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APROB: 
Şef  adjunct  DE Sîngerei 

                ___________ 

PROIECTUL 

de activitate al DE  pentru luna septembrie 2018 

Nr. 

crt. 

Activităţi Data Ora Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

I           Şedinţa Consiliului raional. 

1 Cu privire la aprobarea rețelei de clase  

a instituțiilor de învățământ  din raion 

pentru anul de studii 2018-2019. 

 10.00 Sala CR M. Curciuc 

II                                                         Şedinţa Consiliului de  Administraţie. 

1  Cu privire la rezultatele organizării şi 

desfăşurării întrunirelor metodice a CD 

și CM și a Conferinţei din august 2018. 

24.09 15.00 DE M.Curciuc  

I.Roşca  

2  Cu privire la activitatea instituţiilor de 

învăţământ în comun cu Administraţia 

publică locală referitor la 

instituţionalizarea obligatorie a copiilor 

de vârsta 7-16 ani.  

S.Zagorudco  

3 Cu privire la rezultatele admiterii în 

licee. 
M.Curciuc  

4  Cu privire la instituţionalizarea 

preşcolarilor 5-7 ani, vârsta obligatorie 

pentru debutul şcolar.  

L.Nicov   

5 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

sărbătorii profesionale “Ziua 

Pedagogului – 2018”. 

 

I.Roşca  

6 Cu privire la promovarea consiliilor 

profesorale în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar la început de an şcolar. 

O.Cosic 

III                       Consfătuirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ preşcolar 

1 Organizarea procesului educaţional în 

noul an de studii. 

27.09 9.30 LT”M. 

Eminescu” 

L. Nicov 

2 Organizarea  şi desfăşurarea  procesului 

de atestare  a CD/CM în temeiul 

prevederilor Regulamentului nou. 

Probleme şi perspective. 

V. Golban 

I. Roșca 

IV                     Consfătuirea cu directorilor adjuncţi din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

1 Organizarea  şi desfăşurarea  procesului 

de atestare  a CD/CM în temeiul 

prevederilor Regulamentului nou. 

Probleme şi perspective. 

28.09 9.30 LT ”M. 

Eminescu” 

V. Golban 

I. Roșca 

2 Rezultatele testării naționale în cl.a IV-a  

anul de studii 2017-2018. 

 

M. Albu 

V                                Activitatea managerială de evaluare și control 

1 Evaluările inițiale în instituțiile de 

învățământ preuniversitar la disciplinele 

de studii, conform reperelor 

metodologice.  

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii M. Curciuc 

2  Inspecţie de specialitate 

 

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii M. Curciuc 
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3  Inspecţie specială 

Monitorizarea procesului de pregătire a  

atestării  cadrelor didactice şi 

manageriale.  

 

Până la 

21.09 

 În instituţii V. Golban 

Responsabilii 

de instituții. 

4  Inspecţii tematice 

Cu privire la activitatea instituțiilor  de 

învățământ în comun  cu Administrația 

publică  locală, privind  

instituționalizarea  obligatorie a copiilor 

cu vârsta de 7-16 ani. 

 

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii S. Zagorudco 

Responsabilii 

de instituţii. 

5 Cu privire la instituționalizarea copiilor 

de vîrstă preșcolară. 

 

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii L. Nicov 

6 Organizarea  și desfășurarea alimentației 

elevilor  în instituțiile preșcolare și 

preuniversitare. 

 

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii M. Albu, 

L. Nicov 

7 Organizarea și  promovarea consiliilor 

profesorale în instituții la început de an 

școlar:  

Zona Chișcăreni – 18.09; 

Zona Rădoaia      - 19.09; 

Zona Biruința      - 20.09; 

Zona Centru         - 21.09. 

 

Conform 

graficului 

14.30 În instituţii Colaboratorii 

DE 

8 Elaborarea curriculumului adaptat/ 

modificat  pentru elevii cu CES. 

Pe parcursul 

lunii. 

 În instituţii Colaboratorii 

SAP 

VI                                           Atelierul  „Şcoala Managerului Începător” 

1 Funcţionalul şi repartizarea 

responsabilităţilor între membrii 

administraţiei instituţiei de învăţământ şi 

educaţie în baza Codului Educației, 

Regulamentului  instituției. 

12.09 10.00 LT,,P. Halippa” I.Roșca 

V. Osoianu 

 

VII                                                Atelier permanent  de formare continuă a angajaţilor DE 

1 Interpretarea rezultatelor probelor de 

evaluare finală în cl.a IV-a, a 

examenelor  de capacitate în cl.a IX-a și 

de absolvire a liceului – BAC 2018. 

 

17.09 15.00 DE M. Curciuc 

VIII      Atelierul responsabililor de perfectarea documentației școlare, lucrărilor de secretariat 

1 Subiect: ,, Documentația cu referire la 

evidența contingentului de elevi și 

situația lor școlară”.  

 

25.09  10.00 LT,,Olimp” S. Zagorudco 

L. Șișcanu 

IX                                                Atelier  de formare continuă 

1 Asistentele medicale (instituții 

preuniversitare). 

06.09 9.30 CS Sîngerei  

( sala de ședințe) 

M. Albu 

A.Curchi  

X                                                                  Activități extarcurriculare 

1 Sărbătoarea „Primul sunet” 

 

03.09  8.30 

 

În instituţii Responsabilii 

de instituţii. 

2 Decada circulației rutiere. 03.09- 10.09  În instituţii Managerii 
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școlari 

3 Săptămâna Europeană a Sportului  23-30.09  În instituţii Managerii 

școlari 

XI                                                 Probleme de evaluare permanentă 

 - Elaborarea și aprobarea proiectării de lungă durată la disciplinele de studii – directorii de 

instituții, pînă la 07.09. 

- Şcolarizarea elevilor – managerii școlari.  

- Prezentarea listei cadrelor didactice care vor activa pe parcursul anului 2018-2019, conform 

formei cerute – dlui I. Roșca, până la 11.09. 

- Alimentarea copiilor. Prezentarea informaţiei până la 05.09. - dnei M. Albu. 

- Atestarea 2018-2019: Acumularea  cererilor și fișelor de atestare de către manager- până la 

14.09. Prezentarea listei, componenței comisiei și programului instituțional de atestare – dnei 

V. Golban, până la 24.09. În baza cerințelor ordinului DE. 

- Prezentarea listei cadrelor și a referințelor pentru sărbătoarea ”Ziua Pedagogului”- dlui I. 

Roșca, până la 17.09.  

- Prezentarea listei elevilor, pedagogului responsabil de cenaclul școlar și de participarea 

instituției la ședințele cenaclului raional ”Floarea Neamului”, dlui I. Roșca, până la 13.09. 

- Prezentarea listei consilierilor și a referinței pentru membrii Consiliului Consultativ al 

Elevilor – dlui I. Roșca, până la 14.09. 

- Delegarea cadrelor la cursurile de perfecţionare: următorul torent – 03.09. 

- Proiectarea activităţii cadrelor  în cele 10 catedre ale celor 7 MCM şi prezentarea lor spre 

avizare dlui I. Roşca - până la 10.09, responsabili directorii adjuncţi din MCM. 

            -    Proiectarea lucrului cu tinerii specialişti şi emiterea ordinului despre organizarea stagierei. 

- Promovarea activităţilor referitor la viaţa şi securitatea elevilor. 

- Promovarea consiliilor profesorale în instituţii: (vezi graficul din proiectul DE pentru 

septembrie). 

- Controlul medical al elevilor şi profesorilor - până la 03.09. 

- Asigurarea instituţiilor cu cadre didactice şi efectuarea tarificării până la 17.09. 

- Asigurarea elevilor cu manuale – dnei V. Mîndrilă -  până la 10.09. 

- Depunerea cererilor pentru cursurile de recalificare și masterat  (raport până la10 .09- dlui I. 

Roşca). 

- Prezentarea raportului statistic al elevilor și personalului încadrat în instituțiile de învățământ 

preuniversitar – până la 14.09.  

- Prezentarea informației referitor la încadrarea absolvenților  care au finisat ciclul gimnazial  

(până la 10.09- dlui S. Zagorudco). 

  

  

 

 

 Ex.: M. Curciuc, 2.31.06. 

        I. Roşca ,     2.20.73. 


