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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de realizare Responsabil 

I. Management 

1. Consiliu Consultativ: 

1. Cu privire la rezultatele monitorizării  implementării Curricula 

2018, 2019: 

2. Cu privire la rezultatele Olimpiadei raionale, ediția 2021 

3. Cu privire la respectarea Ordinului MECC al RM nr. 897 din 

12.06.2018 cu referire la Nomenclatorul tipurilor de documentație 

școlară în instituţiile educaţionale şi a Metodologiei de repartizare a 

timpului de muncă a personalului didactic. 

4. Cu privire la desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice. 

 

Monitorizarea implementării 

actelor reglatorii elaborate;  

 

 

Joi, 25 martie 2021 

 

Marian R.  

 

Lupea P. 

Guțu V. 

 

Croitoru S. 

2. Consiliu de Administrație: 

1.Cu privire la totalizarea datelor din SAPD, referitor la candidații la 

sesiunea de examene 2021; 

2. Cu privire la dotarea cabinetelor școlare conform Ordinului MECC 

al RM nr. 419 din 29 aprilie 2020 

 

Monitorizarea completării 

SAPD 

 

Vineri 26 martie, 2021 

 

Vacari Aurelia 

Lungu 

Alexandra 

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS/  SAP 

 

 

Organizarea eficientă a 

activităţii DÎTS Nisporeni; 

Planificarea activității pentru 

luna martie. 

Pe parcursul lunii 

 

Sterpu Nina 

Drumea Olga 

4. Ședință  de lucru cu conducătorii  instituțiilor educaționale: 

1. Raportul cu privire la monitorizarea școlarizării și prevenirii  

abandonului școlar 

2.Atestarea cadrelor didactice; 

3. Rezultatele concursului ”Pedagogul anului” 

Motivarea elevilor si cadrelor 

didactice și manageriale; 

Sporirea prestigiului meseriei 

de pedagog. 

 

Miercuri, 3 martie, 2021 Colaboratorii 

DITS 

5. Prezentarea Raportului cu  referire la școlarizarea copiilor din IP 

Gimnaziul Vulcănești la  ședința raională a Comisiei copilului aflat în 

dificultate 

Asigurarea șanselor egale la 

educație   pentru toți copiii. 

Conform demersului 

înaintat 

N. Sterpu 

V. Lungu 

Șef SAP 

6. Vizite de lucru în scopul monitorizării procesului  de implementare a 

Curricula școlară; 

Consilierea cadrelor didactice 

în procesul implementării 

curricula. 

Marti, miercuri, joi din 

săptămâna de muncă 

R. Marian 



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

oferirea răspunsurilor în 

termen  

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

DITS 

II. Dezvoltare profesională a cadrelor de conducere și didactice (on-line) 

8. Formarea cadrelor manageriale și didactice din Kirghizstan: 

Atelier de diseminare a practicilor de incluziune școlară 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

04, 05 martie 2021 Sterpu Nina 

9. Seminar  cu profesorii de limba şi literatură română: Dezvoltatrea 

competenței de lecturță a elevilor prin intermediul textelor 

multimodale 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Vineri, 12 martie, 2021 Croitoru 

Svetlana 

10. Seminar  cu profesorii de istoria românilor și universală:  
Matricea dezvotării competențelor la  istoria românilor și universală 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Miercuri, 10 martie, 

2021 

Lungu Valeriu 

11. Atelier de lucru cu cadrele didactice din învățământul primar: 

Implementarea Curricula la limba și literatura română. Formarea de 

competențe și evaluarea sumativă în baza ECD 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Vineri, 19 martie, 2021 Negură 

Eugenia 

12. Seminar cu profesorii de biologie și chimie: Generalizarea 

rezultatelor probelor de evaluare la biologie (clasa a VIII-a) și 

chimie (clasa a IX-a) 

Analiza rezultatelor evaluării 

competențelor elevilor la 

chimie(clasa a IX-a) și 

biologie (clasa a VIII-a) 

Marți, 23 martie 2021 Lungu 

Alexandra 

14. Atelier de lucru cu cadrele didactice din învățământul primar: 

Strategii de formare a competențelor curriculare la elevi în cadrul 

orelor de educaâie muzicală, clasele I – IV. 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

Vineri, 26 martie, 2021 Negură 

Eugenia 

III. Formarea colaboratorilor DITS 

16. Curs on-line în cadrul Proiectului Mensana  ,,Specificități, 

aplicații și intervenții clinice în Tulburări somatoforme”,  conform 

ord.134 din 03.12.2020 al  MECC 

Dezvoltarea profesională a 

specialistului SAP 

Miercuri, 03 martie, 

2021 

Miercuri, 17 martie, 

2021 

Miercuri, 31 martie, 

2021 

Ora 1300-1700 

Psiholog SAP 



17. Instruire on-line a specialiștilor SAP: ,,Tehnici moderne de 

intervenții integrate în autism și alte dizabilități asociate” . AO ,,SOS 

Autism” 

Dezvoltarea competențelor Pe parcursul lunii Specialiștii 

SAP 

18. Activități de autoinstruire: 

-studierea literaturii de specialitate 

-studierea actelor legislative referitor la educația incluzivă 

 

Dezvoltarea profesională a 

specialiștilor  DITS/ SAP. 

Asigurarea sprijinului 

metodico-didactic cadrelor 

didactice. 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DITS/ SAP 

IV. Concursuri. Activități de promovare/ atestare 

19. 

Olimpiada raională, ediția 2021 

Chimia, clasa a IX-XII 

Limba franceză, clasele IX-XII 

Identificarea și valorificarea 

elevilor cu performanțe 

 

Vineri, 05 martie, 2021 

Colaboratorii 

DITS/ SAP 

Informatica, clasele VIII-XII 

Limba engleză, clasele IX-XII  

Limba rusă, clasa a IX-a 

 

Sâmbătă, 06 martie, 

2021 

Geografie, clasele IX-XII 

Fizica, clasele IX-XII  

Duminică, 07 martie, 

2021 

20 

Turnamentul republican în domeniul drepturilor omului/ copilului. 

Etapa raională 

Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al 

copiilor 

Marți, 30 martie, 2021 Lungu Valeriu 

 

20. 

Organizarea concursurilor la funcția de director în instituțiile cu 

posturile declarate vacante 

Respectarea , implementarea 

actelor reglatorii. 

Pe parcursul lunii Viorica 

Botescu 

MRU 

V. Probe de evaluare la disciplinele de studii:  

21. 
Biologie, clasa a VIII-a  

Evaluarea competențelor 

elevilor formate la 

disciplinele de studii; 

 

Joi, 16 martie, 2021 Lungu 

Alexandra 

22. 

Geografie, clasa a V-a,  Marți, 23 martie, 2021 Lungu Valeriu 

VI. Activități de promovare a politicii incluzive 



24. 

Evaluarea complexă a dezvoltării copilului în  IP Gimnaziul 

,,Valeriu Dumbravă” Ciorești, IP Gimnaziul „M. Eminescu”, 

Nisporeni: 

- Evaluarea complexă a dezvoltării copilului; 

- Completarea rapoartelor de evaluare complexă și 

multidisciplinară a copiilor pe domenii; 

- Transmiterea rapoartelor de evaluare a dezvoltării copilului în 

instituție ( Ședințe cu președinții și membrii  CMI, CDS și 

cadrele didactice de la discipline) 

 

Identificarea necesităților  

copiilor 

Pe parcursul lunii 

Specialiștii 

SAP 

25. 

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea 

rapoartelor de reevaluare şi transmiterea lor in instituțiile: 

IP Gimnaziul Bărboieni 

IP Liceul Teoretic ,,Prometeu”, Grozești 

Identificarea progreselor/ 

regreselor copiilor cu CES 
Pe parcursul lunii 

Specialiștii 

SAP 

26. 

Asistență educațională copiilor cu probleme în dezvoltare (conform 

cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  solicitare) 

Dezvoltarea motivației pentru  

învățare 

 

Pe parcursul lunii 

Bouroș Ion 

Pahome L. 

Chetraru A. 

27. 

Dezvoltarea  limbajului  și comunicării copilului cu tulburări de 

limbaj. Formularea recomandărilor logopedice pentru  CDS,CD, 

părinți și prezentarea lor in instituțiile educaționale. 

Intervenția kinetoterapeutică 

timpurie 

Pe parcursul lunii Rotaru Natalia 

28. 

Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor 

parvenite,  graficului elaborat și la  solicitare) 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățarea 

Pe parcursul lunii Rotaru Natalia 

Bouroș Ion 

Drumea Olga 

29. 
Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate ( conform 

graficului, la solicitare) 

Dezvoltare personală Pe parcursul lunii Pahome Lilia 

Drumea Olga 

30. 
Asistență kinetoterapeutică a copiilor cu dizabilități 

fizice/neuromotorii, (conform cererilor parvenite) 

Corectare kinetoterapeutice Pe parcursul lunii Ciochină 

Teodor 

31. 

Oferirea asistenței kinetoterapeutice  privind măsurile de intervenție 

și serviciilor de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu 

probleme în dezvoltarea fizică. 

Intervenția kinetoterapeutică 

timpurie 

Pe parcursul lunii Ciochină 

Teodor 

32. 

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 Pe parcursul lunii 

Drumea Olga 

Pahome Lilia 

 



33. 
 Asistență metodologică cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Asistență metodologică 

cadrelor didactice 
Pe parcursul lunii 

Specialiștii 

SAP 

34. 

Asistență metodologică președintelui CMI  și CDS din instituțiile 

educaționale (la solicitare), privind elaborarea  testelor cu CES 

Responsabilizarea 

președinților CMI cu privire 

aplicarea actelor normative în 

vigoare în domeniul 

incluziunii 

Pe parcursul lunii 

Specialiștii 

SAP 

35. 

Asistență metodologică echipei PEI cu privire la elaborarea și 

implementarea Planului Educațional Individualizat (la solicitare). 

 

Corectitudinea elaborării 

planurilor educaționale 

individualizate 

Pe parcursul lunii 

Specialiștii 

SAP 

VII. Activități orientate spre implementarea actelor normative 

36. 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 

37. Monitorizarea situației COVID în instituțiile de învățământ . Monitorizarea situației 

COVID 

Zilnic  Lungu 

Alexandra 

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

procesul educațional 

Săptămânal  Drumea Olga 

Lungu Valeriu 

39. Funcționalitatea sistemele de încălzire în instituțiile educaționale din 

raion, în perioada rece a anului. 

 

Monitorizarea gradului de 

funcționare 

Pe parcursul lunii Bejan Boris 

40. Completarea bazei de date a copiilor cu CES după categorii de 

dizabilitate, la nivel de instituție școlară și preșcolară și evidența lor. 

 

Evidența copiilor cu  cerințe 

educaționale speciale 

Pe parcursul lunii Specialiștii 

SAP 

41. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357. Completarea formularului 

 nr. 5 

Determinarea dizabilității 

copiilor cu CES 

Pe parcursul lunii Specialiștii 

SAP 

42. Corectitudinea înmagazinării datelor în SAPD, SIPAS,SIME 

 

Validarea datelor Martie, 2021 Vacari Aurelia 

VIII. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către DÎTS Nisporeni: 

 

43. Prezentarea dosarelor pentru conferirea gradului didactic I și 

conferire/ confirmarea gradului didactic superior 

Stimularea și motivarea 

cadrelor didactice 

01 – 05 martie, 2021 Marian Rodica 



 

 

 

44. Prezentarea dosarelor pentru concursul ”Elevul anului ” Identificarea și valorificarea 

potențialului  activ-

participativ al elevilor 

Până la 31 martie 2021 Conducătorii 

instituțiilor 

 Elaborarea rapoartelor vizitelor de monitorizarea a implementării 

Curricula 

Dezvoltarea competențelor de  

analiză și raportare 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DITS 

IX. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor către MECC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

 

45. Prezentarea dosarelor pentru conferirea gradului didactic I și 

conferire/ confirmarea gradului didactic superior 

Stimularea și motivarea 

cadrelor didactice 

Martie, 2021 Marian Rodica 


