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  1.2.3 Monitorizarea organizării alimentaţiei   în instituţiile de 
învăţământ preşcolar şi preuniversitar în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

Pe parcursul
semestrului II

Angela Cojocaru, specialist
principal DE

1 notă
informativă
pentru luna

ianuarie
1 raport anual 

1.2.4 Monitorizarea procesului de transportare a elevilor ,
HG nr.903 din 30.10.2014

Pe parcursul
semestrului

Eftodi  Leonid,
responsabil de transportarea

elevilor

Notă
informativă

elaborată
semestrial

1.2.5  Perfectarea dosarelor de transfer a elevilor sosiţi din afara 
hotarelor R. Moldova, în conformitate cu Instrucţiunea cu privire 
la recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obținute în 
străinătate pentru admiterea la studii  în învăţământul general.

Pe parcursul
semestrului

Ina Tanas,
specialist principal DE

Raport
statistic MEC

1.2.6  Perfectarea setului  de documente pentru eliberarea 
duplicatelor actelor de studii gimnaziale şi liceale,  în 
conformitate cu Instrucţiunea cu privire la personalizarea 
automatizată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în 
învăţământul general.

La necesitate Ina Tanas,
specialist principal DE

nr. dublicate
a actelor de

studii
eliberate

1.2.7  Eliberarea actelor de studii absolvenţilor treptei gimnaziale 
şi liceale

Ina Tanas,
specialist principal DE

Acte eliberate

Obiectivul specific nr1.3: Asigurarea condiţiilor favorabile integrării sociolingvistice a reprezentanţilor minorităţilor etnice şi a persoanelor
migrante

1.3.1 Monitorizarea realizării Planului de acțiuni cu referire la 
implicarea copiilor de etnie romă în activitățile didactice și 
extrașcolare la nivel de instituție și în afara lor.

Pe parcursul
semestrului

Angela Cojocaru,
specialist principal DE

Notă informativă
la finele

semestrului

Obiectivul specific nr 1.4 Organizarea și  desfășurarea evaluărilor  naționale 
1.4.1 Organizarea  și desfășurarea evaluării naționale în Mai 2022 Angela Cojocaru,

specialist principal DE
Raport  elaborat

și prezentat



învățământul  primar MEC

1.4.2  Organizarea  și desfășurarea evaluării  naționale în 
învățământul  gimnazial

Iunie  2022 Angela Spătaru, 
șef  adjunct  DE

Raport  elaborat
și prezentat

MEC

1.4.3  Organizarea  și desfășurarea evaluării  naționale în 
învățământul liceal 

Iunie - iulie 
2022

Angela Spătaru, 
șef  adjunct  DE

Raport  elaborat
și prezentat

MEC

Obiectivul specific nr. 1.5  Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional
1.5.1. Realizarea evaluărilor complexe de dezvoltare a copiilor în 
baza referinţelor,  în conformitate cu HG nr. 732 din 16.09.2013, 
pct 11 lit. a). 
Grădinița ,,Spicușor” s. Gordinești

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP 100 % din
copii/elevi
referiţi sunt

evaluaţi complex

1.5.2. Realizarea reevaluărilor planificate a copiilor cu CES, în 
conformitate cu HG nr.732 din 16.09.2013, pct 11 lit. c).

L.T. ,,V.Suhomlinski” filiala Șofrîncani”, L.T.,,P.Halippa” filiala 
Rotunda, L.T.Fetești filiala Lopatnic, L.T. ,, V.Suhomlinski” 
filiala Constantinovca, L.T. ,,M.Eminescu”, L.T. ,,V.Topală”, 
Gimnaziul Trinca, CE Gimnaziul – grădiniță ,,V.Televucă” s. 
Cepeleuți,   L.T. ,,Pan  Halippa”  filiala  Volodeni, Gimnaziul 
Cuconeștii Noi, Gimnaziul Corpaci, Gimnaziul Viișoara, 
Gimnaziul ,,M.Bologa” , Gimnaziul Cupcini, Gimnaziul Gașpar, 
Gimnaziul Burlănești, Gimnaziul Edineț, Gimnaziul Brătușeni, 
Gimnaziul Hlinaia

Grădinița ,,Ghiocel” s. Brătușeni, Grădinița ,,Spicușor” s. 
Gordinești, Grădinița-creșă ,,Ghiocel” s.Hincăuți, Grădinița-
creșă ,,Andrieș” s. Parcova, Grădinița-creșă nr.4 ,,Curcubeu” or. 
Edineț, Grădinița-creșă nr.2 ,,Foișor” or. Edineț, Grădinița-creșă 
nr.1 ,,Fulgușor” or. Edineț

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP 100 % din
copii/elevi
reevaluaţi



1.5.3. Monitorizarea implementării individualizării procesului 
educaţional prin adaptări curriculare, a elaborării şi implementării
PEI,  în conformitate cu HG nr. 732 din 16.09.2013, pct 11 lit. i);
Ord.MECC nr.1780 din 03.12.18.

L.T. Gordineşti, L.T. ,,V.Suhomlinski” filiala Șorîncani”, 
L.T.,,P.Halippa”  filiala Rotunda, L.T.Fetești  filiala Lopatnic,
L.T. ,, V.Suhomlinski” filiala Constantinovca, L.T.,,V.Topală” 
filiala Bădragii Vechi, L.T. ,,M.Eminescu”, L.T. ,,V.Topală” , 
L.T. ,,V.Suhomlinski”, Gimnaziul Trinca, CE Gimnaziul –
grădiniță ,,V.Teleucă” s. Cepeleuți, L.T. ,,Pan Halippa”  filiala 
Volodeni, Gimnaziul Cuconeștii Noi, Gimnaziul Corpaci, 
Gimnaziul Viișoara, Gimnaziul ,,M.Bologa” , Gimnaziul Cupcini,
Gimnaziul Gașpar, Gimnaziul Burlănești, Gimnaziul Edineț, 
Gimnaziul Brătușeni, Gimnaziul Hlinaia, Gimnaziul Tîrnova, 
Gimnaziul ,,M.Sadoveanu”

Grădiniţa ,,Spicuşor” s. Gordineşti, Grădiniţa-creşă 
nr.1 ,,Fulguşor” or. Edineţ, Grădiniţa-creşă nr.2 ,,Foişor” or. 
Edineţ, Grădiniţa-creşă ,,Spicuşor”  s. Brătuşeni, Grădiniţa-creşă 
nr.4 ,,Curcubeu” or. Edineţ, Grădinița Trinca, Grădinița 
Brătușeni, Grădinița Hincăuți

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr. fişe de
monitorizare

elaborate.

1.5.4. Acordarea asistenței metodologice privind asistența 
psihopedagogică și consilierea psihologică instituțiilor de 
învățământ preșcolar, primar, secundar general  în conformitate 
cu HG nr. 732 din 16.09.2013, pct 11 lit. f).

L.T. ,,V.Suhomlinski” filiala Șofrîncani”, L.T.,,P.Halippa”  filiala
Rotunda, L.T.Fetești  filiala Lopatnic, L.T.  ,,V.Suhomlinski”  
filiala Constantinovca, L.T. ,,V.Topală”  filiala Bădragii Vechi, 
L.T. ,,M.Eminescu”, L.T. ,,V.Topală”, Gimnaziul Trinca, CE 
Gimnaziul – grădiniță ,,V.Teleucă” s. Cepeleuți, L.T. ,, Pan  

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr fișe de
asistență

metodologică



Halippa”  filiala Volodeni, Gimnaziul Cuconeștii Noi, Gimnaziul 
Corpaci, Gimnaziul Viișoara,  Gimnaziul ,,M.Bologa” , 
Gimnaziul Cupcini, Gimnaziul Gașpar, Gimnaziul Burlănești, 
Gimnaziul Edineț, Gimnaziul Brătușeni, Gimnaziul Hlinaia

1.5.5. Acordarea asistenţei specializate (pedagogice, psihologice, 
logopedice, psihopedagogice) copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, organizarea activităţilor de sprijin şi consiliere pentru 
părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor conform Ord.nr 732 din 
16.09.2013

L.T ,,M. Eminescu” filiala Hincăuți, L.T. ,,S. Kovalevskaia”,  
L.T. ,,S. Kovalevskaia” filiala Stolniceni,  L.T. ,,D Cantemir”, 
L.T. ,,M.Eminescu”, L.T. ,,P.Halippa” filiala Rotunda, Gimnaziul
Edineț, gimnaziul Hlinaia, Gimnaziul ,,M.Sadoveanu” filiala 
Chiurt.

Grădiniţa-creșă nr. 4 ,,Curcubeu” or.Edineţ,  Grădiniţa-creșă 
nr.1 ,,Fulgușor” or. Edineţ, Grădiniţa-creșă nr.2 ,,Floricica” or. 
Cupcini,  Grădiniţa-creșă nr. 1 ,,Ogonioc” or. Cupcini. Grădinița-
creșă nr.3 ,, Soarele” or. Edineț, Grădinița-creșă ,,Garofița” s. 
Alexandreni, Grădinița-creșă ,,Andrieș” s. Parcova, Grădinița-
creșă ,,Garofița” s. Parcova.

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr. copii asistaţi.
Nr.părinţii/

reprezentanţii
legali ai copiilor
cu CES consiliaţi

1.5.6. Monitorizarea, evaluarea și supervizarea activității 
specialiștilor implicați în procesul educației incluzive: cadrelor 
didactice de sprijin, psihologilor și altor specialiști în 
conformitate cu Ord. ME nr.100 din 26.02.2015, Ord.MECC 
nr.02 din 02.01.2018 și nr.209 din 27.02.2018

L.T. Gordineşti, L.T. ,,V.Suhomlinski” filiala Șofrîncani, 
L.T.,,P.Halippa” filiala Rotunda, L.T.Fetești  filiala Lopatnic,
L.T. ,, V.Suhomlinski  filiala Constantinovca, L.T.,,V.Topală” 

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr. fișe de
monitorizare,

evaluare,
supervizare
elaborate



filiala Bădragii Vechi, L.T. ,,M.Eminescu”, L.T. ,,V.Topală”, L.T.
,,V.Suhomlinski”, Gimnaziul Trinca, CE Gimnaziul-
grădiniță  ,,V.Teleucă” s. Cepeleuți, L.T. ,,Pan  Halippa” filiala 
Volodeni, Gimnaziul Cuconeștii Noi, Gimnaziul Corpaci, 
Gimnaziul Viișoara, Gimnaziul ,,M.Bologa” , Gimnaziul Cupcini,
Gimnaziul Gașpar, Gimnaziul Burlănești, Gimnaziul Edineț, 
Gimnaziul Brătușeni, Gimnaziul Hlinaia, Gimnaziul Tîrnova, 
Gimnaziul ,,M.Sadoveanu”

Grădiniţa ,,Spicuşor” s. Gordineşti, Grădiniţa-creşă nr.2 ,,Foișor” 
or. Edineţ, Grădiniţa-creşă nr.1 ,,Fulguşor” or. Edineţ, Grădiniţa-
creşă ,,Spicuşor”  s. Brătuşeni

1.5.7. Organizarea și desfășurarea activităților de sensibilizare a 
comunității cu scopul promovării educației inclusive în 
conformitate cu HG nr. 732 din 16.09.2013, pct 11 lit. m).

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Comunitatea
sensibilizată

1.5.8. Asistenţa minorilor în procesele de judecată, la poliţie şi 
procuratură (conform solicitărilor)

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr. minori
asistaţi

1.5.9. Identificarea  potențialilor  parteneri ( ONG-uri, AO, etc .) 
în  scrierea și implementarea proiectelor  educaționale. 

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii SAP Nr. de
parteneriate/

proiecte
implementate

1.5.10. Desfăşurarea activităţilor de prevenţie profilaxie ,, Cum 
facem faţă provocărilor virtuale în viaţa reală”

L.T. ,,P.Halippa” filiala Rotunda, L.T. ,,P.Halippa” filiala 
Brînzeni, L.T. ,,P.Halippa” filiala Volodeni, L.T. Fetești, L.T. 
Fetești filiala Bădragii Noi, L.T. Fetești filiala Lopatnic, L.T. 
Gordinești, Gimnaziul ,,M.Sadoveanu” filiala Chetroșica Nouă, 
Gimnaziul ,,M.Sadoveanu” filiala Chiurt, Gimnaziul Burlănești, 
CE Gimnaziul –grădiniță ,,V.Teleucă”, Gimnaziul Corpaci, 
Gimnaziul Cupcini, Gimnaziul Cuconeștii Noi, Gimnaziul 
Gașpar, Gimnaziul Hancăuți ,Gimnaziul Hlinaia, 

Pe parcursul
semestrului

Bejenari Ludmila,
șef SAP

Nr. de
instituţii/elevi

informaţi



Gimnaziul ,,M.Bologa”, Gimnaziul Ruseni,  Gimnaziul Terebna.

1.5.11 Realizarea evaluărilor psihologice întru OȘP a elevilor cu 
CES întru determinarea traseului educațional/profesional.

Pe parcursul
semestrului

Bejenari Ludmila ,
șef SAP

Bordea Tatiana, psiholog

Nr. de
instituţii/elevi
participanți

1.5.12 Monitorizarea implementării în instituţiile de învăţământ a 
Procedurii de identificare, înregistrare şi evaluare a cazurilor 
suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului 
(Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a 
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, 
aprobată  prin Ordinul MECC  nr.77 din 22.07.2013)

Pe parcursul
semestrului

Iana Morari,
specialist principal SMCFPC

Raport
elaborat/

prezentat MEC
la data de 

10 iunie 2022

Obiectivul general nr.2: Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate
Obiectivul specific nr.2.1: Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem

2.1.1 Organizarea și desfășurarea  concursului  ,,Padagogul  
anului -2022”

Ianuarie SMCFPC Nr. cadrelor
didactice

participante 
2.1.2  Diseminarea bunelor practici din activitatea instituțiilor de 
învățământ din subordine/ a Direcției Educație  prin publicare în 
ziarul regional a articolelor tematice, pagina web a DE

Permanent Moraru Angela,
specialist principal DE

Șontea Svetlana,
specialist principal DE

Articole
redactate/
expediate/
publicate

2.1.3  Monitorizarea respectării Codului de Etică de către cadrele 
didactice şi manageriale, aprobat   prin  Ordinul MECC  nr.861  
din 07.09.2016.

Permanent Ina Tanas,
specialist principal DE

Notă informativă
elaborată
semestrial

2.1.4  Aplicarea Regulamentului cu privire la atestarea cadrelor 
didactice din învățământul general, aprobat prin Ordinul nr. 1091 
din 07.10.2020 și a Regulamentului cu privire la atestarea 
cadrelor manageriale aprobat prin Ordinul  nr.454 din 31.05.2012.

Pe parcurs Ina Tanas,
specialist principal DE

203 cadre
didactice

aspirante la
grade didactice

Obiectivul specific nr.2.2: Asigurarea unui echilibru cantitativ şi structural între oferta şi cererea de cadre didactice la toate nivelurile sistemului
educaţional, astfel încât procesul de studii în toate instituţiile de învăţământ să fie asigurat integral cu cadre didactice

2.2.1. Motivarea  cadrelor didactice cu experiență profesională la 
recalificare

Permanent Ina Tanas,
specialist principal DE

Iana Morari,

Nr. cadre
didactice

recalificate



specialist principal SMCFPC
2.2.2  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 
funcţiei de manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Pe parcursul
semestrului

Ina Tanas, specialist principal DE Manageri
angajaţi

2.2.3 Participarea la concursurile organizate de APL nivelul I Pe parcursul
semestrului

Ina Tanas, specialist principal DE Manageri
angajaţi

Obiectivul specific nr.2.3: Eficientizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale
2.3.1. Monitorizarea  participării cadrelor didactice la cursuri de 
formare continuă,  în conformitate cu art. 133 alin. (2), art. 134 
alin (4)  lit.b) al Codului Educației RM

La necesitate Iana Morari,
specialist principal SMCFPC

Notă informativă
elaborată
semestrial

2.3.2. Stagii de formare  a învățătorilor clasei a IV-a la 
modulul  ,,Educație digitală” la disciplina Educație tehnologică.

Conform
graficului   MEC

a RM

Angela Cojocaru,
specialist principal DE

Formatorii locali

39 invățători
formați

Obiectivul general nr.3: Proiectarea şi instituţionalizarea sistemului de evaluare, monitorizare şi de asigurare a calităţii în educaţie
Obiectivul general nr.3.1 :Activităţi de monitorizare/evaluare

3.1.1 Monitorizarea respectării legislaţiei muncii, corectitudinea 
perfectării documentaţiei ce ţine de personal şi a eficacităţii 
managementului resurselor umane

Pe parcursul
semestrului

Ina Tanas,
Specialist principal DE

Notă
informativă

elaborată

3.1.2 Monitorizarea implementării calitative a Curriculumului la 
limbi străine (2019) în clasele a X-a - a XII-a.

Pe parcursul
semestrului

Şevciuc Natalia,
specialist principal DE

Raport
elaborat

3.1.3.Monitorizarea  realizării demersului didactic și 
implementarii reperelor metodologice la disciplinele școlare  în 
cl. I-IV , ţinând cont de particularitățile specifice ale procesului 
educațional în contextul crizei epidemiologice COVID-19.

Ianuarie- mai
2022

Angela Cojocaru,
 specialist principal DE

Notă
informativă la
finele anului

de studii

3.1.4.Monitorizarea şi evaluarea implementării Reperelor 
metodologice privind asigurarea continuităţii la nivelul clasei a 
IV-a şi  a V -a din perspectiva implementării evaluării criteriale 
prin descriptori .

Februarie –
aprilie 2022

Angela Cojocaru, 
specialist principal DE

Notă
informativă



3.1.5 Monitorizarea respectării Instrucțiunii privind procesul de 
selectare și organizarea a disciplinelor opționale în învățământul 
general conform Ordinului MEC  nr. 635 din 31.05.2021

Martie- mai 2022 Specialiștii SMCFPC Note
informative

realizate

3.1.6 Administrarea Chestionarelor în rândul elevilor : 
Dezvoltarea personală – așteptări și interese.

Februarie
2022

Specialiști SMCFPC Notă
informativă

realizată

3.1.7 Monitorizarea implementării Curriculumului (2019) la:
-limba și literatura rusă (școala alolingvă) clasaVII-XII
-limba rusă (școala națională) cl.VII
-chimie  cl.VIII
-biologie  cl.VIII

Pe parcursul
semestrului

Rotari Victor,
specialist principal SMCFPC

Notă
informativă

elaborată

3.1.8 Evaluare tematică: Calitatea  managementului și activității 
didactice și  didactico-metodice a  instituțiilor  de  învățământ  
general  din  raion.

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii DE Note
informative

realizate

3.1.9 Evaluarea tematică   Calitatea  completării  agendelor  
elevilor  şi  cataloagelor  şcolare în  instituţiile  de   învăţământ 
preuniversitar.

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii DE Note
informative

realizate

3.1.10  Evaluare tematică Corectitudinea aplicării de către 
managerii instituţiilor  de  învăţământ  preuniversitar  a  
prevederilor  Regulamentului  - cadru cu privire la modul de 
stabilire a sporului pentru performanță cadrelor  didactice  din 
Instituțiile Publice de învățământ general din raionul Edineț

Pe parcursul
semestrului

Ina Tanas,
specialist principal DE

responsabilii de instituții

Note
informative

realizate

3.1.11 Evaluare tematică  Calitatea  predării disciplinelor de 
studii prevăzute în Planul - cadru  pentru învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal

Ianuarie - aprilie
2022

Specialiştii DE Note
informative

realizate



3.1.12  Evaluare  tematică Calitatea  desfăşurării activităţilor  
educative  în  instituţiile de  învăţământ  preşcolar

Ianuarie - aprilie
2022

Olesea  Strugaru,
specialist principal SMCFPC

Note
informative

realizate

3.1.13 Evaluare tematică     Respectarea  măsurilor de protecție 
aplicate de către administrația instituției de învățământ 
preuniversitar în contextul epidemiologic COVID-19

Pe parcursul
semestrului

Specialiştii DE Fişe de
monitorizare

perfectate

3.1.14 Evaluare tematică  Monitorizarea executării  bugetului  
pentru  anul  2021  a  instituțiilor  de  învățământ  preuniversitar

Februarie –martie
2022

Vera Pijivscaia,
contabil- şef  DE,

responsabilii de instituții

Notă
informativă

realizată

3.1.15 Administrarea  evaluărilor  la  disciplinele de  examene  în 
clasa a IX—a  (  pe  eșantion):

- Limba  de  instruire;
- Matematică;
- Istoria românilor  şi  universală

Ianuarie 2022 Specialiştii DE Note
informative

realizate

3.1.16  Administrarea  evaluărilor  la  disciplinele de  studii
( pe  eșantion):

- Clasa V- Limba și  literatura  română ( naționali)
               Matematică;
               Limba  și  literatura rusă  (alolingvi)

- Clasa VI – Geografie;
                   Istoria românilor şi universală;
                   Limba  străină;

- Clasa VII -  Biologie
                    Limba  străină;
                    Fizică;

- Clasa VIII -   Matematică;
                       Limba de  instruire;
                       Istoria românilor  şi  universală

Februarie  -
aprilie 2022

   Specialiştii DE Note
informative

realizate



3.1.17  Evaluare  tematică  Monitorizarea  și evaluarea  realizării
controlului  intern  de  către  directorii  adjuncți  pentru  instruire  
și  directorii  adjuncți  pentru  educație  în  instituțiile  de  
învățământ  preuniversitar .

Pe parcursul
semestrului

Angela Spătaru,
șef adjunct  al  DE,

Specialiştii DE

Fişe de
monitorizare
perfectate,

Notă
informativă

realizată

3.1.18  Evaluare tematică  Monitorizarea  și evaluarea  activității
directorilor  adjuncți  pentru  instruire  din  instituțiile  de  
învățământ  preuniversitar .

Pe parcursul
semestrului

Angela Spătaru,
șef adjunct  al  DE,

Specialiştii DE

Fişe de
monitorizare
perfectate,

Notă
informativă

realizată

3.1.19  Evaluare tematică  Monitorizarea  și evaluarea  activității
directorilor  adjuncți  pentru  educație  din  instituțiile  de  
învățământ  preuniversitar .

Pe parcursul
semestrului

Angela Spătaru,
șef adjunct  al  DE,

Specialiştii DE

Fişe de
monitorizare
perfectate,

Notă
informativă

realizată

3.1.20  Evaluare tematică   Corectitudinea   perfectării  actelor  
ce  țin  de  transportarea  elevilor.

Pe parcursul
semestrului

Eftodi  Leonid,
responsabil de transportarea

elevilor

Notă
informativă

elaborată

Obiectiv  general nr.4 : Îmbunătăţirea managementului resurselor în educaţie
Obiectivul specific nr.4.1: Eficientizarea finanţării educaţiei

4.1.1. Monitorizarea executării trimestriale şi anuale a bugetului 
la nivel de instituţie, HG nr.868 din 14.10.2014

Pe parcursul
semestrului

Contabilitatea DE Raport
elaborat

4.1.2.Monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din 
Componenta UAT şi a ale Fondului pentru Educaţia Incluzivă, 

Pe parcursul
semestrului

Contabilitatea DE Raport
elaborate



concomitent cu executarea bugetului, HG nr.868 din 14.10.2014

4.1.3 Elaborarea  și  publicarea  rapoartelor privind  achizițiile  
publice .

Pe parcursul
semestrului

Contabilitatea DE,

managerii  și  contabilii – șefi  ai
instituțiilor  de  învățământ

preuniversitar

Rapoarte
elaborate și
publicate

Obiectivul specific nr.4.2: Managementul reţelei instituţiilor de învăţământ general
4.2.1. Aprobarea planului de înmatriculare în clasa I pentru anul 
de studii 2021-2022  în instituţiile de învăţământ din raion.

Martie 2022 Angela Cojocaru,
specialist principal DE

Plan aprobat

4.2.2  Planificarea şi dezvoltarea reţelei  instituţiilor  de 
învăţământ general în conformitate cu perspectivele demografice 
ale localităţilor, cerinţele de exploatare a bazei tehnice a 
instituţiilor şi alte aspecte socio-economice,  în conformitate cu 
art. 142 lit.j) al Codului Educaţiei RM și  în contextul  HG nr. 868
din  8  octombrie  2014.

Martie –mai
2022

Specialiștii  DE,

managerii instituţiilor

Reţea de
instituţii

modificată

Obiectivul specific nr.4.3: Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ
4.3.1 Repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
pentru reparaţii capitale, îmbunătăţirea bazei tehnico- materiale şi 
crearea condiţiilor sanitaro-igienice ale instituţiilor, HG nr.868 
din 14.10.2014

Februarie –
martie 2022

Vera Pijivscaia,
contabil - şef DE

Mijloace
financiare

alocate

Obiectivul specific nr.4.4: Asigurarea cu manuale şi alte materiale didactice

4.4.1  Elaborarea Raportului  statistic anual N.6-c
Ianuarie Strugaru Olesea,

specialist coordonator  SMCFPC
Raport statistic

elaborat
4.4.2 Asigurarea instituțiilor de învățământ general cu manuale 
școlare.

Pe parcursul
semestrului

Strugaru Olesea,
specialist coordonator SMCFPC

Nota
informativă

elaborată

4.4.3 Monitorizarea achitării arendei manualelor școlare de către 
elevii claselor X-XII(anul de studii 2021-2022)

Februarie 2022 Strugaru Olesea,
specialist coordonator SMCFPC

Scrisori de
conciliere

prezentate(8
licee)



4.4.4 Oferta pentru necesarul de manuale,  anul şcolar 2022-2023 Aprilie - mai
2022

Olesea Strugaru,
specialist coordonator SMCFPC

Oferta
elaborată

Obiectivul general nr.  5 : Integrarea TIC  în educaţie

Obiectivul specific nr.5.1: Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală şi clasă prin intermediul
tehnologiilor informaţionale

5.1.1. Gestionarea Sistemului Informaţional de Management în 
Educaţie în raionul Edineţ

Pe parcursul
semestrului

Svetlana  Şontea,
specialist principal DE

SIME
completat

5.1.2. Participarea la cursurile de instruire referitor la utilizarea 
Sistemului informaţional de management în educaţie ( SIME).

Pe parcursul
semestrului

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Administrator
SIME instruit

5.1.3. Participarea la cursurile de instruire referitor la utilizarea 
Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor( SAPD).

Ianuarie 2022

martie 2022

iunie 2022

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Administrator
SAPD instruit

5.1.4. Participarea la cursurile de instruire referitor la utilizarea 
Sistemului Informaţional de Personalizare a Actelor de Studii 
(SIPAS).

Aprilie - Mai
2022

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Administrator
SIPAS instruit

5.1.5 Instruirea cadrelor didacice privind actualizarea datelor în:
-  SAPD
-  SIME
-  SIPAS

Ianuarie    2022
Februarie  2022
Aprilie   2022

Mai  2022

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Nr. cadrelor
instruite
Procese -

verbale ale
seminarelor
desfăşurate

5.1.6 Monitorizarea actualizării datelor în SIME; SIPAS; SAPD mai - iunie 2022 Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Fişele
instituţiilor

completate cu



date  în SIME;
Rapoarte
despre

actualizarea
datelor în

SIPAS; SIME;
SAPD.

5.1.7 Monitorizarea pilotării Sistemului Informațional Catalog 
Electronic (SICE) din cadrul SIME în instituțiile de învățământ:
LT ,,V.Topală”,s. Zăbriceni
LT ,,V.Topală”,s. Zăbriceni filiala  Bădragii Vechi
LT ,,Pan  Halippa”  filiala  Volodeni
Gimnaziul  Cupcini

Pe parcursul
semestrului

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

4  instituții care
pilotează SICE

5.1.8 Monitorizarea creării paginilor WEB în liceele din raion Pe parcursul
semestrului

Svetlana  Şontea ,
specialist principal DE

Nr.de instituții
care și-au creat
pagină WEB

Obiectivul general nr.  6: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate
Obiectivul specific nr.6.1:Responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate

6.1.1 Organizarea şedinţelor de instruire cu membrii Consiliului 
Raional al Elevilor,  în conformitate cu Ordinul  MEC  nr. 331 din
30.03.2014

Pe parcursul
semestrului

Morai  Iana, 

specialist principal  DE

38 de
preşedinţi ai
CE instruiţi

Obiectivul specific nr. 6.2: Promovarea parteneriatelor pentru educaţie
6.2.2 Monitorizarea dezvoltării parteneriatului educaţional în 
instituţiile de învăţământ din subordine

Pe parcursul
semestrului

Şevciuc Natalia,
specialist principal DE

Acțiuni
realizate

Obiectivul general nr.7 :Asigurarea managerială şi metodică a sistemului educaţional
Obiectivul specific nr.7.1: Şedinţe cu managerii şcolari

7.1.1 Şedinţe
cu managerii
instituţiilor de

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu managerii instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar

La necesitate
În  conformitate

cu  decizia

Odobescu
Mariana,
şef DE

Informaţii  prezentate în
ceea ce priveşte

mecanismul de desfăşurare



învăţământ
general

C.N.S.P. Specialiştii DE a procesului educaţional
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu managerii instituţiilor de 
învăţământ preşcolar

La necesitate
În  conformitate

cu  decizia
C.N.S.P.

Odobescu
Mariana, şef

DE

Specialiştii DE

Informaţii  prezentate în
ceea ce priveşte

mecanismul de desfăşurare
a procesului educaţional

7.1.2 Şedinţe
cu  directorii

adjuncţi
pentru

instruire/
educație

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu  directorii adjuncţi  pentru  
instruire/ educaţie

La necesitate

În  conformitate
cu  decizia
C.N.S.P.

Odobescu
Mariana, şef

DE

Vremea  Iana,
şef SMCFPC

Specialiştii DE

Informaţii  prezentate în
ceea ce priveşte

mecanismul de desfăşurare
a procesului educaţional

7.1.3 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ad-hoc cu managerii  instituţiilor de 
învăţământ preşcolar şi preuniversitar

La necesitate

În  conformitate
cu  decizia
C.N.S.P.

Odobescu
Mariana, şef

DE

Specialiştii DE

Regulamente, metodologii
revizuite, analizate,

studiate pentru a fi luate ca
act reglatoriu în procesul

educaţional

Obiectivul specific nr.7.2: Activităţi metodice(de consultanţă): cursuri de instruire, seminare, traininguri
Tipul activităţii Tematica Perioada Locul desfăşurării Responsabil Indicatori de

performanţă

Planificaţi Realizaţi

Atelier de lucru cu cadrele
didactice din IET

Prevenirea abuzului
sexual asupra copiilor

Ianuarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Strugaru Olesea,
specialist

metodist ,SMCFPC

80 cadre
didactice
instruite 



Atelier de lucru cu părinții
din IET

Prevenirea abuzului
sexual asupra copiilor

Februarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Strugaru Olesea,
specialist metodist

SMCFPC

44 părinți
informați

Ședință de lucru ( în regim
online ) cu învățătorii

claselor primare

Aspecte privind
realizarea eficientă a

procesului educațional
în clasele primare .

12 ianuarie 2022 Direcția Educație
În  conformitate  cu

decizia
C.N.S.P.

Angela Cojocaru,
specialist principal

DE

158
învățători

participanți

Seminar instructiv – metodic
Modalități de
eficientizare a

activității la clasele cu
predare simultană

26 ianuarie 2022 Direcția Educație
În  conformitate  cu

decizia
C.N.S.P.

L.T ”Valeriu Topală”,
Zăbriceni/ filiala

Bădragii Vechi (on-line)

Angela Cojocaru,
specialist principal

DE

39 învățători
înstruiți

Seminar  instructiv –
metodic

Aspecte metodologice
ale procesului

educațional incluziv /
învățământ primar.

22 februarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela Cojocaru,
specialist principal

DE

Specialiștii SAP

158
învățători
instruiți

Atelier de lucru
Contexte didactice de
creare a situațiilor de
succes în evaluarea

criterială prin
descriptori

13 aprilie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela Cojocaru,
specialist principal

DE

158
învățători
instruiți

Cerc pedagogic Realizarea zilelor de
activități

transdisciplinare în

10 mai 2022 În  conformitate  cu
decizia

Angela Cojocaru,
specialist principal

158
învățători



clasele primare C.N.S.P. DE instruiți

Seminar raional cu profesorii
de geografie

Utilizarea proiectelor
STEM/STEAM în

cadrul orelor de
geografie.

21 Ianuarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Iana Morari,
specialist principal

DE

35 cadre
didactice
formate 

Atelier de lucru cu elevii Modalități de
prevenire și combatere

a violenței școlare.

12 ianuarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Iana Morari,
specialist principal

DE

38
Președinți

CE

Atelier de lucru cu elevii Performanța școlară-
între vis și realitate.

Aprilie-Mai 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Iana Morari,
specialist principal

DE

38
Președinți

CE

Atelier de lucru pentru
profesorii de limba și

literatura română

(instituții cu predare în
limbile minorităților

naționale)

Evaluarea școlară-
tendințe de

modernizare pentru
asigurarea succesului

elevului în cadrul
orelor de limba și
literatura română

Februarie 2022 Direcția Educație Edineț
În  conformitate  cu

decizia
C.N.S.P.

Angela Moraru,
specialist principal

DE

28 de cadre
didactice
formate

Sesiuni de formare cu
cadrele didactice din

Formarea cadrelor
didactice supuse

Ianuarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

Tanas Ina,
specialist principal

58 cadre
didactice



învățământ general atestării în anul de
studii 2021-2022, la
disciplinile școlare,

privind buna
organizare și

desfășurare a etapei
raionale

C.N.S.P. DE formate 

Seminar instructiv-metodic
cu profesorii de educație

fizică

Activități de învățare
și produse școlare
specifice Educației

fizice

Martie  2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Zinaida Siminițchi,
responsabil de

disciplina Educație
fizică  DE

40 de cadre
didactice
formate

Atelier de lucru cu cadrele
didactice de sprijin

Problemele şi
dificultăţile copiilor cu
CES în preadolescență

Februarie, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila,
șef SAP;

Albu Liliana,
psihopedag

Nr. de CDS
formate

Seminar cu psihologii școlari Autopercepția și
disonanța cognitivă –
aspecte ale formării
conceptului de sine

Februarie,2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila,
șef SAP

psihopedag

Nr. de
psihologi

școlari
formați

Atelier de lucru cu psihologii
şcolari

Imaginea corporală şi
idealul adolescenţilor
din generaţia digitală

Martie, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari L.,
șef SAP

Nr. de
psihologi
formați

Platforma de discuții cu
părinții copiilor cu TSA

Rolul și importanța
motricității fine în

dezvoltarea limbajului

Martie, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari L.,șef SAP
Bîrsan Elena,

pedagog preșcolar,
Bordea Tatiana,

Nr. de
părinți
formați



la preșcolari psiholog preșcolar
Dobrovolschi

Cristina,  logoped
Atelier de lucru cu cadrele

didactice de sprijin şi părinţii
copiilor cu CES

Implicarea părinților
copiilor cu CES  în
procesul instructiv-

educativ.

Aprilie, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Albu Liliana,
psihopedagog SAP,

Ivaniţa Rita,
pedagog SAP,
Dobrovolschi

Cristina,
logoped SAP

Nr. de cadre
didactice de
sprijin/pă-

rinţi formaţi

Atelier de lucru cu cadrele
didactice de sprijin/educători

Confecționarea
jocurilor din materiale

reciclabile

Aprilie, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila,
șef SAP

Bîrsan Elena,
pedagog preșcolar,

Bordea Tatiana,
psiholog preșcolar

Nr. de
CDS/CD
formate

Seminar cu psihologii școlari Cultura motivației,
optimismului și
gândirii pozitive

Aprilie,2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila
șef SAP

psihopedag

Nr. de
psihologi

școlari
formați

Seminar cu absolvenţii cl.
 a IX -a

Cum să te eliberezi de
stres în perioada

examenelor

Mai, 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila,
șef SAP

Nr. de
instituţii

/elevi
participanţi



Seminar cu absolvenţii cl. a
XII -a (instituţiile unde nu

sunt psihologi şcolari)

Manifestări ale
stresului înainte de

BAC. Metode și
tehnici de diminuare.

Mai  2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Bejenari Ludmila,
șef SAP

Nr. de
instituţii

/elevi
participanţi

Atelier de lucru Promovarea  bunelor
practici  în cadrul

orelor de dezvoltare
personală

Martie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Vremea Iana,
șef SMCFPC

40 cadre
didactice
informate

Seminar teoretico-practic
republican pentru cadre

didactice din istituții
extrașcolare

Finalitățile
educaționale

extrașcolare  în
contextul schimbărilor

socio-educaționale

Martie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Rotari Victor,
specialist principal

SMCFPC

53 cadre
didactice
instruite 

Atelier de lucru  cu
directorii  instituțiilor  de

educație  timpurie 

Organizarea
procesului educațional

în instituțiile de
educație timpurie

Ianuarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela Spătaru,
șef adjunct al DE, 

Nr.
directorilor

formați

Atelier de lucru  cu
directorii  adjuncți  pentru

instruire 

Organizarea
procesului educațional

în instituțiile  de
învățământ

preuniversitar 

Februarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela Spătaru,
șef adjunct al DE; 

Iana Vremea, 
șef SMCFPC

Nr.
directorilor

adj. p/u
instruire
formați

Atelier de lucru  cu
directorii  adjuncți  pentru

educație 

Organizarea
procesului educațional

în instituțiile  de
învățământ

preuniversitar

Februarie 2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela Spătaru,
șef adjunct al DE; 

Iana Vremea, 
șef SMCFPC

Nr.
directorilor

adj. p/u
educație
formați

Program de ghidare și Managementul Ianuarie 2022 În  conformitate  cu Ludmila Bejenari, Nr. cadrelor



consiliere a cadrelor
didactice și manageriale

 

conflictelor
Comunicarea și

gestionarea
conflictelor: elev-elev,

elev-cadru didactic,
cadru didactic-

manager școlar, cadru
didactic - părinte 

decizia
C.N.S.P.

șef SAP;
Iana Vremea, 
șef SMCFPC

didactice/
manageriale

formate

Atelier de lucru  cu  cadrele
manageriale  debutante 

Repere  metodologice
privind  asigurarea
managementului

procesului
educațional

Februarie  2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

Angela  Spătaru, 
șef  adjunct  DE

Nr.  cadrelor
manageriale
debutante
formate 

Atelier de lucru  cu  cadrele
didactice   debutante 

Repere  metodologice
de organizare a

procesului de predare-
învățare-evaluare la

disciplinele  de  studii

Februarie  2022 În  conformitate  cu
decizia

C.N.S.P.

SMCFPC Nr.  cadrelor
didactice
debutante
formate 

Obiectivul general nr. 7.3:Concursuri, olimpiade, activități extrașcolare
Concursul raional „Zilele Eminescu la LT

„Mihai Eminescu”, ediția a VII-a
17-19 ianuarie 2022 Moraru Angela,

specialist principal DE/
partener LT „Mihai Eminescu”, Edineț

25 de
instituții
publice 

Totalizarea Concursului raional
(cu participare națională/ internațională)

TINERI CONDEIERI- PROVOCĂRI ALE
SCISULUI, ediția a VI-a

Februarie 2022 Moraru Angela,
specialist principal DE

25 de
instituții
publice

Forumul ,, Copii apărători ai drepturilor
omului,, etapa locală

ianuarie –mai 2022 Iana Morari,
specialist principal SMCFPC

25 de
instituții
publice



Concurs  de  promovare  a lecturii 
File  din  literatura  română 

Martie  2022 Specialiștii  DE 25 de
instituții
publice

Concurs  de  promovare  a lecturii 
File  din  literatura  universală 

Aprilie   2022 Specialiștii  DE 25 de
instituții
publice

Concursul raional/republican: ,, Holocaust-
istorie și lecții de viață,, etapa raională

Martie-Aprilie 2022 Iana Morari,
specialist principal SMCFPC

Oferte de
participare

Concursul raional/republican: ,, Mediul local
de dezvoltare durabilă,, etapa raională

Martie-Aprilie 2022 Iana Morari,
specialist principal SMCFPC

Oferte de
participare

Olimpiada școlară la disciplinele de studii Ianuarie-Aprilie 2022 Iana  Vremea,
șef SMCFPC

Oferte de
participare

Spartachiada sportivă școlară a elevilor:
volei, baschet, minifotbal, cros.

Ianuarie-mai 2022 Zinaida Siminițchi,
responsabil de disciplina Educație

fizică DE Edineț

39 de
instituții de
învățământ

Concurs raional
Implementarea proiectelor educaționale

transdisciplinare de tip STEM/STEAM  în
procesul educațional

Ianuarie – mai 2022 Vremea Iana, șef SMCFPC,
Morari Iana, specialist principal

SMCFPC

15 cadre
didactice

Joc intelectual la  disciplinele  de  studii:
- Fizică

- Limba și literatura  română (IPLMN)
- Geografie
- Biologie

Februarie –mai  2022 Vremea Iana, șef SMCFPC,
Specialiștii  DE

25 de
instituții
publice

Obiectivul general nr.8 :Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 
Obiectivul specific nr.8.1:  Organizarea activităţii Consiliului Consultativ al DE

8.1.1  Raportul de activitate al Direcției  Educație  a  Consiliului  
raional  Edineț  pentru  anul  2021. 

Februarie  2022 Membrii Consiliului Consultativ



8.1.2 Raportul de activitate  al  Serviciului  de  Asistență  
Psihopedagogică,  Consiliului  de  Etică,  Consiliul  Elevilor  
pentru  anul  2021.

Februarie  2022 Membrii Consiliului Consultativ

Obiectivul specific nr.8.2:  Organizarea activităţii Consiliului de Administrație al DE
Raportul  cu  privire  la  nivelul  de  realizare  a  Planului  de  
activitate  al  DE  pentru  lunile  septembrie-decembrie 2021.

Ianuarie 2022 Spătaru  Angela,
șef  adjunct  DE

Raport
elaborat 

Starea și funcționarea autobuzelor școlare,  respectarea  
Regulamentului  cu  privire  la  transportarea  elevilor.

Ianuarie 2022 Eftodi  Leonid,
 responsabil de transportarea elevilor

Notă
informativă
elaborată

Raportul  de  activitate a Serviciului de Asistenţă 
Psihopedagogică a Direcţiei   Educaţie a Consiliului Raional  
Edineţ  pentru anul 2021

Ianuarie 2022 Bejenari  Ludmila, şef SAP Raport
elaborat 

Formarea  continuă  a  cadrelor  didactice și manageriale  în  anul 
2021 

Ianuarie 2022 Morari  Iana,
specialist  principal  DE 

Notă
informativă
elaborată

Aprobarea Centrelor de BAC Februarie 2022 Odobescu Mariana, şef  DE Crearea
Centrelor de

BAC
Rezultatele  administrării  probelor  de  evaluare  în clasa a IX-a Februarie 2022 Vremea  Iana,  șef  SMCFPC Notă

informativă
elaborată

Rezultatele  evaluărilor  tematice  desfășurate  în  luna  ianuarie  Februarie  2022 Spătaru  Angela,  șef  adjunct  DE, 
specialiștii  DE 

Note
informative
elaborate

Executarea  bugetelor  instituțiilor   de  învățământ  preuniversitar Februarie 2022 Pijivscaia  Vera, 
contabil – șef  DE 

Notă
informativă
elaborată



Rezultatele olimpiadelor  raionale la disciplinele de studiu Martie  2022 Iana Vremea,  şef SMCFPC Notă
informativă
elaborată

Rezultatele  evaluărilor  tematice  desfășurate  în  luna  februarie Martie  2022 Spătaru  Angela,  șef  adjunct  DE, 
specialiștii  DE 

Note
informative
elaborate

Organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2021 Martie 2022 Iana Vremea,  şef SMCFPC Notă
informativă
elaborată

Asigurarea alocării indemnizațiilor tinerilor specialiști în 
confomitate cu H.G nr. 802 din 29.10.2015

Aprilie 2022 Ina Tanas, specialist principal DE Notă
informativă
elaborată

Asigurarea cu manuale a elevilor în anul de studii 2021-2022 Aprilie 2022 Strugaru Olesea , 
specialist coordonator DE

Nota
informativă
elaborată

Repartizarea componentei  raionale Aprilie 2022 Vera Pijivscaia, 
contabil - şef DE

Nota
informativă
elaborată

Rezultatele  evaluărilor  tematice  desfășurate  în  luna  martie Aprilie  2022 Spătaru  Angela, șef  adjunct  DE, 
specialiștii  DE 

Note
informative
elaborate

Rezultatele  procesului  de  atestare  a  cadrelor  didactice / 
manageriale pentru  conferirea / confirmarea  gradului  didactic/ 
managerial

Mai 2022 Ina Tanas, specialist principal DE Notă
informativă
elaborată

Rezultatele  evaluărilor  tematice  desfășurate  în  luna  aprilie Mai  2022 Spătaru  Angela, șef  adjunct  DE, 
specialiștii  DE 

Note
informative
elaborate

Rezultatele  evaluării  finale  în  clasa IV. Iunie 2022 Angela Cojocaru, 
specialist principal DE

Raport
elaborat

Rezultatele  evaluărilor  tematice  desfășurate  în  luna  mai Iunie  2022 Spătaru  Angela, șef  adjunct  DE, Note



specialiștii  DE informative
elaborate

Raportul de activitate al  Comisiei  Metodice  Raională pentru 
anul de studii 2021-2022

Iunie  2022 Vremea  Iana,  șef  SMCFPC Raport
elaborat

Rezultatele examenelor  de absolvire  în  clasa a IX-a și a XII- a, 
sesiunea 2021.

Iulie 2022 Angela Spătaru,
șef adjunct DE

Raport
elaborat 

Pregătirea  instituțiilor  către   anul  de  studii  2022-2023 August  2022 Responsabilii de instituții Nota
informativă
elaborată



Obiectivul specific nr. 9: Asigurarea condiţiilor optime din instituţiile de învăţământ preuniversitar în vederea creării mediului protectiv al elevilor
9.1. Monitorizarea asigurării condițiilor necesare de igienă și 
sanitație în instituțiile de învățământ preuniversitar în contextual 
epidemiologic de COVID-19

Pe parcurs Şevciuc Natalia,
specialist principal DE

Notă
informativă
elaborată

9.2. Organizarea activităţilor de formare continuă a asistenţilor 
medicali

Pe parcurs Şevciuc Natalia,
specialist principal DE

Specialiștii CSPT “SALVE!”, Edineț

Nr. de
activităţi

desfăşurate


