






2 Evaluarea oportunităţilor reutilării și renovării cazangeriilor.   Pe parcursul 

anului 

Managerii instituțiilor 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

3 Monitorizarea procesului de eficientizare a energiei termice a instituţiilor de 

învăţământ. 

iunie-octombrie 

2018 

Managerii instituțiilor 

Consiliul raional 

Direcţia  învăţămînt  

4 Achiziţionarea combustibilului pentru perioada rece a anului. august-

septembrie 

Managerii instituțiilor 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

5 Monitorizarea stocării combustibilului pentru perioada  rece  a anului. Pe parcursul 

anului 

 Direcţia învăţămînt, 

 Managerii instituțiilor 

6 Evaluarea respectării normelor de securitate a muncii în edificiile de bază şi 

auxiliare ale instituţiilor. 

august 

2018 

Managerii instituțiilor 

 Serviciile desconcentrate abilitate 

7  Asigurarea verificării cazangeriilor şi testarea operatorilor la gaze din instituţiile 

de învăţămînt conform graficului stabilit. 

septembrie 

2018 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

 Direcţia   învăţămînt  

 Managerii instituțiilor 

 Serviciile desconcentrate abilitate 

8 Monitorizarea procesului de asigurare a condiţiilor sanitaro-igienice de activitate a 

instituţiilor de învăţămînt şi soluţionarea incoerenţelor curente. 

Pe parcursul 

anului 

Centrul de Sănătate Publică 

III. Activitatea cu cadrele didactice 

Nr. Se preconizează Termen Responsabili 

1 Stabilirea necesităţii  de cadre în raion și prezentarea ofertei la Ministerul 

Educaţiei, Culturii și Cercetării  pentru repartizarea tinerilor specialişti. 

februarie 2019 Direcţia  învăţămînt 

2 Participarea la Tîrgul locurilor de muncă pentru angajarea pedagogilor în câmpul 

muncii. 

martie 2019 Direcţia  învăţămînt 

3 Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă. Pe parcursul 

anului 

Direcţia  învăţămînt 

4 Organizarea seminarelor teoretico-practice cu managerii instituţiilor de 

învăţământ orientate spre  creşterea  profesionalismului cadrului didactic. 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia  învăţămînt 

5 Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la disciplinele de studii. august 2018 Direcţia  învăţămînt 

6 Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice. august 2018 Direcţia  învăţămînt 

 

 





1. Evidenţa şi calitatea actelor educaţionale ale unităţii şcolare. 

 

 

Participarea la concurs 

 

I. La concurs vor participa instituţiile de învăţămînt general din raion.  

II. Aprecierea se va efectua pentru 3 categorii de instituţii şi 1 nominaţie:  

1. Instituţii preşcolare 

2. Gimnazii 

3. Licee  

4. Nominaţia: Cel mai securizat mediu școlar (grădinițe, gimnazii, licee) 

                 

Premierea învingătorilor: 

 

   Pentru instituţiile de învăţămînt învingătoare în concurs se vor acorda diplome şi 

premii băneşti: 

- locul I    – 4600 lei; 

- locul II   – 3600 lei; 

- locul III  – 2600  lei. 

     -   Nominaţia:  Cel mai securizat mediu școlar (grădinițe, gimnazii, licee)     

                            (1200 lei x 3)    

- diplome de menţiune 

 

Desfăşurarea concursului: 

 

Concursul se va desfăşura în perioada 20 august - 20 septembrie 2018 

 

Premierea învingătorilor 

 

 Premierea învingătorilor va avea loc în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua 

lucrătorului din învățămînt”. 

 

 

Finanţarea concursului: 

 

      Concursul va fi finanţat din mijloacele financiare planificate în bugetul 

Direcţiei  învăţămînt  după totalizarea rezultatelor concursului şi desemnarea 

învingătorilor de către comisia specială instituită prin dispoziția Președintelui 

raionului. 

 
 




