
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Constantin Negruzzi” 
Planul de activitate pentru luna aprilie 

Nr. 

d/o 
Activitatea 

Resurse de 

timp 
Responsabil 

1. 
Lecturarea și analiza circularelor și ordinelor 

emise și publicate pe pagina web a DGETS 

Pe parcursul 

săptămânii 
Administrația 

2. 
Verificarea lădiței poștale din incinta 

DGETS 

Pe parcursul 

săptămânii 
Specialist 

3. Consilii de Administrație   

3.1 
Aprobarea preventivă a statelor de personal 

pentru a.ș.2021-2022 
29.04.21 

Director,  

Bîtcă V. 

3.2 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru luna 

aprilie. Evidența fondurilor extrabugetare. 

Planificarea bugetului pentru luna mai. 

29.04.21 
Director,  

Bîtcă V. 

3.3 
Evidenţa frecvenţei elevilor în luna aprilie  a 

anului de studii 2020-2021 
29.04.21 

Director adjunct,  

Popa L. 

4. 
Comisia de Evaluare și Asigurare a 

Calității 
  

4.1 

Asigurarea continuităţii: determinarea 

nivelului de pregătire a elevilor claselor a 

IV-a pentru încadrarea în ciclul gimnazial. 

28.04.21 
Director adjunct,  

Cojocaru T. 

4.2 
Activitatea dirigintelui în disciplinarea 

pozitivă a clasei de elevi. 
28.04.21 

Director adjunct, 

Popa L. 

4.3 

Completarea documentației școlare: 

acumulări de note în cataloagele claselor – 

reflectoare a modalităților de evaluare a 

competențelor elevilor- V-VIII-a. 

28.04.21 

Director adjunct, 

Guțu L., 

Botnarenco L. 

4.4 
Performanțele elevilor - factori 

reprezentativi ai succesului școlar. 
28.04.21 

Director adjunct, 

Cojocaru T., 

Guțu L., 

Botnarenco L. 

 Alte activități   

5. 

Monitorizarea zilnică a situației Covid-19 în 

instituțiile de învățământ 

Zilnic, pe 

parcursul 

lunii 

Director adjunct, 

Popa L. 

6. 

Monitorizarea, stocarea și generalizarea 

datelor despre  prezența zilnică a  elevilor la 

orele online 

Zilnic, pe 

parcursul 

lunii 

Director adjunct, 

Popa L. 

7. 

Transmiterea zilnică a datelor statistice 

privind monitorizarea situației Covid-19 în 

instituție către DGETS 

Zilnic, pe 

parcursul 

lunii 

Director adjunct, 

Popa L. 

8. 
Elaborarea graficului de recuperare a orelor 

din vacanța prelungită (10.03-15.03) 

Pe parcursul 

lunii 
Director adjunct, 

Botnarenco L. 



9. 
Elaborarea orarului suplinirilor profesorilor 

care absentează 
Zilnic 

Directori adjuncți, 

Cojocaru T., 

Botnarenco L. 

10. 
Asistența online a orelor desfășurate de 

cadrele didactice 

Pe parcursul 

lunii 
Administrația 

 

Desfășurarea orei educative la tema: 

"Oricine,oriunde să poată să-și realizeze 

dreptul la o sănătate mai bună" în cadrul 

Campaniei OMS "Să construim o lume mai 

corectă şi mai sănătoasă" 

07.04.21 

Diriginții,  

director adjunct, 

Popa L. 

 

Desfășurarea concursului de poezii,scrise de 

elevi la tema: "Sanatatea e mai bună decât 

toate"  

13.04.21 
Director adjunct, 

Popa L. 

 

Desfășurarea concursului de desene/foto al 

elevilor la tema: " La straja sănătății" cu 

scopul sensibilizării populației față de 

Oamenii din prima linie 

15.04.21 
Director adjunct, 

Popa L. 

 

Desfășurarea ședințelor online cu părinții, cu 

informarea despre  Ghidul pentru părinți 

"Cum poți susține copilul în contextul  

pandemiei Covid-19”-elaborat de MECC 

07.04-16.04 

Diriginții,  

director adjunct, 

Popa L. 

11. 
Organizarea pachetelor pentru  alimentarea 

gratuită a elevilor 
Săptămânal Tolici A. 

12. 

Elaborarea Planului instituțional de admitere 

în clasa a X-a, pentru anul de studii 2021-

2022 

01.04-19.04 Administrația 

13. 

Examinarea actelor depuse pe platforma 

online escoala.chisinau.md în vederea 

înscrierii copiilor în clasa I 

Pe parcursul 

lunii 

Director, 

Bîtcă V. 

14. 

Perfectarea și transmiterea listelor cu 

personalul didactic și de conducere pentru 

vaccinarea anti-Covid 

Pe parcursul 

lunii 

Director, 

Bîtcă V. 

15. 

Chestionarea elevilor/părinților/cadrelor 

didactice cu referire la perioada de vizionare 

a spectacolului cu tematica prevenirii și 

excluderii fenomenului Bullying 

Pe parcursul 

lunii 
Administrația 

16. 

Campania de informare a  elevilor și 

părinților ”Securitatea și siguranța online a 

elevilor în procesul educațional la distanță” 

Pe parcursul 

lunii 

Administrația, 

psiholog 

17. 
Organizarea și desfășurarea pretestărilor 

republicane: Gimnaziu  30.03-08.04 
Directori adjuncți, 

Guțu L., 

Botnarenco L. 

18. 
Organizarea și desfășurarea pretestărilor 

republicane: Liceu 29.03-09.04 
Directori adjuncți, 

Guțu L., 

Botnarenco L. 



19. 

Participarea la seminarul ”Tehnologia 

elaborării instrumentelor de evaluare la 

disciplina școlară Fizica” 

23.04.21 
Profesorii de 

fizică 

20. 

Participarea la seminarul ”Evaluarea 

competențelor cognitive la disciplina școlară 

Educația fizică” 

16.04.21 
Profesorii de 

educație fizică 

21. 

Colectarea și transmiterea actelor necesare 

pentru acordarea notei”10” din oficiu la 

examenul național de BAC, disciplina l. 

străină 

01.04-15.04 
Director adjunct, 

Botnarenco L. 

22. 

Perfectarea și transmiterea notelor 

informative solicitate de organele ierarhic 

superioare 

Pe parcursul 

lunii 
Administrația 

23. 

Asigurarea procesului de transparență prin 

administrarea paginii web a instituției 

(plasarea informațiilor de ultimă oră) 

Pe parcursul 

lunii 

Director adjunct, 

Guțu L. 

24. 
Elaborarea ordinelor de personal și pentru 

activitatea de bază 

Pe parcursul 

lunii 

Director,  

Bîtcă V. 

secretar 

25. 
Dactilografierea ordinelor de personal și 

pentru activitatea de bază 

Pe parcursul 

lunii 
Secretar 

26. 

Realizarea planului de acțiuni al instituției 

cu referire la activitatea de salubrizare Pe parcursul 

lunii 

Director adjunct în 

probleme 

gospodărești, 

Berzan S. 

27. 

Verificarea metrologică a contoarele de 

energie electrică Pe parcursul 

lunii 

Director adjunct în 

probleme 

gospodărești, 

Berzan S. 

28. 
Desfășurarea activităților în cadrul Clubului 

de limbă engleză "SPEAK TO LEAD" 

În fiecare zi 

de joi 

Guțu L. 

Magu E 

29. 

Participarea la seminarul ”Fenomenul 

Bulling în rândurile elevilor: cauze, 

consecințe, acțiuni de combatere”  

(partea a II-a) 

15.04.21 
Psiholog, 

Negura N. 

30. 
Desfășurarea activității ,,Învățăm să fim mai 

TOLERANȚI”. 
01.04 -08.04 

Psiholog, 

Negura N. 

31. 
Desfășurarea lecțiilor online ”Orientarea 

profesională”  cu elevii claselor IX-a  08.04-15.04 
Psiholog, 

Negura N. 

32. 
Lecție de profilaxie,, Modul sănătos de 

viață” și distribuirea materialelor video 15.04-22.04 Psiholog, 

Negura N. 

33. 
Lecție de profilaxie desfășurată în Zoom, 

,, Empatia” 
22.04-30.04 

Psiholog, 

Negura N. 



34. 

Desfășurarea activității cu părinții ,,Rolul 

activităților cu elemente de ludo-terapie în 

dezvoltarea  copilului”. 

15.04-22.04 

Cadrul didactic 

de sprijin,  

Oprea M. 

35. 
Desfășurarea activității ,,Timpul liber - 

prieten sau dușman” 
01.04 -15.04 

Cadrul didactic 

de sprijin, 

Oprea M. 

36. 
Desfășurarea activității „Webinar logopedic 

pentru părinți și cadre didactice.,, 
22.04-30.04 

Cadrul didactic 

de sprijin, 

Oprea M. 

37. 
Consilierea psihopedagogică individuală a 

elevilor și părinților 

Pe parcursul  

lunii 

La solicitare 

Psiholog, 

Negura N. 

38. 
Asistența psihologică/psihopedagogică a 

copiilor cu CES la solicitarea părinților 

Pe parcursul  

lunii 

Psiholog,Negura N. 

Cadrul didactic de 

sprijin,Oprea M. 

39. 
Implementarea proiectului ”Educație online 

fără hotare” 

Pe parcursul 

lunii 
Cadrele didactice 

40. 
Participarea la Proiectul Național “Lecturi 

Spirituale” 

Pe parcursul 

anului 

Guțu L. 

Vieru D. 

41. 
Participare la Proiectul Transnațional 

”Today’s Observer, Tomorrow’s Guardian” 

Pe parcursul 

semestrului 

Guțu L. 

Magu E. 
 


