
                                                                                            Aprobat :   
                                                                                                    
                                                                                               _________Anatoli ICHIM      
                                                                                               preşedintele raionului Cantemir 
                                                                                                „    28   ”ianuarie”, 2022 

 

G R A F I C U L 

acţiunilor de nivel raional, planificate pentru luna februarie, 2022. 

 

Nr

. 

d/

o 

Data 

desfăşurării 

acţiunii 

Tipul acţiunii Locul 

desfăşurării 

Responsa

bil de 

organizare

a acţiunii 

Notă 

1 2 3 4 5 6 

1 Conform 

ordinilor 

Concursuri pentru ocuparea funcției 

de director vacantă: 

- IP Gimnaziul „I. Creangă” Cania 

- IP Gimnaziul „M. Eminescu” 

Baimaclia 

IP Gimnaziul Lărguța 

DGÎ Cechir T.  

2 01.02.2022 Lecturi virtuale – Ziua internațională a 

cititului înpreună. 

Biblioteca publică 

raională. 

Toderici S.  

3 02.02.2022 Seminar cu producătorii agricoli în 

domeniu vitivinicol. 

 

GȚ  Bahov Vladimir Vîlcu L.  

4 01-28.2022 
 

Concurs raional „Promovăm Moldova 

într-o limbă străină”, etapa locală 

Festivalul cântecului de estradă, 

dansului modern şi de gală                                                        

„Stea - Logostea”, DGÎ în colaborare cu 

Centrul de creație a Copiilor. 

 

Sala de şedinţe et. II 

Ora 09.00 

Cechir T.  

5 03.02.2022 Activitatea metodică  

Seminar instructiv-metodic cu profesorii 

de limba străină „Tendințe de 

modernizare a evaluării competențelor 

elevilor în cadrul orelor de limbă 

străină . Elaborarea unui test cu matrice. 

Evaluarea ECD/ECDN”. 

DGÎ Cechir T.  

6 04.02.2022 Activități de instruire 

- Instruirea responsabililor de procesul 

de atestare privind elaborarea, 

evaluarea, completarea și prezentarea 

probelor practice și a interviului de 

performanță. 

DGÎ 

 

 

 

Cechir T. 

 

7 04.02.2022 Ședința Comisiei raionale 

Extraordinare de Sănătate Publică 

Sala de ședințe et.II   I.Mihăiescu  



8 06-07.02.2022 

13-14.02.2022 

21.02.2022 

Activitatea comisiilor raionale de 

verificare a probelor scrise la 

Olimpiadele şcolare, 2022. 

DGÎ Cechir T.  

9  

05.02.2022 

 

06.02.2022 

 

 

12.02.2022 

13.02.2022 

 

19.02.2022 

Concursuri şcolare-OLIMPIADE: 

-Matematica, limba engleză, limba și 

literatura română (alolingvi), 

- Biologia, limba și literatura română (de 

instruire), limba rusă (șc. naț.), 

- Istoria, chimia, 

- Fizica, geografia, limba și literatura 

rusă (de instruire), 

- Limba franceză, limba bulgară, 

informatica. 

 

DGÎ Cechir T.  

10 08.02.2022 Activitatea metodică 

- Ședință de lucru cu profesorii de 

educație plastică privind calitatea 

proiectării de lungă durată la 

disciplina educație plastică, conform 

curricumului 2019. 

 

DGÎ  Cechir T.  

11 

 

 

 

 

14.02.2022 Ora lecturii “ Grigore Vieru-Poetul 

secolului grăbit “. 

Biblioteca publică 

pentru copii “ Grigore 

Vieru“, or.Cantemir 

Toderici S.  

12 14.02.2022 Ședința Comisiei raionale 

Extraordinare de Sănătate Publică 

Sala de ședințe et.II   I.Mihăiescu  

13 15.02.2022 Şedinţa ordinară a Consiliului olimpic 

raional: 

- Cu privire la aprobarea listelor 

participanţilor la Olimpiadele 

republicane școlare la disciplinele 

școlare, 2022 (I etapă). 

DGÎ Cechir T.  

14 15.02.2022 

16.02.2022 

17.02.2022 

Supervizarea asistenților sociali 

comunitari. 

Sala de ședințe et.II  

( din mijloc), ora 9.00 

Butuc S.  

15 17.02.2022 Instruiri: 

Instruirea persoanelor responsabile de 

administrarea bazei de date cu privire la 

candidații la examenele de absolvire, 

sesiunea 2022. 

DGÎ Cechir T.  

16 18.02.2022 Supervizarea cu APP/CCTF Sala de ședințe et.II  

( din mijloc), ora 9.00 

Butuc S.  

17 22.02.2022 

25.02.2022 

Supervizarea lucrătorilor sociali. Sala de ședințe et.II  

( din mijloc), ora 9.00 

Butuc S.  



18 22.02.2022 Ședința Comisiei raionale 

Extraordinare de Sănătate Publică 

Sala de ședințe et.II   I.Mihăiescu  

19 22.02.2022 - Seminar instructiv-metodic la 

disciplina școlară educație tehnologică 

cu genericul: „Strategii de evaluare 

criterială prin descriptori” 

- Seminar instructiv-metodic cu 

profesorii de EPS „Predarea subiectelor 

controversate in scoala. 

DGÎ Cechir T.  

 

 

 

 

 

20 22.02.2022 Şedinţă instructiv-metodic[ cu 

managerii IET 

- Prevenirea actelor de corupție. -

Răspunderea pentru nerespectarea 

obligațiilor cadrelor didactice privind 

implicarea, extorcarea, condiționarea, 

colectarea plăților informale în cadrul 

instituțiilor de învățământ preșcolar 

-Recomandări la elaborarea planului 

anual al IET. 

DGÎ  

Cechir T. 

 

21 23.02.2022 

24.02.2022 

Supervizarea asistenților personali Sala de ședințe et.II  

( din mijloc), ora 9.00 

Butuc S.  

22 25.02.2022 

ora 14-00 

Şedinţa Consiliului de administraţie: 

- Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională 

-Cu privire la aplicarea Metodologiei de 

evaluare a dezvoltării copilului în NET. 

DGÎ Cechir T.  

23 25.02.2022 Şedinţă instructiv-metodice cu 

managerii instituţiilor publice 

- Cu privire la organizarea pretestărilor 

tuturor candidaţilor la examenele de 

absolvire, sesiunea 2022 

- Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor raionale în sem. II. 

DGÎ Cechir T.  

 

 

 

 

Cechir T. 

 

24 28.02.2022 Organizarea și desfășurarea 

consultărilor publice : Privind 

proiectele de decizii propuse pentru 

aprobare în consiliul raional. 

DGÎ Cechir T.  

25 Sfîrșit de 

februarie 

Concursul international de 

promovare a tinerilor talente :           

” Bravo , bravisimo ”. 

CRC Cantemir Toderici S.  

26 Conform 

regulamentului 

Ședința de lucru pentru achiziții publice 

prin COP 

CR, sala de ședințe A.Ichim   

27 Pe parcursul 

anului 2022 

Organizarea participării la proiectul 

internațional : ” Prietenii bibliotecii 

online”. 

Biblioteca publică 

raională. 

 

Toderici S.  

 

Șef serviciu administraţie publică                                          Victoria Balan         


