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APROB: 

Şef  DE Sîngerei 

               ________M. CALIN 

PROIECTUL 

de activitate al DE  pentru luna ianuarie 2018 

Nr. 

crt. 

Activităţi Data Ora Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

I Şedinţa Consiliului Consultativ 

1 Aprobarea planului de activitate a Consiliului 

Consultativ. 

30.01 9.30 LT”M. 

Eminescu” 

M. Curciuc 

2 Cu privire la respectarea cadrului legal despre 

instituţionalizarea copiilor de 5-6 ani şi  

şcolarizarea elevilor în anul şcolar 2017-2018. 

S. Zagorudco 

L. Nicov 

3 Asigurarea instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar cu cadre didactice pentru anul de 

studii 2017- 2018. 

M. Parnov 

4 Cu privire la respectarea metodologiei de înscriere 

a copiilor în clasa I-a, anul școlar 2017-2018. 

M. Albu 

II                                                         Şedinţa Consiliului de  Administraţie 

1  Totalurile activităţii economico- financiare în 

anul financiar 2017 şi măsurile de încadrare în 

limita alocaţiilor bugetare pentru anul 2018.  

29.01 15.00 DE Cl. Cebotari 

2  Cu privire la rezultatele inspecţiilor în instituţiile 

de învăţământ preşcolar  efectuate în prima  

jumătate a anului de studii 2017-2018. 

L. Nicov 

3 Cu privire la formarea continuă a cadrelor 

didactice  şi manageriale în cadrul Centrelor 

Republicane  de perfecţionare pe parcursul anului 

2018. 

I. Roșca 

4 Prezentarea raportului generalizat privind cazurile 

suspecte de abuz față de copil, semestrul I. 

V. Golban 

III                  Consfătuirea directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

1 Cu referire la îndeplinirea programelor de studiu: 

rezultatele I semestru al anului şcolar 2017-2018. 

23.01 9.30 LT”M. 

Eminescu” 

M. Curciuc 

2  Completarea bazei de date a candidaţilor la BAC, 

sesiunea 2018. 

O. Cosic 

3  Cu privire la  Metodologia  de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de absolvire la toate 

treptele de şcolaritate. 

M. Curciuc 

4  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  

pretestărilor în treapta gimnazială şi liceală. 

M. Curciuc 

5 Cu privire la rezultatele perfecționării CD și CM 

prin intermediul cursurilor în baza centrelor 

republicane și locale de formare continuă pe 

parcursul anului 2017. 

I.Roșca 

6 Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei 

raionale a Olimpiadei la disciplinele de studii – 

ediția anului 2018. 

I. Roșca 

7 Cu privire la incluziunea școlară a copiilor cu CES 

în instituțiile de învățământ din raionul Sîngerei. 

I.Roșca 

A. Bălțătescu, 

vicepreședinte 

CCE 

8 Cu privire la condițiile de activitate a elevilor și 

starea sănătății lor în instituțiile din raion. 

I.Roșca 

D. Gherman, 

președinte 
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CCE 

IV                          Consfătuirea directorilor  adjuncți din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

1 Asigurarea implementării metodologiei de 

proiectare și organizare  a învățării prin cooperare  

la disciplinele școlare  din aria ”Arte și 

Tehnologii”: LT”A. Agapie” Pepeni, gim. ”V. 

Mereniuc” Bilicenii Vechi, gim. ”I. Ignatiuc” 

Prepelița. 

19.01 9.30 LT„M. 

Eminescu” 

 

L. Țăruș 

2 Cu privire la rezultatele monitorizării  procesului 

de implementare a  curriculumului modernizat  la 

limba română în clasele primare. 

M. Albu 

3 Cu privire la activitatea seminarului metodologic  

și lucrul asupra problemei  de cercetare  a 

instituției  și CD în LT”N. Casso” Chișcăreni și 

gim. ”Luceafărul” Biruința. 

I. Roșca 

4 Cu privire la rezultatele procesului de proiectare a 

cursurilor de formare continuă a CD și CM pe 

parcursul anului calendaristic 2018. 

I.Roșca 

V                  Consfătuirea directorilor instituţiilor de învăţământ preșcolar 

1 Cu privire la respectarea în instituţiile preşcolare a 

normelor financiare pentru alimentarea copiilor. 

 

25.01 9.30 Gr/gr. Nr. 6, 

or. Sîngerei 

L. Nicov 

2  Cu privire la respectarea cerințelor Codului 

Muncii al Republicii Moldova referitor la 

activitatea cu cadre de către managerii grădiniţelor 

s. Sîngereii Noi, s. Bilicenii Vechi, s Copăceni, s. 

Pepeni. 

 

M. Parnov 

VI                                Activitatea managerială de evaluare și control 

1  Inspecție frontală  Pe 

parcursul 

lunii. 

 LT”I. Creangă” M. Curciuc 

L. Nicov 

2  Inspecţie specială 

 Monitorizarea procesului de promovare a  

atestării  cadrelor didactice şi manageriale ( gradul 

I și superior). 

Pe 

parcursul 

lunii. 

 În instituţii V. Golban 

I. Roșca 

M. Curciuc 

L. Nicov 
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 Inspecţii tematice:     

1.Asigurarea implementării metodologiei de 

proiectare  și organizare a învățării prin cooperare  

la disciplinele școlare din aria 

”Arte și Tehnologii”: LT”A. Agapie”, Pepeni, 

gim. ”V. Mereniuc” Bilicenii Vechi, gim. ”I. 

Ignatiuc” Prepelița. 

Pe 

parcursul 

lunii. 

 Eșantion 

reprezentativ 

L.Țăruș 

2.Cu privire la eficiența  extinderii  activităților  

complementare  ale CCA Sîngerei,  Scoala de 

Sport ”D. Atanasov” Sîngerei. 

L. Țăruș 

3.Cu privire la asigurarea unui climat prosocial în 

scopul prevenirii violenței în instituțiile de 

învățământ. 

V. Golban 

VII                                             Evaluarea performanțelor elevilor 

            Evaluarea performanțelor elevilor la profilul 

umanist (informatica cl. a X-a). 

31.01. 10.00 În liceele 

raionului 

O. Cosic 

VIII                                           Atelierul   „Şcoala Managerului Începător” 

 Organizarea și desfășurarea lucrului metodic pe 

bază diagnostică a CD. 

 17.01 10.00 Gim. ”I. 

Ignatiuc” 

I. Roșca 
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IX                                                Atelier   de formare continuă a angajaţilor DE 

 Eficientizarea realizării curriculumului școlar prin 

implementarea tehnologiilor moderne. 

22.01 15.00 DE S. Zagorudco 

X                                                Ateliere  de formare continuă 

1 Educatorii instituțiilor preșcolare. 23.01 10.00 Gr.Bursuceni L. Nicov 

2 31.01 10.00 Gr. Pepeni 

XI                                                                           Activități extracurriculare 

1 Săptămâna acțiunilor de combatere a violenței în 

școală. 

22.01-

28.01 

 În instituții Conducătorii 

de instituții 

2 Săptămâna dedicată  comemorării victimelor  

Holocaustului. 

22.01-

28.01 

 În instituții Conducătorii 

de instituții 

3 Promovarea etapei locale a Turnamentului raional 

în domeniul Drepturilor Omului. 

Pe 

parcursul 

lunii. 

 În instituții Conducătorii 

de instituții 

XII                                                 Probleme de evaluare permanentă 

 - Şcolarizarea elevilor.   

- Alimentarea copiilor. 

- Delegarea cadrelor la cursurile de perfecţionare, conform ordinului DE nr. 721 din 21.12.2017-

extrasele din ordin de ridicat de la dl I. Roșca. 

            -      Promovarea lucrului cu tinerii specialişti la nivel de instituție. 

- Promovarea activităţilor referitor la viaţa şi securitatea elevilor. 

- Activitatea cadrelor didactice în cele 6 MCM în baza celor 10 catedre, conform programului. 

- Promovarea procesului de atestare conform programului instituțional și raional.  

- Asigurarea conservării  energiei termice. 

- Prezentarea ofertei de participare la etapa raională a  olimpiadei la disciplinele de studii – dlui I. 

Roșca, pînă la 19 .01.2018. 

- Prezentarea ofertei și dosarului de participare la etapa raională a concursului ”Pedagogul 

Anului” – dlui I. Roșca, pînă la 19.01.2017. 

- Prezentarea ofertei și dosarului de participare la etapa raională a concursului ”Cel mai reușit 

debut pedagogic” – dlui I. Roșca, pînă la 19.01.2018. 

  

 

 Ex.: M. Curciuc, 2.31.06. 

        I. Roşca ,     2.20.73. 

 

 


