrelor 

didactice şi de conducere. 

 Organizarea activității SIME în instituțiile de educație timpurie. 

 

2.  Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 2 
 Rezultatele monitorizării ședințelor comune a Consiliului pedagogic și 

Consiliul de Administrație în scopul aprobării Raportului de evaluare 

internă a instituției de învățământ / cadrului de conducere; 

 Cu privire la organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de 

învăţământ general; 

 Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt general către sezonul 

rece. 

octombrie 

2022 

V.Baban 

 

E.Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

     

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

 
 Ședința de informare cu managerii debutanți orientate spre 

organizarea eficientă a activității manageriale în contextul 

implementării prevederilor actelor reglatorii; 

 Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare 

decembrie 

 2022 

 

V. Baban 

 

E.Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

4. Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 4 
 Parteneriatul educațional ,,Grădiniță-familie-comunitate”- factor 

important în asigurarea stării de bine; 

 Cu privire la atestarea  şi perfecţionarea cadrelor didactice şi de 

conducere. Totalurile activității de atestare a cadrelor didactice și 

manageriale. 

 

februarie 

2023 

V.Baban 

 

E.Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

5.  Şedinţa cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie nr. 5 
 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; 

 Pregătirea pentru școală a copiilor conform SÎDC, asigurarea stării de 

bine a copiilor din grupa pregătitoare; 

 Organizarea procesului educațional în perioada de vara.  

Mai  

2023  

 

V.Baban 

 

E. Cebotari 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal elaborat 

 

 Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 1 
 Respectarea metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, în anul de 

studii 2022-2023; 

 Cu privire la familiarizarea cu Planul complex de activitate al DGÎ 

Cahul pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

 Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de 

 

 

 

septembrie 

2022 

   

Antohi N. 

V. Baban 

Cebotari E. 

Alexandrova T. 

 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 
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învăţământ general: 

 Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt general către sezonul 

rece. 

L.Holostenco  

Raport elaborat 

 Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 2 
 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; 

 Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2022-2023; 

 Realizarea Planului de acțiuni anticorupție; 

  Cu privire la școlarizarea copiilor cu vârsta între 7-17 ani și procedura 

de prevenire a abandonului școlar în instituţiile de învăţământ general    

,,Cu privire la asigurarea siguranței elevilor în spațiile și pe teritoriul 

instituției de învățământ” 

octombrie 

2022 

 

 

 

V.Baban 

Alexandrova T. 

Raru  S. 

Cebotari E. 

Drucenschi L. 

 

 Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 

 

Rapoarte elaborate 

Raport, discuții… 

   Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 3 
 Familiarizarea managerilor şcolari cu actele normative privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire; 

 Cu privire la calitatea Raportului de evaluare internă a instituției de 

învățământ / cadrului de conducere; 

 Cu privire la completarea în SICE 

 

decembrie  

2022 

 

V. Baban 

Alexandrova T. 

Caranic A. 

Turceac I. 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 

 

 

 

 

   Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 4 
 Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea 

olimpiadelor școlare; 

 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; 

 Analiza totalurilor procesului educaţional în semestrul I al anului de 

studii 2022-2023. 

ianuarie 

2023 

 

 

Baban V. 

Caranic A. 

Drucenschi L. 

    

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 

Rapoarte elaborate 

 

 Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 5 
 Cu privire la organizarea odihnei și întremare a sănătății copiilor în 

sezonul estival 2023; 

 Evaluarea copiilor cu CES în condiţii specifice. 

 

martie 2023 

 

 

   

Baban V. 

  Bejan N. 

 

Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 

Rapoarte elaborate 

 Şedinţa cu managerii  şcolari  nr. 6 
 Desfășurarea evaluării finale în clasa a IV-a. Organizarea 

şi desfăşurarea eficientă a sesiunii de examene 2023; 

 Totalurile activității de atestare a cadrelor didactice și 

manageriale 

 Rezultatele monitorizării procesului de incluziune școlară 

mai 2023 

 

 

  

Antohi N. 

Raru S. 

Bejan N. 

Caranic A. 

Şedinţa organizată 

Proces verbal întocmit 

 

 

 

Rapoarte elaborate 
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în instituţiile de învăţământ general; 

 Cu privire la rezultatele Olimpiadelor școlare. 

2.8.2.2. Seminare teoretico-practice, webinare cu managerii din instituţiile de învăţământ general 

 

 Şeminar cu managerii din instituţiile de educaţie timpurie 
 

 Pregătirea pentru școală a copiilor conform SÎDC, 

asigurarea stării de bine a copiilor din grupa pregătitoare  

 

noiembrie  

2022 

E.Cebotari 

 

Cadre de conducere  

instruite – 100% 

Schimb de experiență și  bune 

practice. 

 Seminar de instruire pentru DIR:   

 Platforma classroom – instrument eficient în administrarea 

instituției. 

octombrie  

2022 

  Alexandrova T. 

  Șerepera S., IP LT ”D. 

Cantemir”, mun. Cahul. 

  Cadre de conducere  

instruite – 95% 

Schimb de experiență și  bune 

practice. 

 Seminar de instruire pentru cadrele de conducere din 

instituțiile extrașcolare:   

 Aplicarea Metodologiei de evaluare a instituției.  

octombrie 

2022 

   

Alexandrova T. 

   

  Cadre de conducere  

instruite – 95% 

Schimb de experiență și  bune 

practice. 

 Seminar de instruire pentru DIR:  

 Control intern managerial – aspecte practice .  

20.01.2023   Alexandrova T. 

  Mladinov V., IP 

Gimnaziul ”A. I. Cuza”, 

s. Roșu 

  Cadre de conducere  

instruite – 95% 

Schimb de experiență și bune 

practice. 

 Seminar de instruire pentru cadrele de conducere din 

instituțiile extrașcolare:   

 Aplicarea Metodologiei de evaluare a cadrelor de 

conducere.  

ianuarie  

2023  

   

Alexandrova T. 

   

  Cadre de conducere  

instruite – 95% 

Schimb de experiență și bune 

practice. 

 Seminar de instruire pentru DAI:  

 Planificarea anuală a DAI 

noiembrie 

2022 

  Alexandrova T. 

   

  Cadre de conducere  

instruite – 95% 

Seminar de instruire pentru DAI:  

 Dezvoltarea profesională prin vizite la clasă.Predarea și 

învățarea de calitate 

 

ianuarie 

2023 

Alexandrova T. 

 

Schimb de experiență și bune 

practice. 

2.8.2.3. Ateliere, seminare teoretico – practice, webinare cu cadrele didactice din instituţiile de învăţământ general 

 

Ateliere, seminare teoretico – practice, webinare cu cadrele didactice din IET  
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 Seminar de instruire pentru educatori, metodiști: 

 Administrarea și planificarea procesului educațional în 

perioada vacanțelor școlare și perioada estivală. 

ianuarie 

2022 

E. Cebotari 

IET nr. 8 ”Prichindel”, 

mun. Cahul 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

  Seminar de instruire pentru educatori, metodiști:  

 Parteneriatul educațional ,,Grădiniță – familie – 

comunitate, factor important în asigurarea stării de bine a 

copilului”. 

martie 

2023 

E. Cebotari 

IET nr. 9  ”Scufița 

Roșie”, mun. Cahul 

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

 Seminar instructiv-metodic cu  conducătorii   muzicali: 

Repertoriul musical:mijloc de educație, criteriile de 

selectare,posibilități pentru diversificare 

    

 

       noiembrie 

2022 

 

Drucenschi L.  

IET nr.4 ”Zîmbetul”, 

mun. Cahul  

Cadre didactice 

participante și formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

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

din învățământul primar, gimnazial și liceal 
Școala debutantului 

 Inițierea Programului raional de mentorat de inserție profesională a 

cadrelor didactice și a cadrelor de conducere ”De la DEBUT la 

SUCCES”. 
septembrie  

2022 

Cebotari E. 

Alexandrova T. 

Pralea A. 

Antohi N. 

Cadre didactice formate 

 Masă rotundă: “Învăţământul simultan tradiție şi inovaţie”.    septembrie 

2022 

 Antohi N, metodist 

principal 

Cadre didactice formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

 Atelier didactic cu tinerii specialiști – profesori de educație 

plastică, educație tehnologică.”Proiectarea de lungă și scurtă durată. 

Tehnologii de predare - învățare -evaluare”. 

Octombrie 

2022 

Musteață R, metodist  

principal 

 

Cadre didactice formate. 

Schimb de experiență și  bune 

practici 

 Atelier didactic cu tinerii specialiști:” Proiectarea de lungă și scurtă 

durată . ” 

 

 septembrie 

2022 

online Meet 

 

 Brînză Z., 

metodist principal 

 

Proiect  de lungă și scurtă durată 

elaborat 

 Atelier didactic cu tinerii specialiști: ” Elaborarea Probei de 

evaluare la disciplinile Istoria românilor și universală; Geografia”. 

noiembrie 

2022 

 Brînză Z, 

metodist principal 

 

Probe de evaluare elaborate 
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online Meet 

Reuninile metodice 

Învăţământul    primar 

1. Aspecte generale privind organizarea procesului educaţional în 

învăţământul primar în anul de studii 2022-2023. 

18 - 19.08. 

2022 

 Antohi N.,   

 metodist principal 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

2. Proiectele ca metodă de învăţare personalizată şi evaluare formativă. ianuarie 2023  Antohi N.,  

 metodist principal 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Limba  engleză 

    Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

    Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Limba franceză 

    Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

    Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Limba și literatura română / Literatura universală 

 Organizarea procesului educațional la disciplina școlară Limba și 

literatura română în anul de studii 2022-2023 

 T.Alexandrova  

R.Caraja 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 
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Certificate eliberate  

Limba și literatura română (școala alolingvă) 

    Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Istoria românilor și universală, Geografia, Educația pentru societate 

 Procesul educațional în anul de studii 2021-2022 organizarea 

procesului educațional în anul de studii 2022-2023, disciplinile socio-

umanistice: Istoria românilor și universală, Geografia, Educația 

pentru societate. 

 

Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC în diverse contexte 

de organizare a procesului educațional la disciplinele socio - 

umanistice. 

  

august 2022 

 

 

 

  ianuarie 

2023 

Brînză Z,metodist  

principal 

 

 

Brînză Z,metodist 

principal 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate  

 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Dezvoltare personală 

 
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la 

disciplina Dezvoltare personala 

Aspecte metodologice de predare-învățare la disciplina dezvoltare 

personală. Bune practici. 

Recomandări metodologice privind realizarea vizitelor colegiale la 

clasă.  

Aspecte privind realizarea sondajului online pentru elevi Predarea 

disciplinei Dezvoltare personală. 

Împărtășirea reușitelor și provocărilor în predarea disciplinei 

Dezvoltare personală 

 

 

august 2022 

 

 

 

ianuarie 2023 

 

   

Raru S. 

Reuniuni metodice realizate 

Înregistrarea participanților 

Note informative completate 

Certificate eliberate 

Matematica  
 Organizarea procesului educațional la disciplina școlară Matematica  16.08.2022   Holostenco L. Reuniune metodică realizată 
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în anul de studii 2022-2023.  Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

 Modalități de organizare a proiectelor educaționale de tipul 

STEM/STEAM. 

Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa V - 

VIII, a X-XII.  

ianuarie 2023 Holostenco L. 
 

 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Fizica 

 Organizarea procesului educațional la disciplina școlară Fizica în anul 

de studii 2022-2023. 

 25.08.2022 Holostenco L. 
 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

 Managementul implementării calitative a curricula 2019 în clasa VI-

IX. a X-XII. 

 ianuarie 

2023 

Holostenco L. 
 

 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

Chimie, biologie 

 Reuniune metodică pentru profesorii de Chimie.Aspecte specifice 

privind organizarea procesului educațional la disciplina Chimie  în 

anul de studii 2022 - 2023 

august 2022 

Gabin G. 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

 Reuniune metodică pentru profesorii de Biologie. Aspecte specifice 

privind organizarea procesului educațional la disciplina Biologie  în 

anul de studii 2022 - 2023 

august 2022 

Gabin G. 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

 Reuniune metodică pentru profesorii de chimie. Obiectivele prioritare 

ale semestrului I, anul de studii 2022 - 2023. Realizări, succese și 

probleme de perspectivă. 

ianuarie 2023 

Gabin G. 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 

 Reuniune metodică pentru profesorii de biologie .Obiectivele 

prioritare ale semestrului I, anul de studii 2022 - 2023. Realizări, 

succese și probleme de perspectivă. 

ianuarie 2023 

Gabin G. 

Reuniune metodică realizată 

Înregistrarea participanților 

Notă informativă completată 

Certificate eliberate 
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Educația plastică 

 Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-2023. 

Studierea Reperelor metodologice privind organizarea 

procesului educațional la disciplina Educație plastică în anul de 

studii 2022-2023. 

August 2022 R. Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2022-

2023.”Aspecte de realizare a ECD în cadrul disciplinei Educație 

plastică.” 

Ianuarie 2023 R. Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Educația tehnologică 

 Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-

2023.Studierea Reperelor metodologice privind organizarea 

procesului educațional la disciplina Educație tehnologică în anul 

de studii 2022-2023. 

August 203. 

22 

R. Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2022-

2023.”Aspecte de realizare a ECD în cadrul disciplinei Educație 

tehnologică.” 

ianuarie 2023 R.Musteață Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Educația muzicală 

 
1.Raport de activitate a responsabilului de organizare a 

procesului educațional  la disciplina școlară Educația muzicală 

pentru I semestru al  anului  de studii 2021-2022.                     

2. Organizarea procesului educațional în anul de studii 2022-

2023.                                                                                               

3. Construirea traseului didactic coerent în vederea atingerii 

unor  finalități clare în cadrul unei lecții de educație muzicală. 

  

     august 

2022 

 

   Drucenschi L. 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2022-2023. 

Raportul dintre componentele informativă și formativă în  

procesul de educație muzicală la lecție. 

     ianuarie 

2023 

   Drucenschi L. Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 
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Cadre didactice participante și 

formate. 

  Informatica 

  Organizarea procesului educațional la Informatică, anul de studiu 

2022 – 2023 (repere metodologice, privind organizarea procesului 

educațional la Informatică). 

22.08.2022 

 

 

Nebunu A. 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

 Totalizarea activității în sem. I, anul de studii 2022-2023. 

Metodologia formării și dezvoltării competențelor transdisciplinare la 

informatică. 

Utilizarea extensiei  www.educatieinteractiva.md în procesul 

educational. 

 

Ianuarie 2023 

 

Nebunu A. 

Reuniunea organizată 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Limba rusă  

 - Куррикулум 2019 - следующий этап внедрения: 

совершенствование интегрированного, текстоцентрического и 

компетентностного подходов в 2022-2023 учебном году. 

Особенности СО и перспективного планирования дисциплины 

“Русский язык и литература”в лицейских классах; 

- Организация учебного процесса по школьной дисциплине 

Русский язык (в учебных заведениях с обучением на румынском 

языке) в 2022-2023 учебном году. 

- Analiza rezultatelor procesului educațional pentru semestrul I al 

anului de studii 2022-2023. Informarea profesorilor despre activitățile 

ce se vor desfășura în semestrul II al anului de studii 2022 – 2023 

 

 17.08.2022 

 

 

 

 

 

19.08.2022 

 

 

 

ianuarie 2023 

Caciura I., 

metodist principal 

formatorii raionali: 

Iurov E. 

Postavicenco O. 

 

 

Caciura Ina,  

metodist principal 

formator raional: 

Ghimpu M. 

 

 

Caciura I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniuni organizate 

Notă informativă elaborată 

Cadre didactice participante și 

formate. 

Asigurare didactică 

 Planificarea și organizarea activităților pentru anul de studiu 2022- Septembrie 

2022 
Sarsaman A. 

Reuniuni organizate 

Notă informativă elaborată 

http://www.educatieinteractiva.md/
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2023 Cadre auxiliare participante și 

formate. 

 Resurse utile în ajutorul bibliotecarului școlar 

Februarie 2023 Sarsaman A. 

Reuniuni organizate 

Notă informativă elaborată 

Cadre auxiliare participante și 

formate. 

2.8.2.5. Ateliere, seminare teoretico-practice, webinare cu cadrele didactice  din învățământul primar, gimnazial și liceal 

Septembrie 

1. Seminar instructiv- metodic pentru cadrele didactice care predau 

disciplinele chimie/biologie Implementarea Curriculumului 

naţional: realizări şi perspective  

 

Septembrie 

2022 

Gabin G. Notă informativă 

2. Atelier de lucru cu profesorii de Limba și literatura rusă (școala 

alolingvă): „Особенности календарно-тематического 

планирования в 8-ом классе на основе Куррикулума – 2019. 

30.09.2022 Caciura I. 

IP LT „M.Eminescu”, 

mun.Cahul 

 

Octombrie 

3. Atelier de creație: Crearea video în scop educațional.   octombrie 

2022   

Nebunu A. Cadre didactice 

participante și formate. 

4. 
Atelier didactic: Bune practici în implementarea modulului 

Educație digitală în clasele I-IV. 

 

octombrie 

2022 

 

Antohi N. 

 

Cadre didactice 

participante și  

formate. 

5. 
Atelier didactic: Aspecte metodologice privind studiul 

elementelor de limbaj muzical în clasele primare și gimnaziale. 

octombrie  

2022 

 

 

Drucenschi L. 

 

Cadre didactice 

participante și  

formate. 

6. 
Seminar internațional pentru  profesori de limba și literatură 

română: Abordarea didactică a textului multimodal. 

octombrie  

2022 

 

T.Alexandrova 

N.Luchianciuc 

 

Cadre didactice 

participante și  

formate. 

Noiembrie 
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7. Seminar instructiv – metodic: Metodologia utilizării lecțiilor 

video ,RED din Biblioteca Digitală Educație online.md 

octombrie 

noiembrie 

2022 

Brînză Z. 

 

Cadre didactice formate 

  

8. Seminar instructiv – metodic: Aplicarea resurselor  și 

instrumentelor utile în desfășurarea procesului educational la 

Istoria românilor și universală pentru copiii cu CES. 

 

 

noiembrie 

2022 

 

 

Brînză Z.  

 

 

Activitate organizată. 

Cadre didactice 

formate. 

9. 
Seminar instructiv – metodic:  Utilizarea metodelor interactive 

şi soluţiile oferite de TIC în învăţământul primar. 

noiembrie 

2022 

 

 Antohi N. 

IP Gimn.-gr.”I. Creţu”, 

s.Găvănoasa 

Cadre didactice formate 

  

10. Seminar instructiv – metodic:  Managementul implementării 

calitative a curricula 2019 în clasa V -  VIII, a X-XII  la 

disciplina  Matematică. Rezolvarea ecuațiilor. 

noiembrie 2022 Holostenco L. 

Hagioglo V. 

 

 

Cadre didactice formate 

  

11. Seminar instructiv – metodic: Asigurarea calității vieții prin 

dezvoltarea competenței de autocunoaștere  în cadrul  disciplinei 

Dezvoltare personală 

noiembrie 

2022 

 

Raru S. 

 

 Cadre didactice 

formate 

Notă informativă 

elaborată 

Certificate eliberate 

          12. Seminar instructiv – metodic: Utilizarea probelor practice în 

cadrul evaluării rezultatelor școlare la disciplina educație 

tehnologică 

Evaluarea formativă – instrument de asigurare a succesului 

elevului la educația plastică 

noiembrie 

2022 

 

R. Musteață Cadre didactice formate 

  

Decembrie 

13. Seminar instructiv – metodic: Managementul implementării 

calitative a curricula 2019 în clasa VI -  IX, a X-XII la disciplina 

Fizica. 

decembrie 

2022 

 

Holostenco L. 

 

 

Cadre didactice formate 

  

14. Seminar instructiv – metodic pentru coordonatorii ANET: 

Studierea și aplicarea Metodologiei  cu privire la prevenirea și 

combaterea bullying-ului. 

decembrie 

2022 

 

Drucenschi L. 

Coordonatorii de abuz 
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15. Seminar instructiv – metodic:  Autoevaluarea ca element 

esențial în autoreglarea învățării. 

 

decembrie 

2022 

 Antohi N. 

IP Gimn.,,Ion Creangă” , 

s.Borceag 

Cadre didactice formate 

  

Februarie 

16.  

Seminar instructiv – metodic: Dezvoltarea limbajului şi a 

abilităţilor comunicative în clasele primare. 

 

 

februarie 

2023 

Antohi N. 

IP ŞP „A.Mateevici”, 

mun.Cahul 

 

Cadre didactice formate 

  

17. 
 Seminar instructiv – metodic: Formarea la elevi a 

competențelor de apreciere a creațiilor muzicale în limbaj 

specific. 

februarie 

2023 

Drucenschi L. 

IP Gimnaziul – grădiniță „I. 

Crețu” 

s. Gavanoasa  

Cadre didactice formate 

  

18. 
Atelier de discuție: Schimb de experiență și bune practici în 

cadrul procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina 

Educaţie plastică /Educație tehnologică în clasele 

gimnaziale. 

 

   februarie 

2023 

 

Musteață R. 

Cadre didactice formate 

  

19. 
Seminar instructiv – metodic: Оптимизация 

самостоятельной работы учащихся (școala alolingvă) 

februarie 

2023 

Caciura I. 

IP LT „D.Cantemir” Cahul 

Cadre didactice formate 

  

20. 
Seminar instructiv – metodic: Proiectele STEAM – fundament al 

învățării active. 

februarie 

2023 

Gabin G. Cadre didactice formate 

  

Martie 

21. 
Seminar instructiv – metodic: Proiectul STEAM -  metodă de 

evaluare în cadrul orelor de educație plastică. 

martie 

2023 

Musteață R. Cadre didactice formate 

  

22. 
Seminar instructiv – metodic: Utilizarea proiectelor STEAM  în 

martie 

2023 

Musteață R. 

 

Cadre didactice formate 
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cadrul disciplinei educație tehnologică. 

23. 
Seminar instructiv – metodic: Calitatea procesului educațional 

prin prizma paradigmei constructiviste a învățării. 

martie 

2023 

Raru S. 

Gimnaziul„N.Stănes

cu”, s.Pașcani 

Certificate eliberate 

Notă informativă întocmită 

24. 
Seminar instructiv – metodic: Metodologia realizării 

conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii Matematicii. 

Rezolvarea problemelor din viața cotidiană. 

martie 

2023 

Holostenco L. 
 

 

Cadre didactice formate 

  

25. Atelier de creație: Prelucrarea  imaginilor  în scop educațional. martie 

2023 

Nebunu A. 

 

 

Cadre didactice formate 

  

Aprilie 

 
Seminar instructiv – metodic: Metodologia realizării 

conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii Fizicii. 

Rezolvarea problemelor din viața cotidiană. 

aprilie 

2023 

Holostenco L. 
 

 

Cadre didactice formate 

  

26 
Seminar instructiv – metodic: Asigurarea unui mediu de 

învățare dezvoltativ în cadrul predării disciplinei Dezvoltare 

personală 

aprilie 

2023 

Raru S. 

LT„M.Eminescu”, 

mun.Cahul 

Activitate realizată 

Cadre didactice formate 

Certificate eliberate 

 

27 
Seminar instructiv – metodic: Diversificarea metodelor de 

evaluare pentru stimularea învățării active a elevilor din 

învățământul primar. 

aprilie 

2023 

Antohi N.  

IP Gimn.”A.Mare”,  

s. Slobozia Mare 

Cadre didactice formate 

  

28   Atelier de lucru: Implementarea algoritmilor în medii textuale 

de programare  

aprilie 

2023 

Nebunu A. Cadre didactice formate 

  

29 Seminar instructiv – metodic: Utilizarea itemilor din Programa 

de absolvire a gimnaziului la lecțiile de Istoria românilor și 

aprilie 

2023 

Brînză  Z. Cadre didactice formate. 
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universală. 

30 Seminar instructiv – metodic: Predarea,învățarea și evaluarea  

formativă în baza resurselor din Biblioteca Digitală Educație 

online.md.Exemple de bune practice. 

aprilie 

2023 

Brînză Z. Cadre didactice formate. 

31 Seminar instructiv – metodic: Пути формирования 

межпредметных комретенций учащихся (școala națională) 

aprilie 

2023 

Caciura I. 

IP Gimnaziul 

„N.Iorga”, s.Burlacu 

Cadre didactice formate 

  

2.8.2.6.  Evaluarea rezultatelor școlare 

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

Analiza rezultatelor tezelor semestriale   

- sesiunea de iarnă 

- sesiunea de vară 

septembrie 2022 

 

decembrie 2022 

mai 2023 

 

Colaboratorii DGI 

Responsabilii de 

discplinele școlare 

 

Rezultate evaluate 

Notă informativă elaborată 

2. Analiza rezultatelor obținute de elevi la tezele semestriale la 

disciplinele școlare . 

sesiunea de 

iarnă 

sesiunea de vară 

Colaboratorii DGI 

Responsabilii de 

discplinele școlare 

Rezultate evaluate 

Notă informative elaborată 

3. Analiza rezultatelor obținute de elevi la testarea pe eșantion 

reprezentativ. 

februarie  

        mai 2023 

Antohi N. 

Colaboratorii DGI 

Responsabilii de 

discplinele școlare 

Rezultate evaluate 

Notă informativă elaborată 

4. Organizarea procesului de testare a candidaților la disciplinile de 

examen, sesiunea 2023.(Pretestarea) 

martie 

 aprilie 

2023 

Managerii şcolari 

Colaboratorii DGI 

 

Metodologie de organizare şi 

desfăşurare a exam menelor de 

absolvire respectate 

5. Elaborarea şi prezentarea testelor pentru copiii cu CES, sesiunea 

de examene.  

Aprilie  Specialiştii Direcţiei 

responsabili de 

disciplinele şcolare  

Teste elaborate, prezentat 

6. Evaluarea rezultatelor sesiunii de examene 2023  Iunie, iulie  A. Caranic, 

responsabili de 

discipline  

Rezultate şcolare generalizate, 

notă informativă prezentată 

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

extraşcolare prin prisma cerinţelor învăţământului modern. 

1. Decada limbii engleze februarie 2023  Notă informativă elaborată 
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2. Zilele Francofoniei martie 2023  Notă informativă elaborată 

3. Decada limbii și literaturii române decembrie 2022  Notă informativă elaborată 

4. Ziua Internaținonală a Profesorului de Limbă Franceză Noiembrie 2022 Bujoreanu Aliona Notă informativă elaborată 

5. Concursul “La izvoarele înțelepciunii” octombrie 2022 Sarsaman Adelina Activităţi desfășurate  

6.  Concursul ”Ziua apei”, „Ziua pământului”. Martie 2023  Brînză Zinaida Elevi informaţi  

7. Concursul ”Istoria și geografia localității”. Mai 2023  Brînză Zinaida Elevi informaţi 

8.  Forumul ”Copiii apărători ai drepturilor omului” aprilie-mai  

2023 

 Brînză Zinaida Elevi informaţi 

9.  Comemorarea evenimentelor de pe Nistru. Martie  

2023 

 Brînză Zinaida  

 

Elevi informaţi 

         10. Decada la disciplina școlară  Matematica și Fizica. Aprilie  

2023 

Holostenco Liubovi 

 
Activităţi desfășurate 

11.  Decada claselor primare 

„O floare, un dar pentru  tine, Primăvară…” 

01- 07.03. 

2023 

 Antohi Natalia Activităţi desfășurate 

12. Concurs. Recital de poezie în memoria poetului Grigore Vieru, 

Ediţia a III-a, cu genericul ,,Grigore Vieru – O lacrimă de dor…”,  

2023. 

14 februarie 

2023 

Antohi Natalia 

 

 

Activităţi desfășurate 

13. Festivalul – concurs „ Să trăiţi, să înfloriţi”    decembrie 2022 Liudmila Drucenshci 

 
Activităţi desfășurate 

14. Festivalul – concurs  “Cîntecul popular Pascal”  aprilie 2023 

 

Liudmila Drucenshci Activităţi desfășurate 

15. Festivalul – concurs ” UN MĂRȚIȘOR ÎN DAR PENTRU TINE” 

 

Martie 2023  Rodica Musteata Activităţi realizate 

16. 
22 septembrie 2022  - Ziua mondială fără maşini 

16 – 22 septembrie 2022 Campania “Săptămâna europeană a 

mobilităţii” 

16 – 22.09.2022 

 

Georgeta Gabin 

 

 

 

Activităţi realizate 
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17. 
Decada Ecologiei (Ziua internațională a Pădurilor – 21 martie Ziua 

Mondială a Apei – 22 martie) 
14-22 martie 

2023 

 

Georgeta Gabin 

 

 

Activităţi realizate 

18. Decada informării cu privire la vaccinare în cadrul Săptămânii 

mondiale a imunizării 

 

24-30 aprilie 

2023 

Georgeta Gabin Activităţi realizate 

19. Campania de informare privind efectele nocive ale fumatului 30-31 mai 2023 Georgeta Gabin Activităţi realizate 

 

20. Expoziția ”Bucuria Învierii”  

aprilie   2023 

Musteață Rodica Activităţi realizate 

21. Sărbătoarea “ Adio, grădiniţa”  mai   2023 Elena Cebotari  Activităţi desfășurate 

22. Concurs cu participarea cadrelor didactice şi preşcolari  

“ Copilarie – vis şi fericire” 

 

iunie   2023 

Elena Cebotari  Activităţi desfășurate 

23. Olimpiada şcolară raională la  disciplinele de studii februarie – 

aprilie 

2023 

Alina Caranic 

Responsabilii de 

disciplinele școlare  

Activităţi desfășurate 

 

24. Масленица 2023 

 

 27.02. – 03.03. 

2023 

Caciura Ina 

Instituțiile de  
Activităţi desfășurate 

 

     

25. Festival  „Легенды моего народа – это неиссякаемый источник 

национальных традиций” 

 

 

Martie 2023 

 

Caciura Ina 

Șerepera Svetlana 
Activităţi desfășurate 

 

26. Конкурс чтецов „Живая классика” 

școala națională/alolingvă 

Martie 2023 Caciura Ina, membrii 

Consiliului Metodic 
Activităţi desfășurate 

 

27 Proiect educațional:Săpunurile între chimie și creativitate septembrie – 

februarie 

 

Georgeta Gabin Activităţi realizate 

 

28. Săptămăna națională petru combaterea intoxicațiilor acute: Nu 

lăsați substanțele chimice să vă corodeze sănătatea. 

decembrie 

2022 

 

Georgeta Gabin Activităţi realizate 
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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.  

3.1.1. Analiza situației copiilor 

1. Analiza și generalizarea informației privind copii cu CES din 

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

didactice de sprijin, a copiilor cu dizabilităţi, a integrării 

absolvenţilor, a accesibilizării instituţiilor). 

august 2022 

 

Bejan N. 

 

Bază de date referitor la numărul de copii cu 

CES din ei: cu grade de dizabilitate, din ei 

numărul celor integraţi în sistemul educaţional, 

din ei numărul celor ce beneficiază de servicii 

educaţionale de suport. 

2. Perfectarea bazei de date a copiilor cu dizabilităţi din raion. august-

ianuarie 2023 

Bejan N. 

 
Baza de date a copiilor cu dizabilităţi din raion  

3.1.2. Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor 

3. Identificarea esantionului de copii care vor fi evaluați. Septembrie-

octombrie Bejan N. 
Toți copiii referiți de instituție. 

Registrul de referire. 

4. 

 Evaluarea  complexă și multidisciplinară a 30 copii  școlari și 20 

preșcolari  

Septembrie 

2022 – 

noiembrie 2022 

(elevii); 

septembrie 2022 

- mai 2023 

(copiii de vârstă 

preşc.) 

Bejan N. 

 

50 copii evaluați, 

50 rapoarte de evaluare elaborate, 

Număr de copii stabiliți cu CES. 
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5. 
 Reevaluarea a 70 elevi și 21 copii preșcolari 

Ianuarie -mai 

2023 

Bejan N. 

 

91 copii reevaluați, 91 rapoarte. 

Număr de copii stabiliți cu CES. 

6. 

Perfectarea și prezentarea rapoartelor de evaluare, cu formularea 

recomandărilor pentru asistența copiilor 

septembrie 

2021-mai 2022 

Bejan N. 

 

141-de rapoarte de 

evaluare/reevaluare perfectate și 

prezentate în instituția de 

învățământ.  

3.1.3. Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 

7. Planificarea serviciilor de asistență specializată: asistență 

logopedică, consiliere psihologică individuală, asistență 

psihopedagogică. 

August 2022 Bejan N. 

Orarul activităților de asistență 

psihopedagogică 32 copii 

încadrați în activități de asistență. 

8. Elaborarea Planurilor individualizate de intervenție a copiilor 

încadrați în asistență specializată. 

Septembrie 

2022 

Bejan N. 

 
32 de PIP-uri elaborate 

9. 

Asistență psihopedagogică indirectă a copiilor cu CES.  

Septembrie 

2022-August 

2023 

Bejan N. 

 

Nr. de copii asistați şi 

psihopedagogi instruiţi-Registru 

asistențelor metodice 

3.1.4. Asistența metodologică directă  a specialiștilor 

10. Asistența instituțiilor de învățământ în elaborarea și realizarea 

planurilor educaționale individualizate. 

Septembrie 2022-

August 2023 

Bejan N. 

 

Număr de PEI-uri elaborate cu 

suportul SAP în  instituţii 

11. Elaborarea și diseminarea materialelor metodice pentru asistența 

copiilor cu CES (pe domenii de asistență pentru diferite categorii 

de beneficiari). 

Septembrie 2022-

August 2023 

Bejan N. 

 

Nr. de materiale relevante,  

accesibile,  oferite specialiștilor 

din instituțiile de învățământ 

12. 
Ședințe de lucru pe subiecte solicitate de către instituțiile de 

învățământ general. 

Septembrie 2022-

August 2023 

Bejan N. 

 

CD,CMI care vor primi suport în 

soluționarea unor probleme 

specifice, listele de participare 
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3.1.5. Monitorizarea procesului Educației Incluzive 

13. Monitorizarea procesului de incluziune școlară în 5 instituții 

preuniversitare: 

Gimn.-grădiniță”L.Ukrainca” s.Lucești 

Gimn. ”M.cel Bătrîn” s.Moscovei 

Gimn-grădiniță ”I.Crețu” s.Găvănoasa 

Gimn”A.Russo” s.Ursoaia 

Gimn  „B.P.Hașdeu” s.Tătărăști 

Monitorizarea activității CREI; 

Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

educațională (CDS), asistență psihologică și logopedică. 

Septembrie 

2022-Mai 2023 

Bejan N. 

 

Fișele de monitorizare completate 

şi vizate de directorii instituțiilor. 

14. 
Monitorizarea procesului de incluziune școlară în 5 instituții de 

educație timpurie 

Monitorizarea calității serviciilor de suport create (asistență 

psihopedagogică și logopedică). 

septembrie 

2022-august 

2023 

Bejan N. 

 

Fișele de monitorizare completate 

şi vizate de directorii instituțiilor 

15. 
Elaborarea notei informative pentru ședința cu directorii 

instituțiilor de invatamant general  ”Rezultatele monitorizării 

procesului de incluziune școlară”. 

septembrie 

2021-august 

2022 

Bejan N. 

 

Nota informativă elaborată 

 

3.1.6. Activități de sensibilizare și promovare a educației incluzive și a SAP 

17. 

Săptămâna Educației Incluzive în instituțiile de învățământ. 

28 noiembrie- 

2 decembrie 

2022 

Bejan N. 

Administrațiile 

instituțiilor 

Note informative elaborate din 

toate instituțiile cu dovezi 

(fotografii, materiale) 
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18. 

 Dezvoltarea paginii de facebook a serviciului. 
septembrie 2022 

august 2023 

Bejan N. 

 

Materiale postate pe pagina de 

facebook cu respectarea legislaţiei 

în vigoare 

3.1.7. Întruniri metodice cu cadrele didactice de sprijin 

19. Reperele metodologice privind individualizarea procesului 

educațional în anul de studii 2022-2023. 

  25 august 

2022 

 Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice de sprijin 

informate. 

20. 
Aspecte practice în elaborarea Fișei psihopedagogice pentru copiii 

cu CES. 

 

      ianuarie 

2023 

  Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice de sprijin 

informate. 

 

3.1.8. Întruniri metodice cu logopezii 

21. 
Aspecte metodologice privind elaborarea Planului de Intervenție 

Individualizat în recuperarea tulburărilor de limbaj și comunicare 

la copii. 

26 

august 

2022 

 

Bejan N.  

Agenda activității, PPT, 

Lista logopezilor formați.   

22. Metode de organizare a activității logopedice cu copiii care 

prezintă caracteristici ADHD.  

       ianuarie 

2023 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista logopezilor formați.   

3.1.9. Întruniri metodice cu psihologii 

23. Reperele metodologice privind individualizarea procesului 

educațional în anul de studii 2022-2023. 

      25 august 

2022 

 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista psihologilor formați.   
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24. Aspecte practice în elaborarea PII pentru copiii cu dizabilități 

severe 

  decembrie 

2022-   ianuarie 

2023 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista psihologilor formați.   

3.1.10. Întruniri metodice cu psihopedagogii 

25.  Reperele metodologice privind individualizarea procesului 

educațional în anul de studii 2022-2023. 

 

 

22 august 2023 

 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista psihopedagogilor formați.   

26.  Dezvoltarea abilităților de relaționare la copiii cu TSA. 

 

decembrie 2022 

-ianuarie 2023 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista psihopedagogilor formați.   

3.1.11. Seminare cu cadrele didactice şi manageriale 

27. 
Seminar teoretico-practic: Sprijinirea recuperării copiilor în 

situații de criză -  Program pentru o învățare mai bună. 

septembrie-

octombrie 2022 

Bejan N. Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice din IET 

formate. 

28. 
 Atelier teoretico - practic: Aspecte practice în utilizarea metodei 

Pașilor mici în învățarea abilităților de autoservire. 

      Octombrie 

2023 

Bejan N. 

 

Agenda activității, PPT, 

Lista cadrelor didactice din IET 

formate. 

29.   Seminar teoretico-practic: Aspecte metodologice privind 

organizarea activităților logopedice de recuperare a tulburării de 

ritm și fluiență la copii. 

noiembrie 2022 

online Google 

Meet 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT Lista 

logopezilor din instituțiile de 

învățământ formați. 

30. 
Atelier teoretico-practic: Jocuri și activități de stimulare 

cognitivă la copiii preșcolari cu CES. 

noiembrie 2023 

online Google 

Meet 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT  Lista 

Psihopedagogilor din IET formați. 



57 
 

31. 
Seminar de instruire: Facilitarea integrării copiilor refugiați în 

sistemul educațional. 

noiembrie 2022 

online Google 

Meet 

 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT  Lista 

psihologilor din instituțiile de 

învățământ informați. 

32. 
 Atelier teoretico-practic: Metode și tehnici de formare a 

abilităților citit-scris la copiii cu  CES. 

martie 2023 

online, Google 

Meet 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT   Lista 

cadrelor didactice de sprijin 

formate. 

33. 
  Seminar teoretico-practic: Metode de activizare a limbajului la 

copii cu tulburări complexe de limbaj.  

martie 2023 

online, Google 

Meet 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT   Lista 

logopezilor din Instituțiile de 

învățământ formați. 

34. 
  Seminar teoretico-practic: Impactul activităților casnice în 

dezvoltarea copiilor cu CES. 

martie 2022 

online, Google 

Meet 

 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT  Lista 

psihopedagogilor din IET formați. 

35. 
Seminar de instruire: Dezvoltarea abilităților de reziliență la 

copiii de vîrstă școlară. 

martie 2022 

online, Google 

Meet 

 

Bejan N. 

 Agenda activității, PPT   Lista 

psihologilor din instituțiile de 

învățământ formați 

 

Domeniul IV. MANAGENENTUL RESURELOR MATERIALE, FINANCIARE . 

  Obiectivul general: 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 
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1. Elaborarea proiectelor de buget pe anul 2023 şi estimărilor pentru     

anii 2024 – 2025. 

Septembrie 

2022 

E.Popov 

E. Babanuta   

2. Verificarea şi semnarea listelor tarifare a instituţiilor de 

învăţământ din raion cu aplicarea actelor  normative şi Hotărârilor  

Guvernului,  nou apărute. 

Septembrie 

2022 

Pe parcursul 

anului 

V. Baban,  

șef DGI ,  

E.Babanuta 

 

3. Elaborarea proiectului de buget şi bugetului anual pentru 

instituţiile din subordinea financiară a DGÎ. 

August / 

Septembrie 

Decembrie 2022 

V. Baban, șef DGI Cahul,  

Economistul , SAP 

Directorii instituţiilor din subordine 

 

4. Repartizarea surselor financiare din Componenta raională pentru 

educație pentru anii bugetari 2022, 2023. 

Septembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Martie 

Iunie 

August 

 V. Baban,  

șef DGI ,  

economist, 

 Comisia de specialitate pentru buget 

şi finanţe, CR Cahul 

 

5. Repartizarea surselor financiare din Componenta raională pentru 

educația incluzivă pentru anii bugetari 2022, 2023. 

Septembrie 

 

August 

V. Baban,  

șef DGI ,  

Comisia de specialitate pentru buget şi 

finanţe, CR Cahul 

 

6. 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 

contabil-șef; 

Comisia de achiziții 

Gîrneț A. 

 

7. Elaborarea şi aprobarea devizelor de cheltuieli pentru   activităţile 

desfăşurate de DGÎ. 

Pe parcursul 

anului 

 contabil șef,  

Specialiştii responsabili de organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor 

 

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

orarului 

Semestrele I-II 

 contabil şef 

   

9. Asigurarea salarizării  angajaților din subordine. Pe parcursul 

anului 

contabil-șef; Contabilitatea DGÎ 
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10 Prezentarea rapoartelor lunare către CTAS, Inspectoratul fiscal în 

variantă electronică. 

Pe parcursul 

anului 

contabil şef, Contabilitatea DGÎ 
 

11. Evidența, inventarierea și casarea   materialelor și  mijloacelor 

fixe. 

Octombrie-

noiembrie 2022 

Pentru produsele 

alimentare - 

trimestrial 

contabil şef Contabilitatea DGÎ 
 

12. Decontările  cu agenții economici , cu titularii de avans, 

coordonarea actelor de verificare. 

Lunar  contabil şef Contabilitatea DGÎ / 

directorii instituțiilor din subordine.  

4.1.2.  Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ 

  Evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ  pentru  noul an de 

studii. 

August 2022 
 

V.Baban,  
şef DGÎ  
Comisia de evaluare 

 

  Asigurarea didactică a elevilor şi a cadrelor didactice în noul an 

de învăţământ 2022-2023. 

August - Mai  

2022 - 2023 

V. Baban,  

șef DGI ,  

Sarsaman Adelina  

 

 Pregătirea taberei de odihnă pentru organizarea sezonului estival 

2023. 

Aprilie-mai, 

2023 

V. Baban,  

șef DGI ,  
economist 

 

  Evaluarea dotării spațiilor școlare conform Standardelor de dotare 

minima. 

   decembrie 

2022 

 managerii / specialiștii DGI 
 

4.1.3.   Asigurarea cu manuale și alte materiale didactice   

 Repartizarea materialelor didactice pentru instituțiile de  

învățământ general din raionul Cahul. 

Septembrie 

2022 

Sarsaman A. 
 

 Colectarea din instituțiile de învățământ a  raportului privind 

formele de închiriere a manualelor (Forma:K-1,ETP-1,ETG-

1,ETL-1). 

Noiembrie 2022 Sarsaman A. 
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 Formarea comenzilor de manuale pentu anul de studiu 2022-2023 

conform anexelor (CMP1, CMG1, CML1). 

Decembrie, 

2022 

 

Sarsaman A. 
 

 Colectarea din instituțiile de învățământ a Rapoartelor Statistice 

pentru anul 2022. 

Ianuarie, 2023 Sarsaman A. 
 

 Colectarea taxelor de închiriere a manualelor. Februarie 2023 Sarsaman A. 
 

 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, 

2023 

Sarsaman A. 
 

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 

1. Respectarea HG nr.404 din 16.05.2015, pct.6-4,5 

Regulamentul de asigurare a securităţii datelor cu caracter 

personal procesate de către MECC în SIPAS,SIME. 

Monitorizarea închiderii anului școlar și deschiderii anului 

nou școlar. 

Monitorizarea corectitudinenii informației introduse în 

SIME/SIME IET. 

Septembrie 

Ianuarie 

Mai 

2022 

Turceac I., 

specialist TIC 

 

 

Plan realizat conform termenilor. 

2. Reactualizarea Nomenclatorului instituţiilor preuniversitare. 

Sistemul automat de prelucrare a Datelor (SAPD). 

 

Actualizarea datelor din instituţiile preuniversitare în 

Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME). 

 

Octombrie 

2022 

Turceac I, 

specialist TIC 

Nomenclatorul instituţiilor 

preuniversitare reactualizat în SAPD 

 

Rapoarte referitor la baza tehnico – 

matearială şi date statistice ce ţin de 

resurse umane în instituţiile de 

învăţămînt primar şi secundar 
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3. Instruirea persoanelor responsabile de administrarea bazei de 

date cu  privire la candidații la examenele de absolvire, 

sesiunea 2023. 

 

Ianuarie 2023 

Mai 

Turceac I, 

specialist TIC 

Instruirea 100% persoane 

responsabili de 

SIPAS,SIME,SAPD,SICE. 

4. Constituirea bazei de date cu privire la candidații la examenul 

de Bacalaureat ,(SAPD) sesiunea 2023. 

Februarie 

Mai, 2023 

Turceac I, 

specialist TIC 

Înmagazinarea datelor în SAPD 

cu respectarea metodologiei 

5. Constituirea bazei de date cu privire la candidații la examenul 

de gimnaziu  ,(SIPAS) sesiunea 2023. 

Mai 

Iunie, 2023 

Turceac I, 

pecialist TIC 

Validitatea datelor în SIPAS 

6. Elaborarea rapoartelor finale de examene, conform 

regulamentelor. 

Iulie 2023 Turceac I, 

specialist TIC 

Rapoarte elaborate în termen 

7. Eaborarea raportului final, generat din rezultatele de la 

examenele de  absolvire. 

August 2023 Turceac I, 

specialist TIC 

Raport final elaborat 

8. Cu privire la aprobarea rapoartelor analitice referitoare la 

rezultatele evaluărilor finale,sesiunea 2023. 

 

Iunie-iulie 

2022 

Turceac I, 

specialist TIC 

Plan de acțiuni elaborat 

 

Rapoarte elaborate 
9. Monitorizarea  Implementării Sistemului Informațional 

Catalog Electronic (SICE) în instituțiile de învățământ 

general pe parcursul anului de studii 2022-2023 

Pe parcursul 

anului 

Turceac I, 

specialist TIC 

Plan realizat conform termenilor. 

 Monitorizarea implementării SIME/SIME IET în insituțiile 

preșcolare. 

Pe parcursul 

anului 

Turceac I, 

specialist TIC 

Plan realizat conform termenilor. 

 


