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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Responsabil 

1. Consiliul Consultativ 

1. Raport de stare a sistemului educațional din Nisporeni la finele 

semestrului I, anul de studii 2020-2021 

Generalizarea activității 

DITS Nisporeni pentru 

Semestrul I, anul de studii 

2020-2021 

 

Marți, 29 decembrie 2020, 

09.00 

 

Angajații DÎTS 

Nisporeni 

2. Consiliul de administrație 

1.Cu privire la alimentarea elevilor în instituţiile educaţionale; 

2.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare în 

instituţiile de învăţământ; 

3.Cu privire la realizarea acţiunilor din planul sectorial anticorupţie pe 

semestrul II. 

Identificarea şi soluționarea 

problemelor legate de 

alimentația copiilor; 

Monitorizarea 

implementării actelor 

reglatorii elaborate;  

 

 

Miercuri, 30 decembrie 2020, 

14.00 

 

Negura Eugenia 

 

Andronache Maria 

 

Marian Rodica 

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS Organizarea eficientă a 

activităţii DÎTS 

Nisporeni 

Săptămânal 

(în fiecare zi de luni) 

Sterpu Nina 

4. Schimb de experiență cu colegii din Kârgâstan, Îsîk-Atinskv, în 

colaborare cu AO Liga pentru ocrotirea drepturilor copiilor  

Managementul instituțiilor de învățământ în condițiile incluziunii 

Diseminare de bune 

practici 

 Joi, 03 decembrie,  

ora 10.00 

Sterpu Nina 

5. Ședințe cu conducătorii instituțiilor școlare 

 

1.Regulamentul-tip de închiriere a bunurilor 

2.Implementarea Regulamentului privind evaluarea și notarea 

rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar 

și secundar; 

3.  Cu privire la rezulatele probelor de evaluare la matematică, limba şi 

literatura română şi istoria românilor şi universală, în clasa a IX-a; 

Organizarea procesului 

educațional; 

monitorizarea 

implementării curricula  la 

disciplinele  matematică, 

limba şi literatura română 

şi istoria românilor şi 

universală, în clasa a IX-a; 

 

Miercuri, 16 decembrie 2020 

ora 09.00 

 

Nina Sterpu 

 

Marian Rodica 

 

Crăciun Nina 

Lungu Valeriu 

Croitoru Svetlana 

6. Sesiune de formare cu conducătorii IET: 

Strategii de monitorizare/evaluare în organizarea procesului 

educațional din IET. 

 

Implementarea 

documentelor de politici 

educaționale și asigurarea 

organizării calitative a 

procesului educațional 

 

Vineri, 18 decembrie, ora 09.00 

 

Croitoru Svetlana 

7. Sesiune de formare a directorilor adjuncți: 

 

- Cu privire la procesul de monitorizare a curricula disciplinare; 

- Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor de iarnă ( treapta 

liceală) 

 

 

Joi, 24 decembrie 2020,  

 

 

 

Andronache Maria 

 

Marian Rodica 

 



8.  Sesiune de formare a directorilor adjuncți: 

Particularitățile implementării disciplinei reconceptualizate ”Educație 

pentru societate” 

Implementarea curriculum 

la disciplină 

Marți, 08 decembrie 2020,  

ora 13.30 

Lungu Valeriu 

 

 9. Formarea continuă a cadrelor didactice 

Seminar  teoretico-practic cu profesorii de matematică: 

Metode de predare utilizate în cadrul desfășurării învământului la 

distanță. 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

 

Miercuri, 30 decembrie 2020, 

ora 09.00 

 

Crăciun Nina 

10. Seminar  metodic cu profesorii de Geografie: 

Contextul organizational și didactic de implementare a Reperelor 

metodologice de organizare a procesului educational. 

 

 

Organizarea calitativă a 

procesului educațional 

 

 

Joi, 10 decembrie 2020, ora 

14.00 

 

Lungu Valeriu 

 

11. 

Seminar  instructiv-metodic cu profesorii de Limba şi literatura 

română: 

Abordarea curriculară la disciplina Limba și literatura română. 

Formarea profesională a 

cadrelor didactice 

Pe parcursul lunii Ghicov Adrian 

12.  Seminar  instructiv-metodic cu profesorii de Educație muzicală: 

Implementarea curriculum la Educație muzicală în perioada pandemică 

Implementarea curriculum 

la disciplină 

Vineri, 11 decembrie 2020, 

 ora 14.00 

Negură Eugenia 

12.  Seminar  instructiv-metodic cu profesorii de Informatică: 

Implementarea curriculum la Informatică în perioada pandemică 

Implementarea curriculum 

la disciplină 

Miercuri, 30 decembrie 2020, 

 ora 14.00 

Vacari Aurelia 

12. Sesiuni republicane de formare a cadrelor didactice la disciplina 

Educație pentru societate 

- Unitatea de învățare II, clasa a XII-a 

- Unitatea de învățare III, clasa a VII-a 

 

Implementarea calitativă a 

curricula școlare 

Vineri, 11 decembrie 2020, 

 ora 09.00 

Marți, 22 decembrie  2020, 

ora 09.00 

 

Lungu Valeriu 

13. Atelier de instruire republican cu profesorii de disciplina opțională 

,,Holocaust: istorie și lecții de viață”. 

01 - 03 decembrie 2020,  

ora 14.30 

Lungu Valeriu 

14. Ședință de lucru cu cadrele didactice privind implementarea Reperelor 

metodologice, a.s. 2020-2021 și a actelor normative în contextul 

epidemiologic de COVID-19 la disciplina Fizică. 

Organizarea calitativă a 

procesului educațional 

 

Marți, 01 decembrie 2020 

ora 14.00 

 

Crăciun Nina 

15. Seminar cu administratorii  SIME a instituțiilor de învățământ 

Rezultatele introducerii și actulizării datelor în SIME (perioada august-

noiembrie 2020). Etapele introducerii rezultatelor semestrului I, anul de 

studii 2020-2021 

Formarea continuă a 

administratorilor bazei de 

date SIME 

Joi, 17 decembrie 2020 Vacari Aurelia 

16. Probe de evaluare: 

Limba și literatura română, clasa a IX-a 

 

Analiză şi recomandări  

pentru dezvoltarea 

competenţelor elevilor 

Miercuri, 02 decembrie 2020 

 

Croitoru Svetlana 



17. Tezele semestriale (Sesiunea de iarnă)pentru elevii claselor liceale 

 
Evaluarea competențelor / 

unităților de competențe 

formate la elevi din treapta 

liceală 

În ultimele două săptămâni a 

lunii decembrie, conform 

orarului aprobat de DITS 

Nisporeni 

Conducătorii insti-

tuțiilor liceale, 

specialiștii DÎTS, 

responsabili de 

discipline 

18.  Atelier republican pentru profesorii de Educație pentru societate:  

Reflecție asupra exercițiului didactic. ”Jocul pescuitului” la disciplina 

Educație pentru societate 

Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al 

elevilor 

 

Joi, 03 decembrie 2020 

 

Lungu Valeriu 

 

19. Videoconferință: 

Învățământul tehnic dual 
Formare profesională 

continuă 

 

Joi, 03 decembrie 2020 

 

Andronache Maria 

20. 

Concursuri. Activități extrașcolare. 

Turnamentul republican în domeniul drepturilor omului/copilului/ 

Etapa locală  

Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al 

copiilor 

 

Pe parcursul lunii  

Lungu Valeriu 

 

Olimpiada școlară la disciplinele de studii, etapa locală Pe parcursul lunii  

 

Conducătorii de 

instituții 

Andronache Maria 

21. 

Festivalul sarbatorilor de iarnă (Format video, durata 3-5 min.) Promovarea obiceiurilor și 

tradițiilor naționale de 

iarnă 

La sfârșitul lunii decembrie 

22. 
Concursul raional ,,Pedagogul anului, 2021’’, etapa locală Promovarea profesiei de 

pedagog 

Pe parcursul lunii 

23. 

Instituții extrașcolare/ Activitatea Școlii de Sport, or.Nisporeni 

1.Campionatul Republicii Moldova la lupte libere  (juniori) 

 

 

Participarea la 

campionatele și turneele 

republicane 

 

Pe parcursul lunii, conform 

calendarului activităților 

sportive 

 

 

Brașoveanu 

Grigore 
2. Campionatul Republicii Moldova la lupte libere  (seniori) 

3. Turneul raional la minifotbal 

4. Turneulrepublican de haltere  19-20 decembrie 2020 

5. Gala sportivilor de performanță 26 decembrie 2020 

 

24. 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică: 

1.Seminar metodologic  cu cadreledidactice de sprijin,, 

Dezvoltarea competențelor de limbaj la copii cu cerințe 

educaționale speciale ”; 

 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice de 

sprijin 

Marți, 22 decembrie 2020 

 

 

 

Rotaru Natalia 

2.Instruire online a psihologului SAP în cadrul Proiectului 

Mensana: 

,,Depresie și alte comportamente de risc în adolescență(suicid, 

self-harm, adicție, psihoze)”; 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale a specialiștilor 

SAP 

Luni, 07 decembrie 2020 

Marți, 08 decembrie 2020 

Miercuri, 16 decembrie 2020 

ora 10.00-17.00 

 

Drumea Olga 



3. Conferință națională în domeniul educației incluzive: 

”Implementarea educației incluzive în Republica Moldova –o decadă 

de provocări și viziunea pentru noi realizări” 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale a specialiștilor 

SAP 
1-10 decembrie 2020 

Specialiștii SAP 

4.Instruire online a specialiștilor SAP:,,Tehnici moderne de intervenții 

integrate în autism și alte dizabilități asociate’’. 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale 

Pe parcursul lunii/conform 

graficului 

Specialiștii SAP 

5.Instruire online a specialiștilor SAP: ,, Metode de orientare 

profesională a elevilor cu CES”.   

Dezvoltarea competențelor 

profesionale a specialiștilor 

SAP 
07-09 decembrie 2020 

 

Chetraru Adriana 

6. Realizarea procesului de evaluare complexă a dezvoltării copiilor în 

IP Gimnaziul Bălănești 

Identificarea necesităților 

copiilor 

Pe parcursul lunii 

 

Specialiștii SAP 

6. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor şi 

transmiterea lor in instituţiile: 

IP Gimnaziul ,,Valeriu Bulicanu” Boldurești 

IP Gimnaziul Șendreni 

IP Gimnaziul Călimănești 

IP Gimnaziul Isăicani. 

Identificarea progreselor/ 

regreselor copiilor cu CES 

7. Consilierea copiilor în situație de risc și a părinților acestora, a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale și părinților / persoanelor care 

au la întreținere copii cu CES. 

Suport oferit pentru acces 

la serviciile SAP 

8. Asistență metodologică cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Asistență metodologică 

cadrelor didactice 

9. Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate. Probleme depăşite, corecţii 

kinetoterapeutice, etc. 

 

25. 

Monitorizarea  punerii în aplicare a  Reglementărilor speciale privind 

organizarea anului de studii   2020-2021 în contextul epidemiologic 

COVID -19 

Aplicabilitatea  actelor 

normative 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

direcţiei 

 

26. 

Monitorizarea situației COVID în instituțiile de învățământ . Monitorizarea situației 

COVID 

Zilnic  Lungu Alexandra 

 

27. 

Monitorizarea școlarizării copiilor/elevilor din grupurile de risc. Participarea copiilor în 

procesul educațional 

Săptămânal  Drumea Olga 

Lungu Valeriu 

 

28. 

Monitorizarea şi coordonarea desfăşurării procesului de transportare a 

elevilor cu  respectarea normelor sanitaro-epidemiologice. 

Respectarea condiţiilor  de 

securitate a elevilor 

 Pe parcursul lunii Bejan Boris 

29. Funcționalitatea sistemele de încălzire în instituțiile ducaționale 

din raion, în perioada rece a anului 

Monitorizarea gradului 

de funcționare 

Pe parcursul lunii Bejan Boris 

30. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea  Desfăşurarea etapelor de Pe parcursul lunii  Guțu Viorica 



 

funcției de director în instituțiile de învățământ. concurs conform reglemen-

tărilor 

Conducătorii de 

instituții 

31. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către DÎTS Nisporeni: 

1. Școlarizarea copiilor/elevilor din grupurile de risc/săptămânal. 

2. Reușita școlară a elevilor la final de semestru I, anul de studii 2020-

2021 

3. Informație cu privire la abandonul școlar al copiilor cu vârsta între 7-

16 ani (textual și în schemă) 

4. Lista copiilor neșcolarizați, cu specificarea anului de naștere, clasa, 

motivul de neșcolarizare și măsurile întreprinse.  

5. Lista copiilor cu abandon școlar, cu specificarea anului de naștere, 

clasa, motivul abandonului și măsurile întreprinse. 

6. Rezultatele tezelor semestriale, sesiunea de iarnă. 

7. Raport cu privire la alimentația elevilor, semestrul I.. 

8. Raport cu privire la cazurile ANET, semestrul I, a.s.2020-2021. 

9. Raport cu privire la formarea profesională continuă a cadrelor 

didactice/manageriale. 

10. Raport statistic cu privire la activitatea IET.  

11. Cercetarea statistică anuală Nr. 6-c, 2020. Activitatea bibliotecilor 

 

 

 

Totalizarea și raportarea 

calitativă a informațiilor, în 

termen 

 28-30 decembrie 2020 

 

 

Conducătorii 

instituțiilor de 

învățământ 

 

 

32. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către 

MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

1. Școlarizarea copiilor din grupurile de risc.   

2.Situația epidemiologică în instituțiile educaționale (în google drive). 

Rapoarte şiinformaţii 

 

prezentate în termen 
Săptămânal 

Zilnic 

 

 

 

Drumea Olga 

Lungu Alexandra 

33. Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor parvenite. Examinarea petiţiilor, 

oferirea răspunsurilor în 

termen  

Pe parcurs Colaboratorii 

direcţiei 


