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APROB: 

Şef - adjunct DE Sîngerei 

               ________M. CURCIUC 

PROIECTUL 

de activitate al DE  pentru luna ianuarie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Activităţi Data Ora Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

I Şedinţa Consiliului Consultativ 

1 Aprobarea planului de activitate a Consiliului 

Consultativ. 

29.01 9.30 LT”M. 

Eminescu” 

M. Curciuc 

2 Cu privire la respectarea cadruli legal privitor la 

instituţionalizarea copiilor de 5-16 ani şi  

şcolarizarea elevilor în anul şcolar 2018-2919. 

S. Zagorudco 

L. Nicov 

3 Asigurarea instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar cu cadre didactice pentru anul de 

studii 2018-2019. 

M. Parnov 

4 Cu privire la evaluarea psoho-pedagogică a 

elevilor cu instruire la domiciliu. 

 

M.Banaru 

5 Cu privire la rezultatele inspecțiilor efectuate în 

instituțiile de învățământ preuniversitar  la 

aproviziunarea  cu produse alimentare de calitate. 

 

M. Albu 

II                                                         Şedinţa Consiliului de  Administraţie 

1  Totalurile activităţii economico- financiare în 

anul financiar 2018 şi măsurile de încadrare în 

limita alocaţiilor bugetare pentru anul 2019.  

28.01 15.00 DE Cl. Cebotari 

2 Cu privire la formarea continuă a cadrelor 

didactice  şi manageriale în cadrul Centrelor 

Republicane  de perfecţionare pe parcursul anului 

2019. 

 

I. Roșca 

3 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 2018-2019. 

22.01 9.30 LT”M. 

Eminescu” 

M. Curciuc 

2  Completarea bazei de date a candidaţilor la BAC, 

sesiunea 2019. 

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 rezultatele concursului raional ,, Cea 

mai performantă Revistă Școlară” 

I. Roșca 

5 Cu privire la rezultatele perfecționării CD și CM 

prin intermediul cursurilor în baza centrelor 

republicane și locale de formare continuă pe 

parcursul anului 2018. 

 

I.Roșca 

6 Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei 

raionale a Olimpiadei la disciplinele de studii – 

ediția anului 2019. 

 

I. Roșca 
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IV                          Consfătuirea directorilor  adjuncți din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

1 Cu privire la rezultatele desfășurării etapei 

raionale a Concursului de Colinde, Obiceiuri, 

Datini  de Crăciun și Anul Nou. 

18.01 9.30 LT„M. 

Eminescu” 

I.Roșca 

2 Cu privire la rezultatele procesului de proiectare a 

cursurilor de formare continuă a CD și CM pe 

parcursul anului calendaristic 2019 în baza 

Centrelor republicane de Formare Continuă. 

I.Roșca 

V                                Activitatea managerială de evaluare și control 

  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 

 

 

 

 Inspecţii tematice:     

Asigurarea continuității grădință - școală în 

pregătirea copiilor la debutul școlar. 

Pe 

parcursul 

lunii. 

  L. Nicov 

Cu privire la implementarea Metodologiei și 

Ghidului  de evaluate criterială prin descriptori în 

clasa aV-a și a X-a la disciplina Educație pentru 

Societate.  

V. Golban 

Specificul evaluării și realizării competențelor 

curriculare  la matematică: accente teoretice și 

tehnologii practice. 

S. Zagorudco 

VI                                           Atelierul   „Şcoala Managerului Începător” 

 Organizarea și desfășurarea lucrului metodic pe 

bază diagnostică a CD. 

 

 16.01 10.00 LT,,N. Casso” I. Roșca 

VII                                                Atelier   de formare continuă a angajaţilor DE 

 Disciplina ,,Educație pentru Societate,, în 

contextul reformei curriculare. 

 

22.01 15.00 DE V. Golban 

VIII                                                Ateliere  de formare continuă 

1 Managerii școlari. 

 

02.01 10.00 Sala CR M. Curciuc 

2 Educație pentru Societate. 15.01. 9.30 CMR,,M. 

Eminescu” 

V. Golban 

3 Educatorii IET (zonal). 24.01 10.00 Gr. 

Dumbrăvița 

L. Nicov 

4 Responsabilii de baza de date , sesiunea BAC 

2019. 

 

29.01. 9.00 LT,,M. 

Eminescu” 

O. Cocic 

5 Educatorii IET ( raional). 31.01 10.00 Gr. nr.5 or. 

Sîngerei 

L. Nicov 

IX                                                                           Activități extracurriculare 

1 Săptămâna acțiunilor de combatere a violenței în 

școală. 

 

21-28.01  În instituții Conducătorii 

de instituții 

2 Săptămâna dedicată  comemorării victimelor  

Holocaustului. 

 

21-28.01  În instituții Conducătorii 

de instituții 

3 Promovarea etapei locale a Turnamentului raional 

în domeniul Drepturilor Omului. 

 

 

Pe 

parcursul 

lunii. 

 În instituții Conducătorii 

de instituții 
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X                                                 Probleme de evaluare permanentă 

 - Şcolarizarea elevilor.   

- Alimentarea copiilor. 

- Delegarea cadrelor la cursurile de perfecţionare, conform ordinului DE nr. 725 din 21.12.2018-

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 18 .01.2019. 

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

Anului” – dlui I. Roșca, pînă la 18.01.2018. 

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

debut pedagogic” – dlui I. Roșca, pînă la 18.01.2019. 

  

 

 Ex.: M. Curciuc, 2.31.06. 

        I. Roşca ,     2.20.73. 

 

 


