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Nr. 

d/o. 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Locul  şi timpul 

desfăşurării 

Responsabil 

 1. Şedinţa Consiliului de administraţie 

- Rezultatele procesului de atestare a cadrelor 

didactice/manageriale  pentru conferirea/ confirmarea 

gradului didactic 

- Despre organizarea şi desfășurarea testării în  

învățământul primar 

- Aprobarea listei elevilor cu CES implicați în 

sesiunea de examene-2019 

 

 

Evidenţierea punctelor 

forte şi slabe;  

Oferirea recomandărilor 

 

 

 

31 mai (vineri ) 

 

 

 

Centrul metodic, ora 1400 

Sterpu N.  

 

Andronache M. 

 

Negură E.  

 

Bejan S. 

 

2. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a 

activităţii săptămânale 

Săptămânal 

 

Centrul metodic, ora 1500 Sterpu N. 

3. Gala Excelenţei în Educaţie Evidențierea realizărilor 

din domeniul educațional 

23 mai (joi) Casa de Cultură şi 

Tineret „Luceafărul” 

Sterpu N. 

 

4. Şedinţă de informare a cadrelor manageriale 

1.  Analiza şi generalizarea rezultatelor testărilor 

2. Generalizări în baza prescripţiei  inspecţiei 

financiare (şedinţă transferată din luna aprilie)etc. 

 

 

Informare şi consiliere 

 

 

3 mai (vineri) 

 

Centrul metodic, 

ora 830 

Sterpu N. 

 

Bejan S. 

Sterpu N. 

 

Bejan S. 
1. Organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

absolvire  etc. 

30 mai (joi) 

5. Şedinţa Comisiei Raionale de Examene 

1. Aprobarea probei de evaluare finală  pentru elevii 

cu CES 

 

Aprobarea probelor de 

evaluare  

 

 Până la 28 mai 

  

Sterpu N.  

6. Şedinţă de informare a cadrelor didactice, grupa 

pregătitoare 

Organizarea şi desfăşurarea evaluării sumative a 

copiilor  în  baza  Ghidului de aplicare a 

instrumentului de monitorizare a pregătirii  copiilor  

pentru şcoală  şi a  fişei  de  monitorizare a 

progresului  preşcolarului 

 

 

Informare şi consiliere 

 

 

16 mai ( joi) 

 

 

Centrul metodic, ora 830 

 

 

 

Lupea P. 

7. Seminar instructiv cu cadre didactice 

1. Analiza rezultatelor testării la limba şi literatura 

română.  Aplicarea baremului  de corectare  

Analiză şi consiliere  8  mai (miercuri) Centrul metodic, ora 830 Bejan S. 

 



( profesori care predau în cl. a IX-a) 

 2. Rezultatele pretestării la istorie.  

Aplicarea baremului de corectare. 

Analiză şi consiliere 2 mai (joi) Centrul metodic, ora 830 Lungu V. 

8. Organizarea și desfășurarea testării naţionale în 

învățământul primar   

 Matematica  

 Limba română  

 

 

 

 

16 mai (joi) 

21 mai (marţi) 

  

Conducătorii 

instituţiilor 

9. Organizarea şi susţinerea tezelor semestriale Evaluarea rezultatelor 

învăţării 

Ultimele 3 săptămâni 

ale semestrului 

Licee  Conducătorii 

liceelor  

10. Şedinţa Consiliului metodic raional 

- Raport de activitate a Secției Management al 

Curriculumului și Formare Profesională Continuă,  

anul şcolar  2018-2019 

- Rezultatele monitorizării studierii temelor de 

cercetare la disciplinele şcolare conform planului-

cadru, propuse de MECC în Reperele metodologice  

la discipline, a Instrucţiunii privind managementul 

temelor pentru acasă în învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal 

 

 

 

Evidențierea realizărilor și 

dificultăților ; 

Oferirea căilor de 

soluţionare 

 

 

 

22 mai ( miercuri) 

 

 

 

 

Centrul metodic, ora 830 

 

Andronache M. 

 

Directori-adjuncţi 

din instituţiile de 

învăţământ 

11. 

                           

Consiliul Raional al elevilor: Oportunități oferite de 

activitatea de voluntariat a elevilor 

Evidenţierea 

oportunităţilor de 

voluntariat, recomandări 

27 mai  (luni) Centrul metodic, ora 830 Andronache M. 

12. Vizite de monitorizare a implementării 

documentelor de politici ale MECC al RM 

 

Monitorizare 

şi consiliere 

Pe parcursul lunii Instituţiile de învăţământ 

 

 

Bejan S. 

Colaboratori ai 

direcţiei 

13. Odihna de vară a copiilor 

- Realizarea regulamentară a procedurii de achiziţie  

- Repartizarea biletelor conform procedurii stipulate 

în Decizia Consiliului raional Nisporeni 

 

Organizarea odihnei de 

vară a elevilor 

 

 

Pe parcursul lunii 

  

Sterpu N. 

 

Lungu V. 

14. Olimpiada la disciplinele de studii, concursuri, 

etapa republicană 

 educaţie fizică 

 

 

Participarea lotului 

olimpic la concursurile 

 

 

 

10-12 mai 

  

 

 

or. Chişinău 

 

 

Andronache M. 

Responsabilii de 



 ştiinţe 

 limba engleză 

 “La izvoarele înţelepciunii” 

republicane 10-13 mai  

17-19 mai 

18 mai  

discipline 

Crăciun N. 

15. Etapa zonală a Concursului republican al tinerilor 

agenţi de circulaţie cu genericul: „Securitatea la 

trafic înseamnă viaţă” 

2.Turnamentul republican în domeniul Drepturilor 

Copilului 

 

 

Participarea echipelor 

învingătoare  

 

3 mai  

 

10-11 mai 

 s. Lăpuşna  

rnl Hânceşti 

 

or. Chişinău 

 

 

Lungu V.  

16. Concursuri şi activităţi extraşcolare raionale 

1. Concursul tinerilor poeţi şi prozatori „Tinere 

condeie” 

 2.  Turneu la fotbal pentru copii şi seniori în 

memoria lui Tudor Țărnă 

 

Evidenţierea şi stimularea 

copiilor talentaţi  

Promovarea valorilor 

locale 

 

 

 

18 mai 

 

12-19 mai 

 

 

Centrul metodic, ora 900 

 

IP Gimnaziul “Ştefan cel 

Mare” 

 

 

Bejan S. 

 

Ciobanu O. 

Conducătorii 

instituţiilor 

17. Desfăşurarea campaniei „Vreau să devin pedagog” Motivarea tinerilor pentru 

cariera pedagogică 

Pe parcursul  

lunii 

Instituţii educaţionale Conducătorii 

instituţiilor 

18. Masă rotundă cu genericul: „Rolul şi imaginea 

pedagogului în societate” 

 

13 mai  

 

Centrul metodic, ora 900 

 

Andronache M.  

19. Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului, 

completarea rapoartelor de evaluare şi transmiterea  

în instituţii 

 

Evaluarea şi elaborarea 

rapoartelor 

 

Pe parcursul lunii,  

la solicitare 

 

SAP 

Instituţii educaţionale 

 

 

Dumbravă L. 

 

 

Specialiştii SAP 
2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, 

completarea rapoartelor şi transmiterea lor in 

instituţii 

Completarea rapoartelor, 

urmare reevaluării  

dezvoltării copilului cu 

CES 

 

Conform graficului 

IP Gimnaziile: 

 ,,Al. cel Bun” Vărzărești 

 

3. Asistență psihologică individuală copilului cu 

tulburări de comportament 

Oferirea ajutorului în 

depășirea situațiilor - 

problemă 

 

Pe parcursul lunii 

 

Gimnaziile: Milești,  ,,Șt. 

cel Mare”, Nisporeni,  

,,V. Dumbravă” , Ciorești 

,,Al.cel Bun”,  Vărzărești 

Drumea O. 

4. Monitorizarea activității CDS și a președintelui 

CMI. 

Monitorizare şi consiliere 

Pe parcursul lunii 

IP Gimnaziile: ,,Al. cel 

Bun” Vărzărești, 

,,V. Dumbravă” , Ciorești 

Dumbravă L. 

Specialiştii SAP 



5. Aplicarea Hotărârii de Guvern Nr. 357   din  

18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității. 

Completarea formularului nr.5 

Identificarea copiilor cu 

probleme în dezvoltare Pe parcursul lunii 

 

SAP 

Dumbravă L. 

Specialiştii SAP 

6. Training de orientare școlară și profesională  a 

elevilor cu cerințe educaționale speciale- absolvenți 

din treapta gimnazială 

Gidarea elevilor în cariera 

profesională 

 

08-24 mai  

 

IP Gimnaziile: Milești 

,,V. Dumbravă ”,Ciorești   

Bălăurești Șendreni, 

 Bursuc, ,,M.Eliade” 

Nisporeni 

 

 

Drumea O. 

 

 7. Asistență metodologică președintelui CMI,  

echipei PEI 

Elaborarea corectă a PEI Pe parcursul lunii Grădinița Incluzivă 

,,Povestea” Nisporeni 

Dumbravă L. 

Specialiştii SAP 

20. Secţia administrativ-auxiliară, autoparc 

1. Şedinţă de lucru cu conducătorii auto 

2. Testarea tehnică : OPEL Movano CSD-517 şi 

CSD-524 

2. Monitorizarea şi coordonarea transportării elevilor 

în instituţiile de învăţământ. Asigurarea 

funcţionalităţii autobuzelor şcolare 

 

 

Asigirarea transportării 

elevilor in siguranţă 

 

 

2 mai (joi) 

 

Permanent 

 

Centrul metodic,ora 900 

SRL Autopavitrans 

Nisporeni 

 

Bejan B. 

 

 

21. Prezentarea  rapoartelor  şi  informaţiilor către 

DÎTS Nisporeni 

1. Informaţie privind rezultatele implementării 

Reperelor metodologice privind asigurarea 

continuităţii la nivelul clasei a IV-a şi a V-a din 

perspectiva  ECD 

2. Fişa de monitorizare/evaluare a pregătirii copiilor 

pentru şcoală; 

3. Rezultatele testării naţionale în clasa a IV-a 

4. Activităţi desfăşurate în contextul zilei de 10 mai - 

Ziua Europei  

 

 

 

Informaţii prezentate  

în termen 

 

 

 

Până la 13 mai 

 

 

 

Până la 24 mai 

 

Până la 8 mai 

 

 

 

 

 

Conducătorii 

instituţiilor 

22. Prezentarea rapoartelor, notelor informative, 

răspunsurilor către MECC al RM etc. 

 Informaţie privind rezultatele implementării 

Reperelor metodologice privind asigurarea 

continuităţii la nivelul clasei a IV-a şi a V-a 

 

 

Informaţii prezentate  

în termen 

 

 

 

 

Până la 15 mai 

  

 

 

 

Negură E. 



 

 

 

 

din perspectiva  ECD 

 Raportul privind rezultatele testării naţionale 

în clasa a IV-a în instituţiile de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

Negură E. 

23. Vizite în instituţii cu scopul examinarii petiţiilor 

parvenite  

Examinarea petiţiilor, 

oferirea răspunsurilor în 

termen  

Pe parcurs, după 

necesitate 

Instituţiile 

educaţionale 

Colaboratori ai 

direcţiei 


