
 
 Aprobat la ședința Consiliului de Administrație  

nr. 01      din _____septembrie 2019 

 

Șef ____________Vasile MOLODILO 

 

Programul de activitate al Direcţiei Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni 

pentru anul de studii 2019-2020 

 Acţiuni Subacţiuni Termen de 

realizare 

Responsabili Locul desfăşurării        Indicatori 

Obiectivul nr. 1 Monitorizarea informării, cunoașterii, aplicării cadrului legislativ și a politicilor 

educaționale inițiate de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării 

    

1.1    

Acțiuni 

proiectate       

/acte legislative    

educaționale 

nominalizate 

Realizarea Codului educaţiei, cu privire  

la şcolarizarea elevilor cu vârsta de 7-

16 ani, prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar şi absenteismului în 

învăţământul general 

August-iulie 

2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Respectarea Metodologiei de înscriere a 

copiilor în clasa a I-a, Ord. MECC nr. 

263 din 15 martie 2019 

Mai-august 

 2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Familiarizarea și respectarea 

Metodologiilor/Regulamentelor de 

organizare și desfășurare a examenelor 

de absolvire, sesiunea 2020 

Noiembrie-iulie 

2019-2020 

Managerii 

instituțiilor școlare, 

diriginții claselor 

absolvente 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Aplicarea și respectarea Planului-cadru, 

aprobat prin ordinul MECC nr. 321 din 

29.03.2019 

August-mai 

2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Organizarea procesului educațional la 

disciplinele școlare, anul de studii 

2019-2020, în baza scrisorilor metodice 

August -2019 Specialiştii 

DECTST 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Respectarea Regulamentului de atestare 

a cadrelor didactice din învățământul 

general, ordinul MECC nr. 62 din 

23.01.2018 

Respectarea Regulamentului de atestare 

Septembrie-mai 

2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare, 

cadrele didactice, 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 



a cadrelor de conducere din 

învățământul preșcolar, primar,special, 

complementar, secundar și mediu de 

specialitate, ordinul MECC nr. 454 din 

31.05.2012 

 

  Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 

404 din 16.06.2015, Regulamentul de 

asigurare a securității datelor cu 

caracter personal procesate de MECC 

în SIPAS 

Septembrie-mai 

2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

din domeniul educației  

Respectarea metodologiei de admitere a 

elevilor în învățământul liceal, aprobat 

prin ordinul nr. 793  din 24 iunie 2019 

August -2019 Managerii 

instituțiilor liceale 

Instituțiile liceale Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației  

Respectarea Ordinului MECC nr. 638 

din 30.06.2016, Regulamentul cu 

privire la evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și 

absolvirea învățământului primar și 

secundar 

Septembrie-mai 

2019-2020 

Echipa managerială, 

cadrele didactice 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Respectarea Ordinului MECC nr. 235 

din 25 martie 2016, Regulamentul-tip 

de organizare și funcționare a 

instituțiilor de învățământ primar și 

secundar 

Septembrie-

2019 

Managerii 

instituţiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației  

Respectarea Ordinului MECC nr. 634 

din 28.12.2017, cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului tipurilor de 

documentaţie şcolară şi rapoarte în 

învăţământul general şi a Metodologiei 

privind repartizarea timpului de muncă 

a personalului didactic din instituţiile 

de învăţământ şi a Ordinului nr. 897 din 

12.06.2018, cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor 

August-iunie 

2019-2020 

Managerii 

instituţiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Respectarea Ordinului MECC nr. 163 

din 23.03.2015, regulamentul cu privire 

la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției de 

Septembrie-

iunie, 

 2019-2020 

Managerii 

instituţiilor școlare 

DECTST  Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației  



director și director adjunct în instituțiile 

de învățământ general 

Respectarea Ordinului MECC nr. 861 

din07.09.2015 pentru aprobarea 

Codului de etică al cadrului didactic 

August-iunie, 

2019-2020 

Managerii 

instituţiilor școlare 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Respectarea Ordinul MECC nr. 623 din 

28.06.2016, Standardele profesionale 

ale cadrelor didactice din învățământul 

general 

Septembrie-mai-

2019-2020 

Echipa managerială, 

cadrele didactice 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației  

  Evaluarea competențelor în bază de 

Standarde profesionale ale cadrelor 

manageriale/ didactice 

Septembrie-mai, 

2019-2020 

Echipa managerială, 

cadrele didactice 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Respectarea Ordinului nr. 970 din 

11.10.2013, Standarde de calitate 

pentru instituțiile de învățământ general 

din perspectiva școlii prietenoase 

copilului 

Septembrie-mai, 

2019-2020 

Echipa managerială, 

cadrele didactice 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 

732 din 16 septembrie 2013 cu privire 

la organizarea și funcționarea 

Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică 

Septembrie-

2019 

Șef SAP Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației 

Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 410 

din 04 aprilie 2003 cu privire la 

Strategia Națională ,,Educația pentru 

toți” 

Septembrie-

2019 

Managerii 

instituţiilor școlare 

Specialiștii SAP 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educației  

Cunoașterea Hotărârii de Guvern nr. 51 

din 23 ianuarie  2002, concepția 

națională privind protecția copilului și a 

familiei 

Septembrie-mai 

2019-2020 

Managerii  

Instituţiilor școlare 

Specialiștii SAP 

Instituțiile școlare Respectarea cadrului 

legislativ  

din domeniul educației 

Respectarea p 1.7 din Plan-cadru, 

proiectarea   şi  realizarea acţiunilor 

educaţionale în domeniul asigurării 

securităţii vieţii şi sănătăţii elevilor 

Septembrie –

mai, 2019-2020 

Specialiştii 

DECTST 

Managerii 

instituțiilor școlare 

Instituţiile şcolare Respectarea cadrului 

legislativ 

 din domeniul educaţiei 

Obiectivul nr.2 Implicarea activă a managerilor şi membrilor Consiliului Consultativ în examinarea subiectelor, în elaborarea 

deciziilor şi programelor cu acţiuni  de  cooperare  şi schimb de experienţă 

2.1 Consiliul 

Consultativ 

1.Activitatea Centrului de Creație a 

Copiilor și Adolescenților și a Școlii 

Decembrie  

2019 

Garștea M. 

Iurco V. 

DECTST Notă informativă  

Proiect de decizie 



Sportive în prima jumătate a anului 

școlar și rezultatele înscrise. 

 2.Raport de activitate a DECTST 

privitor la rezultatele semestrului I, anul 

de studii 2019-2020 

3. Odihna de vară a copiilor în sezonul 

estival 2019 

 

 

Șef adjunct 

Șef secție 

 

Molodilo V. 

Macarenco E. 

 

 

Notă informativă  

Proiect de decizie 

 

Notă informativă  

Proiect de decizie 

1.Totalurile olimpiadei raionale și 

republicane 

2. Cu privire la realizarea educației 

incluzive în instituțiile preuniversitare 

din raion 

Mai 2020 

 

 

Macarenco E. 

 

Șef SAP 

DECTST 

 

 

DECTST 

Notă informativă  

Proiect de decizie 

Notă informativă  

Proiect de decizie 

3.1 

 

Consiliul de 

Administraţie 

1.Cu privire la aprobarea Programului 

de activitate al DECTST pentru anul de 

studii 2019-2020 

Septembrie 

2019 

 

Paladuța T. 

Curtev V. 

DECTST 

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

  2.Cu privire la pregătirea instituțiilor de 

învățământ către noul an de studii 2019-

2020 

Paladuța T. Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la rezultatele admiterii în 

învățământul liceal, anul de studii 2019-

2020 

Paladuța T. Notă informativă 

Proiect de decizie 

4.Realizarea Codului educației cu 

privire la instituționalizarea obligatorie 

a copiilor de vârsta 6-7 ani și pregătirea 

lor către școală 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Notă informativă; 

Proiect de decizie. 

5.Școlarizarea obligatorie a copiilor de 

7-16 ani în instituțiile preuniversitare 

ale raionului 

Curtev V. Notă informativă 

Proiect de decizie 

6.Cu privire la organizarea transportării 

elevilor în instituțiile raionului 

Razumas T. Notă informativă 

Proiect de decizie 

1. Implementarea Planului-cadru 

privind corectitudinea distribuirii orelor 

opționale 

Octombrie 2019 

 

Șef secție MCFPC 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Asigurarea didactico-metodică a 

procesului educațional în anul de studii 

2019-2020 

  Badrajan I. Notă informativă 

Proiect de decizie 



3.Organizarea și desfășurarea 

procesului educațional cu privire la 

rezultatele evaluării inițiale în baza 

instrumentului de monitorizare și 

evaluare a copiilor din IET 

  Grițcu E. 

  Iordan R. 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

4.Alimentația elevilor în instituțiile 

școlare 

  Curtev V. Notă informativă 

Proiect de decizie 

5.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

  Specialiștii  

  DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

6.Cu privire la aprobarea listelor 

candidaților pentru 

conferirea/confirmarea gradelor 

didactice/manageriale, sesiunea 2019-

2020 

Șef secție MCFPC 

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

7.Pregătirea instituțiilor de învățământ 

pentru perioada rece a anului 

 Molodilo V. Notă informativă 

Proiect de decizie 

1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar. 

Noiembrie 2019   Specialiștii  

  DECTST 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Cu privire la activitatea grupelor 

/claselor cu program prelungit 

  Responsabil, treapta     

primară 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la activitarea CREI din 

instituțiile de învățământ preuniversitar 

  Șef SAP Notă informativă 

Proiect de decizie 

1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile  de învățământ 

preuniversitar 

Decembrie 2019   Specialiștii  

  DECTST 

 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Cu privire la organizarea activităților 

extrașcolare în  instituțiile de 

învățământ preuniversitar 

  Macarenco E.  

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la asigurarea vieții și 

sănătății elvilor 

  Cușnir V. Notă informativă 

Proiect de decizie 

4.Managementul aplicării TIC în 

realizarea eficientă a procesului 

educațional în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

  Canțîr E. Notă informativă 

Proiect de decizie 



1Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Ianuarie 2020 

 

 

 

 

  Specialiștii  

  DECTST 

DECTST 

 

 

 

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Cu privire la rezultatele tezelor 

semestriale de iarnă 

  Șef adjunct Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la organizarea olimpiadei 

raionale la disciplinele școlare, sesiunea 

2020 

  Macarenco E. Notă informativă 

Proiect de decizie 

4.Realizarea normelor naturale și 

financiare în alimentația copiilor din 

instituțiile preșcolare 

Iordan R. Notă informativă 

Proiect de decizie 

1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Februarie 2020   Specialiștii  

  DECTST 

DECTST Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Cu privire la totalurile concursului 

raional „Pedagogul anului” ediția 2020 

  Bragari N. Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Modificarea curriculară și proiectarea 

didactică în bază de PEI 

  Șef  SAP Notă informativă 

Proiect de decizie 

1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Martie 2020   Specialiștii  

  DECTST 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Implementarea  evaluării criteriale 

prin discriptori în clasele V-a,VI-a și a 

X-a a  XI-a la disciplina Educație 

pentru societate 

Specialiștii secției 

MCFPC 

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la desfășurarea testării pe 

eșantion reprezentativ 

Paladuța T. Notă informativă 

Proiect de decizie 

1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Aprilie 2020 

 

 

  Specialiștii  

  DECTST 

 

 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Organizarea și desfășurarea sesiunii 

de examene 2020 

  Paladuța T. Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Aprobarea comisiilor de evaluare 

raionale, sesiunea 2020 

Șef secție MCFPC 

 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

4.Aprobarea listei elevilor cu CES, 

clasa a IV-a și a IX-a pentru evaluarea 

finală și examenul de gimnaziu 

Șef SAP Notă informativă 

Proiect de decizie 



1.Cu privire la rezultatele evaluării de o 

zi în instituțiile de învățământ 

preuniversitare 

Mai 2020 

 

  Specialiștii  

  DECTST 

DECTST Notă informativă 

Proiect de decizie 

2.Formarea competenţelor elevilor prin 

diverse tehnici de implementarea şi 

dezvoltare a Temei de cercetare 

profesională republicană în cadrul orei 

de limbă şi literatura română 

Julea M. DECTST  

3.Monitorizarea  gradului de pregătire a 

copiilor pentru școală 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Notă informativă 

Proiect de decizie 

Raport către MECC 

1.Cu privire la organizarea si 

desfășurarea procesului de atestare a 

cadrelor didactice/manageriale în anul 

de studii 2019-2020 

Iunie 2020 

 

 

 

 

Șef secție MCFPC 

 

 

 

 

DECTST 

Notă informativă 

Proiect de decizi 

  2.Organizarea și desfășurarea sezonului 

estival 2020 

Macarenco E. Notă informativă 

Proiect de decizie 

3.Cu privire la rezultatele înscrise în 

anul de stduii 2019-2020 în realizarea 

procesului educational, instituțiile 

preșcolare și școlare 

Specialiștii 

DECTST 

 Raport 

Proiect de decizie 

Obiectivul nr.  4   Formarea continuă a cadrelor manageriale din instituţiile preşcolare 

4.1 

 

Seminare/ 

Şedinţe de 

lucru cu 

managerii 

instituţiilor 

preşcolare 

1.Organizarea și desfășurarea reuniunii 

metodice cu managerii instituțiilor 

preșcolare 

 

August 2019 Grițcu E. 

Iordan R. 

 

LT „A.Pușkin,, 

Căușeni 

Realizarea obiectivelor 

educației timpurii centrate 

pe aplicarea noilor politici 

educaționale 

2.Seminar instructiv-metodic. 

Repere metodologice privind 

organizarea procesului educaţional în 

IET, anul de studii 2019-2020 

August 2019 Grițcu E. 

Iordan R. 

 

 

IET nr.2 Căușeni 

Asigurarea calității 

procesului educațional la 

dimensiunea educației 

timpurii 

3. Consfătuire cu managerii și 

metodiștii: Evaluarea activității în 

ansamblu a progreselor și performanțelor 

IET 

Aprilie 2020 Grițcu E.   

Iordan R. 

 

 

IET nr.2 Căușeni 

Analize, dialog, 

receptivitate, 

informaţii 

Obiectivul nr. 5 Formarea continuă a cadrelor manageriale din instituţiile preuniversitare 

5.1 Seminare/ 

Şedinţe de 

1.Atelier de dezbateri în problema 

managementului școlar 

23.08.2019 

 

  Specialiștii  

  DECTST 

LT ,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Totalizări, realizări 



lucru cu 

managerii 

instituţiilor 

preuniversita

re 

2.Pregătirea instituțiilor de învățământ 

pentru anul de studii 2019-2020 

11.09.2019   Specialiștii  

  DECTST 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Totalizări, realizări 

3.Ședință de lucru: Controlul și 

asigurarea calității în educație 

25.10.2019   Specialiștii  

  DECTST 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Totalizări, realizări 

4.Ședință de lucru: Pregătirea instituțiilor 

de învățământ către perioada rece 

27.11.2019   Specialiștii  

  DECTST 

Sala Consiliului 

raional 

Totalizări, realizări 

5.Ședință de lucru: Organizarea și 

funcționarea sistemului de management 

financiar și control 

18.12.2019   Specialiștii  

  DECTST 

 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Totalizări, realizări 

6.Seminar teoretico-practic: Organizarea 

managementului educațional în direcția 

eficientizării calității educației prin 

colaborare eficientă cu părinții și 

comunitatea 

Ianuarie 2020 Molodilo V. 

Dărănuță L. 

Gimnaziul Tocuz Totalizări, realizări 

7.Ședință de lucru: Cu privire la 

organizarea și desfășurarea sesiunii de 

examene 2020 

Februarie 2020 Paladuța T. 

Canțîr E. 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Notă informativă, realizări 

8.Ședință de lucru: Cu privire la 

rezultatele testării candidaților la 

examenele naționale, sesiunea 2020 

Martie 2020   Specialiștii  

  DECTST 

 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Notă informativă, realizări 

9.Atelier de lucru: Managementul 

activității extrașcolare: Școala Sportivă, 

Centrul de Creație a Copiilor și 

Adolescenților 

Aprilie 2020 Iurco V. 

Garștea M. 

Școala sportivă 

Centrul de Creație 

Totalizări, realizări 

10. Atelier de lucru: Măsuri 

suplimentare privind securitatea vieții și 

sănătății copiilor, 

organizarea sezonului estival 

Mai 2020   Specialiștii  

DECTST 

Sala mare a 

Consiliului raional 

Totalizări, realizări 

Obiectivul nr. 6 Formarea continuă a directorilor adjuncţi pentru instruire  din instituţiile preuniversitare 

6.1 Seminare/ 

Şedinţe de 

lucru cu 

managerii 

instituţiilor 

preuniversita

re 

 

Organizarea și desfășurarea reuniunii 

metodice cu directorii adjuncți pentru 

instruire 

 Implementarea curricula dezvoltată la 

toate disciplinele școlare 

August 2019 Șef secție MCFPC 

 

LT „A.Pușkin,, 

Căușeni 

Formarea continuă a 

cadrelor manageriale 

Atelier didactic cu directorii adjuncți 

pentru instruire: 

Atestarea –promovarea performanțelor 

în cariera didactică/managerială 

Noiembrie 

2019 

Șef secție MCFPC 

 

LT „A.Mateevici,, 

Căușeni 

Atelier desfășurat 

Formarea continuă  cadrelor 

manageriale 



Organizarea procesului de evaluare 

criterială prin descriptori în clasa a V-a, 

VI-a 

Seminar teoretico-practic: 

Evaluarea criterială prin descriptori în 

cadrul lecțiilor de  educație muzicală, 

tehnologică, plastică și educație fizică în 

clasele V-a,VI-a 

Februarie 2020 Șef secție MCFPC 

 

LT „A.Mateevici,, 

Căinari 

Formarea continuă a  

cadrelor manageriale 

Promovarea 

bunelor 

practici 

Pedagogul Anului-tendințe spre 

competitivitate și profesionalizm 

Decembrie 

2019-Ianuarie 

2020  

Șef secție MCFPC 

 

DECTST, 

Instituțiile școlare 

Promovarea cadrelor 

didactice 

Obiectivul nr. 7 Formarea continuă a directorilor adjuncţi pentru educaţie 

7.1 Seminare/atel

iere de 

formare cu 

diriginţii 

instituţiilor 

preuniversita

re și 

directorilor 

adjuncți 

Organizarea procesului educațional la 

disciplina ,,Dezvoltarea personală,, în 

anul de studii 2019-2020, probleme, 

realizări. Proiectarea activităților 

extrașcolare la nivel de raion 

August 2019 

 

 

 

 

Macarenco E. 

 

 

 

 

LT,,A. Mateevici,, 

 

 

 

 

Instruirea cadrelor didactice 

responsabile de predarea 

disciplinei în instituțiile 

raionului 

 

Activitatea cadrelor didactice în 

realizarea curricumului la disciplina 

Dezvoltarea personală, proiectarea 

activităților desfășurate în cadrul lecției 

de totalizare a unității de învățare 

Noiembrie 

2019 

 

 

 

Macarenco E. 

 

 

 

LT,,M. Eminescu,, 

Căușeni. 

 

 

Instruirea, informarea, 

schimb de experiență a  

cadrelor didactice din 

instituțiile școlare a 

raionului 

Organizarea procesului didactic, 

respectarea legislației în vigoare, 

abordări teoretice  și practice 

Martie 2020 Macarenco E. LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Instruirea cadrelor didactice, 

prezentarea experienței 

acumulate colegilor 

Obiectivul nr.8  Monitorizarea aplicării şi respectării cadrului normativ de către instituţiile din subordine în vederea asigurării unui 

învăţământ de calitate; asigurării condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţământ în scopul sporirii randamentului şcolar, 

gestionării eficiente a mijloacelor alocate în învăţământ pentru asigurarea durabilităţii bazei didactico-materiale 

8.1 Inspecţii de o zi Instituțiile de învățământ 

preuniversitare 

Septembrie 

2019-mai 2020 

 

Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile şcolare și 

preșcolare 

Note informative; 

Raport pentru Consiliul de 

administrație; 

Proiect de decizie 

8.2 Inspecţii 

tematice 

Evaluarea nivelului de pregătire a 

instituţiilor şcolare şi preşcolare către 

noul an de studii 2019-2020 

August 

2019 

Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile şcolare și 

preșcolare 

Raport către MECC; 

Notă informative; 

Proiect de decizie 



Evaluarea pregătirii copiilor de 6-7 ani 

către debutul școlar prin aplicarea 

Instrumentului de monitorizare a 

dezvoltării copiilor din IET 

Mai 

2020 

Grițcu E. 

Iordan R. 

 

Instituţiile 

preşcolare 

Notă informativă ; 

Raport final către 

MECC 

Monitorizarea atestarii cadrelor 

didactice și manageriale 

Pe parcursul 

anului 

Specialiștii 

DECTST 

Managerii școlari și 

preșcolari 

DECTST 

Instituţiile 

școlare; 

Instituţiile 

preşcolare 

Prezentarea ofertelor; 

Prezentarea extraselor 

 din portofoliul de atestare; 

Atestarea cadrelor didactice 

 și manageriale; Raport CA; 

Procese verbale; Ordine 

Realizarea Codului educației referitor 

la instituționalizarea obligatorie a 

copiilor de  vârsta de 6-7 ani și 

pregătirea  lor către școală 

Pe parcursul 

anului 

Grițcu E. 

Iordan R. 

 

Instituţiile 

preşcolare 

Notă informativă; 

Proiect de decizie 

 Monitorizarea formării continuă a 

cadrelor didactice și manageriale  la 

nivel republican, raional și local 

Pe parcursul 

anului 

Secția MCFPC Instituţiile 

şcolare, 

preşcolare 

Raport CA 

 

Pregătirea instituţiilor de învăţământ 

preuniversitare  către sezonul rece a 

anului de studii 2019– 2020 

Octombrie – 

noiembrie 

2019 

Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile 

şcolare, 

preşcolare 

Proiect de decizie; 

Notă informativă 

Cu privire la rezultatele admiterii în 

învăţământul liceal, anul de studii 

2019-2020 

August- 

septembrie 2019 

Paladuța T. DECTST Raport;  

Proiect de decizie;  

Notă informativă 

Şcolarizarea elevilor în instituţiile de 

învăţămînt preuniversitare din raion: 

probleme şi eventuale soluţii 

Septembrie 2019 Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile şcolare Notă informativă;  

Proiect de decizie; 

Raport statistic  

Respectarea cerinţelor  unice de  

elaborare  a  proiectării curente la  

disciplinele de studii în învăţământul  

 gimnazial și liceal, anul de studii  

2019-2020 
 

 Septembrie 2019 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Activitatea managerilor școlari în 

asigurarea obiectivului ,,Împreună 

pentru o educație de calitate,, 

Septembrie 

2019 –mai 

2020 

Secția MCFPC Instituțiile școlare *Monitorizare; 

*Raport 

*Ordin 

Eficiența aplicării Planului-cadru pe 

dimensiunea  disciplinelor opționale 

Septembrie-

octombrie 2019 

Secția MCFPC Instituțiile școlare *Monitorizare; 

*Raport CA 



Evaluarea calităţii proiectelor de lungă 

şi scurtă durată a profesorilor de limba 

şi literatura română pentru elevii cu 

PEI 

 Octombrie 2019 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

  Forme şi metode de activitate a 

cadrului didactic pentru dezvoltarea la 

elevi a calităţilor motrice 

Noiembrie - 

februarie  2019 

Stînca E. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

Criteriile de evaluare prin descriptorii 

de performanţă în învățământul primar 

şi gimnazial 

Noiembrie 2018 Specialiştii 

DECTST 

Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Criteriile de evaluare prin discriptorii 

de performanţă în procesul educaţional 

la disciplină 

 Noiembrie 2019 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

 Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei 

şcolare la disciplinele de studiu, etapa 

locală 

Decembrie 

2019 

Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile şcolare Notă informativă 

Cu privire la realizarea prevederilor 

noilor reguli de ortografie, ortoiepie, 

punctuaţi 

 Decembrie 2019 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Cu privire la tarifarea cadrelor 

didactice în instituţiile de învăţământ 

Septembrie-

Octombrie 2019 

Bzurdujan S.  Instituţiile şcolare, 

preşcolare 

Notă informativă 

 Realizarea educaţiei incluzive în 

instituţiile preuniversitare din raion 

Pe parcursul I 

semestru 

Specialiştii 

DECTST 

Instituţiile şcolare Notă informativă 

Alimentaţia elevilor în instituţiile 

şcolare 

Septembrie 

Octombrie 2019 

Curtev V. Instituţiile şcolare Notă informativă 

Utilizarea eficientă a indicatorilor de 

monitorizare şi evaluare a prevenirii 

violenţei în instituţiile de învăţământ 

Ianuarie – martie 

2020 

Macarenco E. Instituţiile şcolare Notă informativă; 

Raport către MECC 

Reglementarea managmentului temelor 

pentru acasă la limba şi literatura 

română şi literatura universală 

Ianuarie  2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

  Formarea culturii comunicării prin 

integrarea şi asigurarea caracterului 

funcţional al competenţelor elevului la 

limba şi literatura română 

Februarie  2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Asigurarea conexiunii inter/intra/trans-

disciplinare în cadrul demersului 

didactic la disciplină” 

Martie 2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 



Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin implementarea şi 

dezvoltarea Temei de cercetare 

profesională 

Aprilie 2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Realizarea standardelor educaţionale 

prin prisma dezvoltării competenţelor 

elevilor în cadrul demersului didactic 

Mai 2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Asigurarea conexiunii inter/intra/trans-

disciplinare in cadrul demersului 

didactic 

Martie 2020 Specialiştii 

DECTST 

Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 Realizarea normelor naturale și 

financiare în alimentația copiilor din 

instituțiile preșcolare anul de studii 

2019-2020 

Ianuarie 2020 Grițcu E. Instituțiile 

preșcolare 

Raport de activitate CA; 

Raport final către ME 

 Întocmirea corectă a tezelor 

semestriale la discipline, conform 

Ordinului MECC 

Decembrie 

2019-Mai 2020 

Specialiştii 

DECTST 

Instituții școlare Asistențe; 

Notă informativă 

Utilizarea tehnicilor moderne  și  

Metodologiilor elaborate de MECC în 

desfășurarea procesului educațional 

Septembrie-

noiembrie 2019 

Cuşnir V. Instituţiile şcolare Asistenţe/analize 

 Stimularea creativității elevilor în 

cadrul orelor de limba rusă 

Octombrie 

2019 

Badrajan I. Instituțiile școlare Asistențe/analize 

Metode și tehnici implementate în 

scopul dezvoltării competențelor 

creative la lecțiile de limba străină 

Octombrie-

noiembrie 2019 

Tăurean S. Instituțiile școlare Asistențe/analize 

 Forme și metode eficiente de formare 

a competenților comunicative la limba 

rusă 

Februarie 2020 Badrajan I. Instituțiile școlare Asistențe/analize 

Monitorizarea organizării şi 

desfășurării examenelor, sesiunea  

2020 

Utilizarea eficientă a indicatorilor de 

monitorizare și evaluare a  

prevenirii accidentelor, respectarea 

cerințelor  TS,  locul de muncă și în 

cadrul orelor 
 

Iunie 2020 

 

 

 

Ianuarie-mai 

2020 

Comisia raională 

 

 

 

Cușnir V. 

Instituțiile școlare 

 

 

 

Instituții școlare 

Notă informativă 

 

 

 

Notă informativă 

Utilizarea strategiilor didactice și 

dezvoltarea la elevi a calităţilor 

Februarie 2020 Stînca E. Instituții școlare Asistenţe, notă informativă 



artistico-plastice 

Monitorizarea implementării criteriilor 

de evaluare prin  descriptorii de 

performanță în cadrul  procesul 

educațional la disciplina educația fizică 

Octombrie 

2019 

Stînca E. Instituții școlare Asistenţe, notă informativă 

  

 

 

 

Forme şi metode de activitate a 

cadrului didactic pentru dezvoltarea la 

elevi a calităţilor motrice 

Noiembrie 

2019 - 

februarie  2020 

Stînca E. Instituții școlare Asistenţe, notă informativă 

Proiectarea activităţilor  de formare şi 

dezvoltare a competenţelor în cadrul 

activităţilor educaţionale la limba şi 

literatura română: elaborarea listei 

operelor recomandate spre lectură” 

Septembrie 

2019 

Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Disciplinele opționale – oportunitate în 

selectarea  propriului sistem de 

atitudini și valori 

Octombrie 

2019 

Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Principiul formării de valori în cadrul 

orei de limba şi literatura română 

Noiembrie 

2019 

Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

8.3 Inspecţii de 

specialitate 

 Utilizarea TIC în procesul educațional Decembrie 

2019 

Canțîr E. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă. 

Utilizarea TIC în procesul educațional 

la limba română 

Decembrie 

2019 

Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin prisma continuităţii la 

nivelul clasei a IV-a şi a V-a din 

perspectiva implementării Evaluării 

Criteriale Criteriale prin Descriptori 

(ECD) 

Ianuarie 2020 Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Portofoliul elevului- metodă de 

evaluare a competenţelor elevilor 

Februarie 2020 Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Monitorizarea procesului de testare 

națională  

Martie 2020 Paladuța T. Instituțiile școlare Notă informative 

Forme de produse exersate la clasă în 

contextul valorificării competenței de 

argumentare a textului scris și discursul 

oral 

Martie 2020 Julea M. Instituții școlare Notă informativă 



Monitorizarea implementării 

Curriculum-ului în cadrul procesului 

educaţional 

Aprilie 2020 Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Forme şi tipuri de evaluare din 

perspectivele implementării  

Curriculare 
 

Mai 2020 Julea M. Instituții școlare Notă informativă 

Alcătuirea modelelor eficiente de teze  

semestriale la matematică 

Mai 2020 Fluer Z. Instituțiile școlare Notă informativă 

Monitorizarea implementării 

documentelor de politici educaționale 

privind reforma curriculară (CRET, 

CET, SÎDC) pentru dimensiunea 

educației timpurii 

Pe parcursul 

anului 

Grițcu E. 

Iordan R. 

 

Instituţiile 

preşcolare 

Asistenţe; 

Analize; 

Discuţii; 

Realizări 

 Monitorizarea calității proiectelor de 

lungă și scurtă durată a cadrelor 

didactice din IET 

Pe parcursul 

anului 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Instituții preșcolare Asistenţe; 

Notă informativă 

Monitorizarea calității evaluării 

copiilor în baza SÎDC 

Pe parcursul 

anului 

2019-2020 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Instituții preșcolare Asistenţe; 

Raport  către MECC;  

Notă informativă 

Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin implementarea şi 

dezvoltarea Temei de cercetare 

profesională  

Aprilie 2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Realizarea standardelor educaţionale 

prin prisma dezvoltării competenţelor 

elevilor în cadrul demersului didactic 

Mai  2020 Julea M. Instituțiile școlare Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Normarea eficientă a temelor pentru 

acasă în vederea asigurării calității 

procesului de predare-învățare-

evaluare, în instituţiile de învăţământ 

din raion 

Noiembrie-

decembrie 

2019 

Secția MCFPC 

 

Instituțiile școlare *Monitorizare; 

*Raport CA 

Aplicarea instrumentelor de evaluare 

criterială în clasele primare, cl.V-a-VI-

a trepta gimnazială la aria curriculară 

Arte, Tehnologii  și Sport 

Ianuarie-martie 

2020 

Secția MCFPC 

 

Instituțiile școlare Instituții monitorizate  

Planuri de remediere 

stabilite 

Cu privire la monitorizarea procesului 

de aplicare a Nomenclatorului tipurilor 

de documentație școlare și rapoarte in 

Octombrie-

decembrie 

2019 

Secția MCFPC 

 

Instituțiile școlare Instituții monitorizate  

Planuri de remediere 

stabilite 



înstituțiile de învățământ  

Monitorizarea desfăşurării activităților 

educaționale și utilizarea  procesului 

tehnologic standardizat   în instruirea 

individualizată și diferențializată a 

elevilor 

Octombrie –

decembrie 

2019 

 

Cuşnir V. 

 

 

 

Instituţiile şcolare 

 

 

Asistenţe; 

Notă informative 

 

Realizarea schemei de arendă a 

manualelor, 2019-2020 

Noiembrie 

2019 

Badrajan I. Instituțiile școlare Notă informativă 

Forme și tipuri de evaluare la lecțiile de 

limba străină 

Ianuarie –

februarie 2020 

Tăurean S. Insituțiile școlare Notă informativă 

Stimularea comunicării în procesul 

educațional la limba rusă 

Ianuarie 2020  Badrajan I. Instituțiile școlare Notă informativă 

  Monitorizarea progresului şcolar; 

motivarea elevilor pentru performanţe 

şi determinarea modulului, domeniului 

de activitate  personalizat ca rezultat al 

orientării  școlare  la orele de educaţie 

tehnologică 

Februarie – 

aprilie 2020 

Cuşnir V. Instituţiile şcolare Asistenţe; 

Notă informative 

Dezvoltarea gândirii critice în procesul 

educațional la limba rusă 

Februarie 2020 Badrajan I. Instituțiile școlare Ntă informativă 

Aplicarea tehnicilor moderne  de 

predare- învățare-evaluare în procesul 

educațional la disciplina fizică 

Aprilie 2020 Fluer Z. Instituțiile școlare Asistențe; 

Notă informativă 

Monitorizarea  desfăşurării procesului 

tehnologic  şi proiectarea activităţilor  

în  realizarea modulului de alternativă 

Octombrie –

mai 2019-2020 

Cuşnir V. 

 

 

Instituţiile şcolare 

 

 

Asistenţe; 

Notă informativă 

 

Limba și literatura română, clasa a V-a 

(școala națională și alolingvă) 

Septembrie 

2019 

Julea M. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Obiectivul nr. 9  Asigurarea calităţii proceselor de evaluare a rezultatelor şcolare în baza standardelor de eficienţă a învăţării 

9.1 Probe de 

evaluare 

Limba și literatura română, clasa a VI-a 

(școala națională și alolingvă) 

Octombrie 

2019 

Julea M. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Matematica clasa V-a Septembrie 

2019 

Fluer Z 

 

Intituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Matematica clasa X-a 

 

Octombrie 

2019 

Fluer Z. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Fizica clasa VIII-a Octombrie Fluer Z. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 



 2019 

Limba și literatura română, clasa a VII-

a (școala națională și alolingvă) 

Noiembrie 

2019 

Julea M. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Educația tehnologică: cl. VI-a 

 

Noiembrie 

2019 

Cușnir V. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Matematica clasa VI-a Decembrie 

2019  

Fluer Z. Intituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Limba rusă clasa VIII-a 

 

Decembrie 

2019 

Badrajan I. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

  Limba stăină (franceza) clasa IX-a 

 

Decembrie 

2019 

Tăurean S. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Fizica clasa VI-a Decembrie 

2019 

Fluer Z. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Educația tehnologică  cl.VII 

 

Decembrie 

2019 

Cușnir V. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Limba și literatura română, clasa a X-a, 

XI-a, XII-a (școala națională și 

alolingvă) 

Decembrie 

2019 

Julea M. Instituțiile școlare Teze de evaluare; 

Totalizarea rezultatelor 

Educația tehnologică  cl.  VIII 

 

Februarie 2020 Cușnir V. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Matematica clasa VIII-a 

 

Martie 2020 Fluer Z.  Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Limba și literatura română, clasa a IX)-

a (școala națională și alolingvă) testare 

pe eşantion 

Martie 2020 

 

 

Julea M. 

 

 

Instituțiile școlare 

 

 

Analiza probei de evaluare 

Limba și literatura română, clasa a 

XII)-a (școala națională și alolingvă) 

testare pe eşantion 

Martie 2020 Julea M. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Limba engleză, clasa a IX-a 

 

Martie 2020 Tăurean S. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Limba rusă clasa V-a 

 

Aprilie 2020 Badrajan I. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

 Limba și literatura română, clasa a IX-

a, a XII)-a (școala națională și 

alolingvă) testare  

Aprilie 2019 Julea M. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 

Educația tehnologică cl.IX 

 

Aprilie  2020 Cușnir V. Instituțiile școlare Analiza probei de evaluare 



 

Obiectivul nr. 10   Dezvoltarea competenţelor creative la elevi în cadrul procesului educaţional şi a activităţilor extracurs 

10.1 Concursuri, 

olimpiade, 

competiţii 

Concursul raional al cântecului patriotic Noiembrie 

2019 

Macarenco E. Casa raională de 

Cultură 

Menționarea 

participanților. 

Desfășurarea concursului 

raional 

Concursul declamatorilor  

,,Valeriu Cupcea” 

09 Noiembrie 

2019 

Julea M. Casa de Creaţie 

Căuşeni 

 

Menționarea participanților 

Desfășurarea concursului 

raional 

Casa de Creaţie 

elevilor 

Concursul raional al obiceiutilor de 

iarnă ,,Primiți Urătorii,, 

 

Decembrie 

2019 

 

Macarenco E. 

 

Casa raională de 

Cultură 

Menționarea 

participanților. 

Desfășurarea concursului 

raional 

  Concurs de creație proprie ,,Cu 

Eminescu în suflet și în gând...,, 

Decembrie 

2019-ianuarie 

2020 

Julea M. Instituțiile de 

învățământ 

Jurizarea și desemnarea 

învingătorilor 

Festivitate de omagiere a poietului M. 

Eminescu 

15 ianuarie 

2020 

Julea M. LT ,,M. Eminescu,, 

Căușeni 

 

Concursul raional la disciplinele școlare 

,,Olimpiada-2020,, 

Februarie 2020  Macarenco E. 

 

LT ,,A.Mateevici,, 

Zaim 

Jurizarea și desemnarea 

învingătorilor 

Concurs al tinerilor creatori 

,,Binecuvântare” 

Februarie 2020 

 

 

Julea M.  

 

 

Menționarea 

participanților. 

Desfășurarea concursului  

Concursul raional al colectivelor 

teatrale ,,Trăiește- ți clipa,, 

Februarie 2020 Macarenco E. 

 

 

LT,,M. Eminescu,, 

Căușeni 

Menționarea participanților 

 

 Concursul raional al cântecului popular 

în memoria lui N.Sulac 

Martie 2020 

 

Macarenco E. Casa raională de 

Cultură 

Menționarea participanților 

Festivitatea de omagiere a scriitorului 

Ion Creangă 

 

01.03.2020 

 

 Julea M. 

 

 

LT,,I. Creangă,, 

Căuşeni  

 Bustul lui 

Ion Creangă 

 

 

Festivitatea de omagiere a Preotului - 

Poet  – Alexei Mateevici 

16.03.2020 

 

Julea M.  

 

LT,,A. Mateevici,, 

Căuşeni, Bustul lui  

A. Mateevici 

 



Concursul Național al Tinerilor 

Creatori  

,,Comoara „ 

Februarie –

martie 2020 

Julea M.  

 

Instituțiile de 

învățământ 

Jurizarea şi desemnarea 

Învingătorilor 

concursului 

Concursul raional al cântecului 

folcloric 

Aprilie 2020 

 

Macarenco E. 

 

Casa raională de 

cultură 

Desfășurarea concursului 

raional 

Concursul raional al cântecului popular 

pascal 

 

Aprilie 2020 

 

 

Macarenco E. 

 

 

Casa raională de 

cultură 

 

Menționarea 

participanților. 

Desfășurarea concursului 

Concursul raional al tinerilor interpreți  

de muzică ușoară ,,Voci tinere,, 

Mai 2020 

 

Macarenco E. 

 

Casa raională de 

cultură 

Menționarea participanților 

Concursul raional de dansuri populare 

,, Hai la joc,, 

Mai 2020 

 

Macarenco E. 

 

Casa raională de 

cultură 

Menționarea participanților 

Concurs raional „La izvoarele 

înțelepciunii” 

Mai 2020 Badrajan I. Biblioteca raională Desfășurarea concursului 

raional. Menționarea 

participanților 

Expoziție „Fantezia în lumea copiilor” August 2019 Stînca E. LT„A. Mateevici” 

Căușeni 

Desfăşurarea expoziției în 

cadrul Conferinței 

pedagogilor 

Vernisaj plastic „Prima mea lucrare din 

material netradiționale” 

22 noiembrie 

2019 

Stînca E. Instituțiile școlare Desfăşurarea vernisajului 

în toate instituțiile școlare 

Expoziție plastică „Lumea în viziunea 

copiilor” 

12 februarie 

2020 

Stînca E. Instituțiile școlare Desfăşurarea expoziției în 

toate instituțiile școlare 

Concursul Național al Tinerilor 

Creatori „Comoara”, compartimentul 

„Grafică” 

Matrie 2020 Stînca E. 

Mocan E. 

Casa-muzeu „A. 

Mateevici”, s. Zaim 

Totalurile concursului 

Competiţie: Starturi vesele (clasele IV-

V,  10+10) 

14 decembrie 

2019 - zona 

18 ianuarie  

2020 - final 

Stînca E. 

Arbitrii  

ŞSC Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

  Competiţie: Triatlon – Forţă (gimnaziu, 

liceu) 

25 ianuarie 

2020 

Stînca E., Vlasov V. 

Arbitrii 

LT“A.Puşkin” 

Căuşeni 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Tenis de masă, şah şi dame 16 noiembrie 

2019 

Stînca E. 

Arbitrii  

ŞSC Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Baschet gimnaziu ( fete, 

băieţi) 

15 februarie 

2020 - zona 

22 februarie 

2020 - final 

Stînca E. 

Arbitrii: Vlasov V., 

Didilica I. 

 

ŞSC 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 



Competiţie: Baschet liceu ( fete, băieţi) 29 februarie 

2020 

Stînca E. 

Arbitrii: Vlasov V., 

Didilica I. 

ŞSC Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Volei echipa instituţiei 

(fete, băieţi) 

14 martie 2020 

- zona 

21 martie 2020 

- final 

Stînca E. 

Arbitrii: Stînca E., 

Bîtcă I., Procopenco 

I., Topada V. 

ŞSC LT “I.Creangă” 

Căuşeni 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Cros de primăvară (clasele  

VI-VII, VIII-IX, X-XII) 

18 aprilie  

2020 

Stînca E. 

Vlasov V., Didilica 

I., Stînca E. 

Parc orăşenesc Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Ziua Sportivului 16 mai 2020 Stînca E. 

Arbitrii  

Stadionul orăşenesc  

LT “I.Creangă” 

Căuşeni, ŞSC 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Ziua Sportivului 16 mai 2020 Stînca E. 

Arbitrii  

Stadionul orăşenesc  

LT “I.Creangă” 

Căuşeni, ŞSC 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Competiţie: Ziua Sportivului 16 mai 2020 Stînca E.  

Arbitrii  

Stadionul orăşenesc  

LT “I.Creangă” 

Căuşeni, ŞSC 

Desfăşurarea competiţiei 

Premierea participanţilor 

Obiectivul nr. 11   Formarea continuă a cadrelor didactice în scopul asigurării calităţii în realizarea curriculumului şcolar 

11.1 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 Seminare-

sesiuni de 

formare a 

cadrelor 

didactice din 

IET 

Iplementarea noilor politici 

educaționale pe dimensiunea 

educației timpurii: SÎDC, CRET, 

CET, Metodologia de evaluare, 

Ghidul de planificare IET 

05-22.08.2019 Grițcu E. 

Iordan R. 

Instituția preșcolară  

Nr. 3 Căușeni 

Nr. 7 Căușeni 

Nr. 4 Căușeni 

Nr. 2 Căușeni 

Nr. 1 Căușeni 

Nr. 6 Căușeni 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 Seminar 

teoretico-practic 

pentru 

educatorii 

grupelor medii 

Dezvoltarea abilităților de 

comunicare verbal și nonverbal prin 

intermediul artei teatrale 

Noiembrie 

2019 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Instituția preșcolară  

Nr. 4 Căușeni 

Schimb de experiență. 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 Seminar 

teoretico-practic 

pentru 

educatorii 

grupelor mici 

Valorificarea specificului 

transdisciplinarității pentru formarea 

de atitudini și valori fezabile 

Februarie 

2020 

Grițcu E. 

Iordan R. 

Instituția preșcolară 

Nr. 7 Căușeni 

Schimb de experiență. 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 



11.2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 Reuniunea  

metodică 

Organizarea și desfășurarea 

procesului educațional în 

învățământul primar în anul de studii 

2019-2020  

August 2019 

 

Responsabil de 

treapta primară 

LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

     Formarea continuă a 

  cadrelor didactice 

 

 Seminar 

teoretico-practic 

Asigurarea calităţii procesului 

educaţional în treapta primară prin 

prisma implementării Evaluării 

Criteriale Criteriale prin Descriptori 

Ianuarie 2020 Responsabil de 

treapta primară 

LT,,M. Eminescu,,     Formarea continuă a 

  cadrelor didactice 

 

11.3 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (ŞCOALA NAŢIONALĂ) 

 Reuniune 

metodică 

Organizarea și desfășurarea 

procesului educațional la limba și 

literatura română în anul de studii 

2019-2020 (școala națională) 

August 2019 

 

 

Julea M. LT,,A.Mateevici,, 

    Căuşeni 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

 Seminar 

instructiv -

metodic 

Formarea competenţelor elevilor prin 

diverse tehnici de implementare şi 

dezvoltare a Temei de cercetare 

profesională republicane în cadrul 

orei de Limbă şi literatura română 

,,Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin prisma continuităţii 

la nivelul clasei a IV-a şi a V-a din 

perspectiva implementării Evaluării 

Criteriale Criteriale prin Descriptori” 

(vacanța de 

toamnă) 

Julea M. LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

,,Formarea competenţelor elevilor 

prin diverse tehnici de implementarea 

şi dezvoltare a Temei de cercetare 

profesională republicană în cadrul 

orei de Limbă şi literatura română 

03.12.2019 Julea M. LT,,Ştefan cel Mare 

şi Sfânt” Taraclia 

    Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

Seminar 

instructiv-

metodic 

„Evaluarea FINALĂ a progresului 

şcolar prin testare pe eşantion 

reprezentativ, examene - analiză, 

opinii, sugestii, idei”. 

„Orientări metodologice în realizarea 

subiectelor de examen în ciclul 

gimnazial şi BAC” 

(vacanţa 

de primăvară) 

Julea M. 

 

LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

     Formarea continuă a 

  cadrelor didactice 

 

11.4 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (ŞCOALA ALOLINGVĂ) 



 Reuniunea  

metodică 

Organizarea și desfășurarea 

procesului educațional la limba și 

literatura română în anul de studii 

2019-2020 (școala alolingvă) 

August 2019 

 

Julea M. 

 

LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

     Formarea continuă a 

  cadrelor didactice 

 

Seminar 

instructiv-

metodic 

,,Formarea competenţelor elevilor 

prin diverse tehnici de implementarea 

şi dezvoltare a Temei de cercetare 

profesională, în cadrul orei de Limbă 

şi literatura română  

,,Asigurarea calității procesului 

educațional prin prisma continuității 

la nivelul clasei a IV-a a V-a din 

perspectiva implementării  Evaluării 

Criteriale Criteriale prin Descriptori” 

(vacanța de 

toamnă) 

Julea M. LT ,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

     Formarea continuă a 

     cadrelor didactice 

 

 Seminar 

instructiv 

metodic 

„Evaluarea finală  a progresului 

educațional prin testarea națională și 

rezultatele înscrise la examen  în 

ciclul gimnazial şi BAC” 

 (în vacanţa 

de primăvară) 

Julea M. 

 

LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

    Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

11.5 LIMBA RUSĂ (ŞCOALA NAŢIONALĂ) 

 Reuniune 

metodică cu 

profesorii de 

limbă rusă 

Organizarea procesului educațional la 

limba rusă în anul de studii 2019-2020 

August 2019 Badrajan I. LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretic 

Modelarea lecției contemporane la 

limba rusă, în contextual utilizării 

tehnologiilor interactive 

Martie 2020 Badrajan I. LT,,M.Eminescu,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

Instructiv-

metodic 

Implementarea tehnicilor de activitate 

în formarea și evaluarea competenților 

elevilor la orele de limba rusă 

Noiembrie 

2019 

Badrajan I. LT,,M.Sadoveanu,, 

Fîrlădeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

11.6 LIMBA RUSĂ (ŞCOALA ALOLINGVĂ) 

 Reuniune 

metodică cu 

profesorii de 

limbă rusă 

Organzarea procesului educațional la 

limba rusă în anul de studii 2019-

2020  

Rezultatele examenului în treapta 

gimnazială și liceală 

August 2019 Badrajan I. LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Organizarea activitățăilor de creație în 

studierea operilor literare 

Martie 2020 Badrajan I. Gimnaziul 

Grigorevca 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 



11.7 LIMBA STRĂINĂ 

 Reuniune 

metodică cu 

profesorii de 

limbă 

franceză/engleză 

Organizarea procesului educațional la 

limba franceză, rezultatele 

examenului de BAC 

August 2019 Tăurean S. LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

 Seminar 

teoretico-practic 

Normarea eficientă a temelor pentru 

acasă în vederea asigurării calității 

procesului de predare-învățare –

evaluare la limba franceză 

Noiembrie 

2019 

Tăurean S. Gimnaziul Baccealia Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

 

 Seminar teoretic Aplicarea instrumentelor de evaluare 

cricerială în clasele primare la limba 

franceză/engleză 

Martie 2020 Tăurean S. LT ,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Normarea eficientă a temelor pentru 

acasă în vederea asigurării calității 

procesului de predare-învățare –

evaluare la limba engleză 

Februarie 2020 Tăurean S. LT,, I.Creangă,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

11.8 MATEMATICA  

 Reuniunea 

metodică 

 

 Analiza rezultatelor procesului 

educațional în anul de studii 2018-

2019. Organizarea procesului 

educațional pentru anul de studii 

2019-2020   

Proiectarea didactică-condiție a unei 

activități reușite în procesul 

educațional la matematică                                                      

August 2019 

 

 

 

 

Fluer Z. 

 

 

 

 

 

 

LT ,,A.Mateevici"          

Căușeni 

 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Monitorizarea instrucțiunii  privind 

managementul temelor pentru acasă 

în învățămntul gimnazial și liceal 

Noiembrie 

2019 

Fluer Z. LT,,G.Grigoriu” 

Cîrnățeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Reuniune 

metodică 

 Analiza activității metodice și  

rezultatele obținute pe parcursul 

semestrului I,  2019-2020 

Rezultatele tezei semestriale  

Olimpiada raională: organizarea, 

desfășurarea și structura itemilor 

Orientări metodologice în realizarea 

subiectelor de BAC 

Ianuarie 2020 Fluer Z. LT,,A.Mateevici” 

Căușeni 

Formarea continua a  

cadrelor didactice 

 



Seminar 

instructiv- 

practic 

Aplicarea metodelor și tehnologiilor 

moderne în procesul de implementare 

a curriculei la matematică 

Aprilie 2020 Fluer Zinaida Gimnaziul Plop-

Știubei 

Formare continuă a  

cadrelor didactice 

 

1.9 FIZICA 

 Reuniunea 

metodică: 

Rezultatele anului de studii 2018-2019 

în realizarea sarcinilor mentionate în 

Plan-cadru, directivele MECC și 

DECTST 

Organizarea procesului educațional 

pentru anul de studii 2019-2020 

August 2019 Fluer Z. LT„A.Mateevici”, 

Zaim 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Instrucțiunea privind managementul 

temelor pentru acasă în învățămntul 

gimnazial și liceal 

Noiembrie 2019 Fluer Z. Gimnaziul Tocuz Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Reuniunea 

metodică 

Analiza activității metodice și a 

rezultatelor obținute pe parcursul 

semestrului I al anului de studii 2019-

2020 

Olimpiada raională: organizarea, 

desfășurarea și structura itemilor 

Ianuarie 2020 Fluer Z. LT„ A.Mateevici” 

Căușeni 

 

 

 

Formarea continuăv a  

cadrelor didactice 

 

Semenar 

instructiv-

metodic 

Aplicarea metodelor și tehnologilor 

moderne în procesul de implementare a 

curriculei la fizică                                     

Atelier : Utilizarea tehnologilor 

moderne informaționale la fizică 

Martie 2020 

 

 

 

Fluer Z. Gimnaziul Coșcalia Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

11.10 INFORMATICA 

 Reuniunea 

metodică 

 

 

Realizarea obiectivelor și direcțiilor 

prioritare de activitate stabilite pentru 

2018-2019 

  Familiarizarea cu aspectele de noutate, 

prevederile și reglementările noi din 

domeniu 

  Aspecte manageriale și metodologice 

de organizare a procesului educaţional 

la disciplina Informatică în anul de 

studii 2019-2020  

August 2019  Canțîr E. LT„A. Mateevici” 

or. Căușeni 

*Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

*raport de activitate 

calitativ; 

 

*organizarea procesului 

educațional la disciplina 

informatică în anul de 

studii  2018-2019 

Seminar 

instructiv 

Asigurarea calității datelor SIME în 

anul de studii 2019-2020 

Septembrie 2019 Canțîr E. LT“M. Eminescu” 

or. Căușeni 

*Instruirea a 33 de 

administratori ai conturilor 



 instituțiilor de învățământ 

Şcoala 

Experienţei 

Avansate 

 

 „Activități integrate în cadrul 

programului național „Clasa Viitorului 

– Future Classroom Lab” 

Martie 2019 Canțîr E. 

Traci P. 

LT„Ștefan cel Mare 

și Sfânt” s. Taraclia 

*Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

*Instruirea tinerilor 

specialiști 

 Seminar 

instructiv 

 

Administrarea sistemului automat de 

prelucrare a datelor cu referire la 

candidaţii la examenul de bacalaureat, 

sesiunea 2020 (SAPD) 

Februarie 2020 Canţîr E. LT“M. Eminescu” 

or. Căușeni 

*instruirea a 10 

administratori ai  SAPD 

Seminar 

teoretico-practic 

 

 „Asigurarea calităţii procesului 

educaţional prin implementarea, 

realizarea standardelor de eficienţă a 

învăţării la informatică” 

Aprilie  2020 Canțîr E. 

Colomeț V. 

Gimnaziul „A. 

Sturza” s. Ucrainca 

*Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

*Instruirea tinerilor 

specialiști 

Școala 

profesorului 

debutant 

1. Evaluarea sumativă în cadrul orelor de 

informatică. Elaborarea testelor 

2.Crearea şi configurarea reţelei locale 

în laboratorul de informatică şi 

conectarea la internet 

3.Întreţinerea echipamentului tehnic în 

bună funcţionalitate 

Pe parcursul 

anului  

Canţîr E. DECTST *Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

*Instruirea tinerilor 

specialiști 

11.11 BIOLOGIA 

 Reuniunea 

metodică 

  

Implamentarea curriculumului la 

biologie 

Realizarea obiectivelor MECC și 

DECTST pentru organizarea procesului 

educațional la disciplină în anul de 

studii 2019-2020 

August Sardaru M. LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

instructiv-

metodic 

Modalități de obținere a feedbackului în 

cadrul orelor de biologie, prin diverse 

prisme transdisciplinare 

Noiembrie 2019 Sardaru M. Gimnaziul  

,,I. Ungureanu,, 

Opaci 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

instructiv-

metodic 

Dezvoltarea competențelor interactive-

repere practice și acționale 

 

Martie 2020 Sardaru M. LT,,A. Mateevici,, 

Zaim 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Expoziție Tinerii exploratori care tind să 

gestioneze materiale  reciclabile 

 

Martie 2020 Sardaru M. Instituțiile de 

învățământ 

Dezvoltarea competențelor 

creative, formare unui 

comportament sanogen 



11.12 CHIMIA 

 Reuniunea 

metodică 

 

Implementarea curriculumului la 

chimie. 

Realizarea obiectivelor MECC și 

DECTST pentru organizarea procesului 

educațional la disciplină în anul de 

studii 2019-2020 

August 2019 Sardaru M. LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Repere metodologice pentru dezvoltarea 

spiritului creative în cadrul orelor de 

chimie 

Noiembrie 2019 Sardaru M. Gimnaziul  

,,V. Alecsandri,,  

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 Seminar 

instructiv-

metodic 

Modalități de obținere a feedbackului în 

cadrul orei de chimie, prin diverse 

prisme transdisciplinare 

Martie 2020 Sardaru M. LT,,M. Eminescu,, 

Căușeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Expoziție Tinerii exploratori care tind să 

gestioneze materiale reciclabile 

Martie 2020 Sardaru M. Instituțiile de 

învățământ 

Dezvoltarea competențelor 

față de sănătatea personală 

și grija față de mediu 

11.13 ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ 

 Reuniunea 

metodică 

Curriculumul la istoria românilor  și 

universală,”Aspecte manageriale  și 

metodologice ale organizării procesului 

educaţional  la disciplina istoria 

românilor și universală, 2019-2020” 

August 2019 

 

 

 

 

Curtev V. 

 

 

 

 

LT,,A.Pușkin,, 

LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

 

Instruirea cadrelor 

didactice, schimb de 

experiență 

 

Seminar zonal 

 

 

Cu privire la noile metode  de predare a 

Holocaustului în școală 

 

 

 

19 octombrie 

2019, Ora 830 

 

 

 

Reprezentanți 

ai Institutului 

de istorie 

orală din 

Moldova 

LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

 

 

Instruirea cadrelor 

didactice, schimb de 

experiență 

Seminar 

teoretico-practic 

Evaluarea în bază de competențe la 

istoria românilor și universală: aspect 

practice și de corelare a instrumentelor 

curriculare 

Decembrie 

2019 

 

 

Curtev V. 

 

Gimnaziul Săiți 

 

Formarea cadrelor 

didactice, schimb de 

experiență. 

Seminar 

instructiv-

metodic 

Valorificarea activităților de învățare 

bazate  pe proiect, în procesul de 

studiere a istoriei locale 

 

 

 

 

Martie 2020 Curtev V. 

 

LT,,Al. Cel Bun,, 

Bender 

Formarea cadrelor 

didactice, schimb de 

experiență 



11.14 GEOGRAFIA 

 Reuniunea 

metodică 

 

Organizarea procesului educațional la 

disciplina geografie,  2019-2020, 

probleme, realizări 

Strategia evaluării criteriale prin 

discriptori și note 

August 2019 

 

 

 

 

Macarenco E. 

 

 

 

LT,,A. Mateevici 

,,Căușeni 

 

 

 

Instruirea și informarea 

cadrelor didactice din 

instituțiile școlare se 

predau disciplina geografie 

 

 Specificul desfășurării lucrărilor 

practice la geografie, evaluare și notarea 

elevilor claselor a V-a – XII-a 

Octombrie 2019 

 

 

Macarenco E. 

 

LT,,M.Eminescu,, 

Căușeni 

 

Instruirea cadrelor 

didactice, schimb de 

experiență 

 Crireriile evaluării eficiente în clasa V Martie 2020 Macarenco E. LT,,A.Mateevici,, 

Căușeni 

Instruirea cadrelor 

didactice 

 

11.15 EDUCAŢIA CIVICĂ/ EDUCAŢIA PENTRU SOCIETATE 

 Reuniune 

metodică  

Organizarea procesului educațional la 

disciplina ,,Educație pentru societate,,  

2019-2020, probleme și realizări 

August 2019 

 

 

 

Macarenco E. 

 

 

LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

 

 

Informarea cadrelor 

didactice cu cerințele 

organizării procesului 

instructiv- educativ  

 Proiectarea activităților în cadrul orelor 

de educație pentru societate. Evaluarea 

elevilor în clasele V-a-VI-a  și a  X-a-

XI-a 

Noiembrie 2019 

 

 

Macarenco E. 

 

 

LT,,M.Eminescu,, 

Căușeni  

Informarea cadrelor 

didactice cu cerințele 

organizării procesului de 

evaluare  

 Realizarea cerințelor curiculare la 

disciplina ,,Educație pentru societate,, în 

clasele a VI-a- XI-a 

Aprilie 2020 Macarenco E. LT,,A.Mateevici,, 

Zaim 

Analiza realizării cerințelor 

curriculare 

11.16 EDUCAŢIA MUZICALĂ 

 Reuniune 

metodică 

Organizarea procesului educațional la 

disciplina ,,educație muzicală,,  2019 – 

2020, probleme  și realizări 

August 2019 

 

Macarenco E. 

 

 

LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

 

Informarea cadrelor 

didactice cu cerințele 

organizării procesului 

educațional 

Seminar 

teoretico-practic 

Metodele și strategiile didactice folosite 

la evaluărea  elevilor clasei a V-a  și VI-

a la  disciplina educație muzicală 

Octombrie 2019 

 

Macarenco E. 

 

 

LT,,M.Eminescu,, 

Căușeni 

 

Informare, Schimb de 

experiență 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Evaluarea elevilor în cadrul orelor de 

educație muzicală, promovarea elevilor 

dotați 

 

Martie 2020 Macarenco E. Gimnaziul Tocuz Informare, Schimb de 

experiență 



11.17 EDUCAŢIA PLASTICĂ 

 Reuniune 

metodică  

 

Organizarea procesului educațional la 

disciplina ,,Educație plastică,, 2019 – 

2020, probleme  și realizări 

Apugust  2019 Stînca E. LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice: 

asistanţe, activitaţe 

extracurriculară 

 Seminar 

teoretico-practic 

 

Abordarea transdisciplinară în educația 

artistico-plastică 

Aprilie  2020 Stînca E. LT„M.Manole” 

Salcuța 

Formarea continua a 

cadrelor didactice: 

asistanţe, activitaţe 

extracurriculară 

11.18 EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ 

 Reuniunea 

metodică  

Aplicarea instrumentelor de evaluare 

criterială bazată pe descriptori de 

performanță 

*Implementarea curriculum-ului 

reconceptualizat în cl.VI-a 

*Modalități  de aplicare a evaluării 

formative punctuale și etapizate în 

contextual ECD 

*Evaluarea criterială prin descriptori a 

rezultateor elevilor în cadrul orelor de 

educație tehnologică-cl.V-a – VI-a 

*Normarea eficientă a temelor pentruu 

acasă, în vederea asigurării calitătii 

procesului educațională 

August 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cușnir V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Realizarea activității desfășurate în 

semestrul I în scopul stabilirii 

obiectivelor pentru a fi realizate în 

semestrul II,  2019-2020 

Decembrie 2019 

 

 

 

Cușnir V. 

 

 

LT,,A.Mateevici,, 

Zaim 

 

 

 

Finalitățile obținute în 

realizarea procesului 

educațional la modulul 

finaliza 

Seminar 

teoretico-practic 

Rezultatele obținute în aplicarea 

reperelor metodologice de organizare a 

procesului educațional la ore de 

educație tehnologică – cl.V-a –VI-a 

Monitorizarea și evaluarea  

Standardelor de competență 

profesională ale cadrelor didactice 

Aprilie 2020 Cușnir V. 

 

LT,,M.Eminescu,, 

Căușeni 

 

Analiza cantitativă și 

calitativă a procesului 

educațional  

 

 



11.19 EDUCAŢIA FIZICĂ 

 Reuniune 

metodică 

 

Organizarea procesului educațional la 

disciplina educație fizică, în anul de 

studiu  2019 – 2020, probleme  și 

realizări 

August 2019 Stînca E. 

 

LT,,A. Mateevici,, 

Căușeni 

 

Seminar 

teoretico-practic 

 

Gimnastica în clasele gimnaziale, 

studierea regulamentului olimpiadei 

republicane, raionale 

Martie  2020 Stînca E. 

 

Gimnaziu  

Plop-Știubei 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

Seminar 

instructiv 

Totalizarea activităţilor planificate în 

anul de studii 2019-2020 

Mai 2020 Stînca E. LT„M.Eminescu” 

Căuşeni 

Formarea continuă  

cadrelor didactice 

ASISTENTELE MEDICALE 

Seminar 

teoretico- 

practic 

Cerințele  sanitare de bază realizate in 

cadrul instituțiilor de învățământ 

 

 

Organizarea diverselor activități,în 

diferite aspecte, a promovării sănătății și 

educației medicale,igienice a copiilor 

din instituțiile de educație  timpurie și 

învățământ (concursuri, de 

desene,concursul buletinelor sanitare, a 

olimpiadelor,victorinelor) 

 

Metodele  și formele de promovare a 

sănătății printre copii și elevi din 

instituțiile de educație timpurie  

invățământ secundar 

 

Septembrie 2019 

 

 

 

Februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2020 

 Direcția Sănătății 

Publice 

 

 

Direcția Sănătății 

Publice 

 

 

 

 

 

 

Direcția Sănătății 

Publice 

Formarea continuă a 

asistentelor medicale din 

instituțiile școlare și 

preșcolare 

Formarea continuă a 

asistentelor medicale din 

instituțiile școlare și 

preșcolare 

 

 

 

 

Formarea continuă a 

asistentelor medicale din 

instituțiile școlare și 

preșcolare 

 

11.20 RELIGIE 

 Reuniunea  

metodică 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii 

profesorilor în procesul educaţional la 

religie în anul 2019-2020 

August 2019 Julea M. LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

Seminar 

instructiv-

metodic 

„Comprehensiunea subiectelor, temelor 

de religie în procesul educaţional la 

disciplină în baza reperelor activităţii 

,,Şcoala şi Biserica-parteneriat pentru 

educaţie ” 

 (în vacanţa 

de toamnă) 

Julea M. LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 



 

Seminar 

teoretico-practic 

Formarea competenţelor elevilor prin 

diverse tehnici de implementare şi 

dezvoltare a temei de cercetare 

profesională în cadrul orei de religie 

Martie 2020 

 

Julea M. 

 

Gimnaziul 

Chircăieştii Noi 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

Instructiv-

metodic  

Comprehensiunea subiectelor, temelor 

de religie în procesul educaţional la 

disciplină 

(în vacanţa de 

primăvară) 

Julea M. LT,,A.Mateevici,, 

Căuşeni 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

11.21 BIBLIOTECARII ŞCOLARI 

 Seminar 

instructiv 

Asigurarea didactico- metodică în anul 

2019-2020 

Septembrie 2019 Badrajan.I  

 

Formarea continuă a  

cadrelor didactice 

 

Seminar 

teoretico-practic 

Biblioteca școlară –centru de predare și 

studiu pentru toți 

Aprilie 2020 Badrajan I. LT ,,M.Manole,, 

Sălcuța 

Formarea continuă a 

bibliotecarilor 

Obiectiv nr. 12  Asigurarea individualizării eficiente a procesului educaţional pentru copii cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de 

învățământ preșcolar, gimnazial, liceal 

12.1 Evaluarea/ 

reevaluare 

copiilor cu 

cerințe 

educaționale 

speciale 

Evaluarea/reevaluare copiilor ce 

necesită instruire la domiciliu 

 

August 2019 SAP Localitățile din raion  Registru de evidență a 

copiilor evaluate/reevaluați 

Registru de evideță a 

rapoartelor eliberate 

Evaluarea/reevaluarea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale din 

instituțiile de învățământ și stabilirea 

măsurilor de intervenție. 

August 2019 SAP IET  nr.1 Căușeni 

IET Cîrnățenii Noi 

IET nr.4 Căușeni 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Registru de evidență a 

copiilor evaluate/reevaluați 

Registru de evideță a 

rapoartelor eliberate 

Septembrie 2019 SAP Gimnaziul Ursoaia 

Gimnaziul ,,Gr. 

Vieru” Baccelia 

Gimnaziul                

,, P.Erhan” Tănătari 

LT,, M.Manole” 

Sălcuța 

Gimnaziul ,,I.Vodă” 

Hagimus 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Registru de evidență a 

copiilor evaluate/reevaluați 

Registru de evideță a 

rapoartelor eliberate 



IET Sălcuța 

IET Tocuz 

Octombrie 2019 SAP Gimnaziul Tocuz 

,Gimnaziul 

,,I.Ungureanu” 

Opaci 

LT,, M.Eminescu” 

Căușeni 

Gimnaziul Săiți 

IET Fîrlădeni 

IET Căinari nr.1 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Noiembrie 2019 SAP LT ,, A. Mateevici” 

Căinari 

Gimnaziul 

Chircăieștii Noi 

LT,, Gr.Grigoriu” 

Cîrnățeni 

Gimnaziul 

,, V.Alecsandri” 

Copanca 

Gimnaziul 

,, A.Sturza” 

Ucrainca 

IET Chircăiești  

IET Baccelia  

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Decembrie 2019 SAP Gimnaziul Coșcalia 

Gimnaziul 

,,Prometeu” Copanca 

Gimnaziul Plop-

Știubei 

Gimnaziul Tănătarii-

Noi 

IET Coșcalia  

IET Zaim 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 



Ianuarie 2020 SAP LT,, I.Creangă” 

Căușeni 

Gimnaziul Ciuflești 

Gimnaziul,,D. 

Cantemir” Căușeni 

LT ,, Ștefan cel 

Mare” Taraclia 

IET Grigorievca 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Februarie 2020 SAP LT ,, M.Sadoveanu” 

Fîrlădeni 

Gimnaziul 

Surchiceni 

LT,,A.Mateevici” 

Zaim 

Gimnaziul 

,,V.Harnaj” 

Baimaclia 

IET Constantinovca 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Martie 2020 SAP Gimnaziul 

,, M.Viteazul” 

Chircăiești 

Gimnaziul Grădinița 

Gimnaziul 

Grigorievca  

Gimnaziul Cîrnățenii 

Noi 

L.T. ,, A.Pușkin” 

Căușeni 

Elaborarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare 

Evaluarea/reevaluare copiilor  ce 

necesită certificarea  pentru încadrarea 

în grad de dizabilitate. 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Specialiștii 

SAP 

SAP Elaborarea formularului 

nr.5 

Evaluarea psihologică a copiilor ce se 

află în contact cu sistemul de justiție 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Bicherschi O. 

BolgariI. 

 

SAP Elaborarea rapoartelor de 

evaluare psihologică 

12.2 Reuniunea 

metodică a CDS 

Repere metodologice privind 

organizarea procesului educațional din 

perspectiva educației inclusive pentru 

anul de studii 2019-2020 

August 2019 Ambroci-

Ivanov T. 

LT,,A. Pușkin,, 

Căușeni 

Registru de evidență  



Ședință de lucru 

managerii IET 

din raion 

 Organizarea procesului educational 

prin prisma educației inclusive în IET 

August 2019  SAP   

Seminar 

metodologic cu 

educatorii din 

IET 

Tulburările de anxietate la copii 

preșcolari 

Septembrie 2019 Bicherschi O. IET nr.1 Căușeni Formarea cadrelor 

didactice din IET nr.1 

Seminar 

metodologic cu 

psihologii școlari 

Prevenirea și managementul 

comportamentelor agresive în mediul 

școlar 

Octombrie  Bicherschi O. SAP Formarea psihologilor 

școlari 

Seminar 

teoretico-practic 

Sarcina de bază a cadrului didactic de 

sprijin 

Octombrie 2019 Ambroci-

Ivanov T. 

Gimnaziul  

 ,, M.Viteazul” 

Chircăiești 

Formarea cadrelor 

didactice de sprijin din 

instituțiile preuniversitare 

Seminar cu 

psihologii școlari 

Tulburările de sănătate mintală la copii 

și adolescenți 

Noiembrie 2019 Bicherschi O. SAP Formarea psihologilor 

școlari 

Seminar 

teoretico-practic 

Planificarea asistenței copilului la lecție 

de către CDS 

Decembrie 2019 Ambroci-

Ivanov T. 

Gimnaziul  

 ,,V. Alecsandri,, 

Copanca 

Formarea cadrelor 

didactice de sprijin din 

instituțiile preuniversitare 

Seminar 

metodologic  cu  

președinții CMI 

Asigurarea condițiilor specifice pentru 

absolvenții cu cerințe educaționale 

speciale 

Februarie 2020 Corciun T. SAP  

Seminar 

teoretico-practic 

Servicii  de suport per categorii CES  Martie 2020 Ambroci-

Ivanov T. 

LT,,M.Eminescu” 

Căușeni 

Formarea cadrelor 

didactice de sprijin din 

instituțiile preuniversitare 

Seminar de 

totalizare cu 

CDS  din IET 

Trasarea direcțiilor de perspectivă 

pentru anul de studii 2020-2021 

Mai 2020 Grosu L. SAP Proces-verbal al ședinței 

Masă rotundă cu 

cadrele didactice 

 Incluziunea copiilor cu tulburări din 

spectrul autist 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Ambroci-

Ivanov T. 

Instituțiile de 

învățământ  

Formarea cadrelor 

didactice ce lucrează cu 

copiii din spectru autist 

Masă rotundă cu 

cadrele didactice 

Incluziunea copiilor cu dizabilități 

severe 

Anului de studii 

2019-2020 

Ambroci-

Ivanov T. 

Instituțiile de 

învățământ 

Formarea cadrelor 

didactice  

12.3 Asistență 

psihopedagogică 

Acordarea asistenței psihopedagogice 

copilor cu CES de vârstă preșcolară. 

Anul de studii 

2019-2020 

Grosu L. SAP  Raport 

Registru de evidență  

Acordarea asistenței  psihologice Anulde studii Bicherschi O. SAP Registru de evidență, 



 

copiilor 2019-2020 Bolgari I. PII elaborat 

Activități de promovare a serviciilor de 

suport educațional în contextual 

Campaniei ,, Vreau să devin pedagog” 

pentru elevii claselor IX-XII 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Specialiștii  

SAP 

Instituțiile de 

învățământ 

Liste de înregistrare 

Registru de evidență a 

serviciilor acordate 

Acordarea asistenței psihopedagogice 

copiilor cu tulburări din spectru autist 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Ambroci- 

Ivanov T. 

Instituțiile de 

învățământ 

Registru de evidență a 

serviciilor acordate 

Activități cu adolescenții ,, Dezvoltarea 

unor mecanisme de reziliență față de 

abuz în rândul adolescenților” 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Bicherschi O. 

 

 Registru de evidență a 

serviciilor acordate 

Activități părinți-copii ,, Prevenirea 

comportamentului delincvent” 

Anul de studii 

2019-2020 

Bicherschi O.  Registru de evidență a 

serviciilor acordate 

12.4 Dezvoltarea 

parteneriatelor  

Acțiuni de dezvoltare a educației 

incluzive  stipulate în cadrul 

memorandumului cu ONG ,, Viitorul” 

în IET ,, Ghiocel” Sălcuța 

Pe parcursul 

anului de studii 

2019-2020 

Grosu L. SAP 

IET ,,Ghiocel” 

Sălcuța 

Raport 

Semnarea acordului de colaborare cu 

Biroul de probațiune Căușeni 

Septembrie- 

octombrie 

Șef SAP SAP 

Biroul de probațiune  

Acord de colaborare 

Semnarea acordului de colaborare cu 

instituția profesional tehnică din or. 

Căușeni în scopul facilitării tranziției  

copiilor cu CES 

Septembrie- 

octombrie 

Șef SAP  SAP 

Instituția profesional 

tehnică Căușeni 

Acord de colaborare 

12.5 Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale 

Participarea la stagiile de formare 

organizate de către CRAP, MECC 

Anul de studii 

2019-2020 

Specialiștii 

SAP 

Or. Chișinău Registru de evidență 

Participarea la stagiul de formare 

,,Prevenirea și managementul 

comportamentelor agresive în mediul 

școlar” 

August 2019 Bicherschi O. Or. Chișinău Registru de evidență 

12.6 Monitorizare, 

supervizare, 

intervizare 

Monitorizarea  procesului incluziunii 

copiilor cu CES/PEI, a activității CREI, 

CDS 

Anului de studii 

2019-2020 

Specialiștii 

SAP 

Instituțiile de 

învățământ 

Registru de evidență a 

serviciilor acordate 

Monitorizarea/evaluarea procesului PEI Anul de studii 

2019-2020 

Specialiștii 

SAP 

Instituțiile de 

învățământ 

 

Activități de intervizare între specialiștii 

SAP 

Anului de studii 

2019-2020 

Specialiștii 

SAP 

SAP  


