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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 probei de evaluare la fizică, clasa VII 

3. Cu privire la respectarea Ordinului MECC al RM nr. 593 din 

26.06.2020 cu referire la Nomenclatorul tipurilor de documentație 

școlară în instituţiile de educație timpurie. 

 

Monitorizarea 

implementării actelor 

reglatorii elaborate;  

 

 

Joi, 01 aprilie2021 

 

Colaboratorii 

DITS/ SAP 

2. Consiliu de Administrație: 

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor, sezonul estival 

2021.  

2. Cu privire la susţinerea tinerilor specialişti  

3. Cu privire la activitatea Comisiei Metodice Raionale.  

4. Cu privire la realizarea Planului educaţional individualizat pentru 

copii cu CES în IET. 

 

Monitorizarea completării 

SAPD 

 

Vineri, 29 aprilie, 2021 

 

Colaboratorii 

DITS/ SAP 

3. Şedinţe de lucru cu angajaţii DÎTS/  SAP 

Monitorizarea situației Covid în instituții 

 

Organizarea eficientă a 

activităţii DÎTS Nisporeni; 

Planificarea activității 

pentru luna martie. 

Pe parcursul lunii 

 

Sterpu Nina 

4. Ședință  de lucru cu conducătorii  instituțiilor educaționale: 

Management eficient în context pandemic 

 

Organizarea eficientă a 

activităţii în instituțiile 

educaționale 

 

Pe parcursul lunii 

 

Colaboratorii 

DITS 

6. Monitorizării procesului  de implementare a Curricula școlară în 

contextual predării de la distanță; 

Consilierea cadrelor 

didactice în procesul 

implementării curricula. 

 

Pe parcursul lunii 

 

Colaboratorii 

DITS 

7. Examinarea petiţiilor, oferirea răspunsurilor în termen Respectarea legii 

petiționarului  

 

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

DITS 



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

 

8. Formarea cadrelor manageriale din IET: Dezvoltarea competenței 

digitale la educatorii din IET 

 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice și manageriale 

Vineri, 16 aprilie, 2021 Sterpu Nina 

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

probelor de evaluare pentru elevii cu CES, la discipilina de examen 

Limba și literatura română 

 

 

 

 

Consiliere și îndrumare 

metodologică a cadrelor 

didactice 

 

Marți, 13 aprilie, 2021 

14.00 

Croitoru 

Svetlana 

Drumea Olga 

10. Ședință de lucru cu profesorii de  fizică și matematică:   Instruirea  

individualizată și diferențiată în cadrul orelor de fizică și matematică 

Miercuri, 14 aprilie, 2021 

14.00 

Crăciun Nina 

Drumea Olga 

11. Ședință de lucru cu cadrele didactice din învățământul preșcolar: 

Dezvoltarea imaginației și creativității copiilor din grupa 

pregătitoare. Activitate cu acces public (Domeniul de activitate: 

Arte; Dimensiunea: Educația plastică) în grădinița de copii 

”Poenița ”, Boldurești.) 

Miercuri, 28 aprilie, 2021 Lupea 

Parascovia 

III. Desfășurarea pretestărilor naționale  

 

12. Gimnaziu Testarea documentelor de 

examene; Pregătirea elevilor 

pentru  susținerea 

examenelor de absolvire  

30 martie – 08 aprilie  

Colaboratorii 

DITS Liceu  29 martie – 09 aprilie  

IV. Formarea colaboratorilor DITS/ SAP 

 

13. Instruirea colaboratorilor DÎTS în cadrul procesului de elaborare a 

Proiectului  Strategiei ”Educație 2030” 

Dezvoltare profesională  Miercuri, 07 aprilie, 2021 Colaboratorii 

DITS 

14. Instruire în format online a specialiștilor SAP în scopul prevenirii și 

combaterii bullyingului în școli, cu suportul UNICEF, Fundația Terre 

des hommes. 

Dezvoltarea competențelor Pe parcursul lunii aprilie Colaboratorii 

DITS/ SAP 



15. Curs online în cadrul Proiectului Mensana:  ,,Specificități, 

aplicații și intervenții clinice în Tulburări de somn și ale impulsului”,  

conform ord.134 din 03.12.2020 al  MECC. 

Dezvoltarea profesională a 

specialistului SAP 

Miercuri, 14 aprilie, 2021 

Miercuri, 28 aprilie, 2021 
Psihologul SAP 

16. Activități de autoinstruire: 

-studierea literaturii de specialitate 

-studierea actelor legislative referitor la situația COVID/ desfășurarea 

procesului educațional la distanță/ educația incluzivă, etc. 

 

Dezvoltarea profesională a 

specialiștilor  DITS/ SAP. 

Asigurarea sprijinului 

metodico-didactic cadrelor 

didactice. 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DITS/ SAP 

V. Concursuri. Activități de promovare/ atestare 

 

17. 
Turnamentul republican în domeniul drepturilor omului/ copilului. 

Etapa raională Valorificarea potențialului 

intelectual și creativ al 

copiilor 

Marți, 6 aprilie, 2021 Lungu Valeriu 

 

18. 
Joc intelectual pentru elevi și tineri ”Cunoaște-ți Parlamentul”, ediția 

a IV-a (IP Liceul Teoretic ”Prometeu”) 

Marți, 27 aprilie, 2021 Lungu Valeriu 

 

19. 
Etapa raională a concursului ”Elevul  anului” Motivarea și stimularea 

elevilor 

Aprilie, 2021 Marian Rodica 

20. 

Organizarea concursurilor la funcția de director în instituțiile cu 

posturile declarate vacante 

Respectarea , 

implementarea actelor 

reglatorii. 

Pe parcursul lunii Viorica Botescu 

MRU 

VI. Probe de evaluare la disciplinele de studii:  

 

21. 

 

Limbi străine, clasa a XI-a 

Evaluarea competențelor 

elevilor formate la 

disciplinele de studii; 

  

Miercuri, 28 aprilie, 2021 

 

Marian Rodica 

VII. Activități de promovare a politicii incluzive 

 

22. 

Evaluarea complexă a dezvoltării copilului în: 

- IP Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun” Vărzărești 

- IP Grădinița „Deceluș” Grozești: 

 

Identificarea necesităților  

copiilor cu CES 

 

Pe parcursul lunii 

Specialiștii SAP 



23. 

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea 

rapoartelor de reevaluare şi transmiterea lor in instituțiile: 

IP Gimnaziul Șișcani 

IP Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”, Nisporeni 

Identificarea progreselor/ 

regreselor copiilor cu CES 
Pe parcursul lunii 

Specialiștii SAP 

24. 

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. 

25. 

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 

26. 

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 

27. 
Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate ( conform 

graficului, la solicitare) 

Dezvoltare personală Pe parcursul lunii Pahome Lilia 

Drumea Olga 

28. 

Asistență kinetoterapeutică a copiilor cu dizabilități 

fizice/neuromotorii, (conform cererilor parvenite) 

 

Corectare kinetoterapeutice Pe parcursul lunii Ciochină Teodor 

29. 

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 

30. 

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 

 

31. 

 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 

32. 

Asistență metodologică președintelui CMI  și CDS din instituțiile 

educaționale (la solicitare), privind elaborarea  testelor cu CES 

Responsabilizarea 

președinților CMI cu privire 

aplicarea actelor normative 

Pe parcursul lunii 

Specialiștii SAP 



în vigoare în domeniul 

incluziunii 

 

33. 

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 

VIII. Activități orientate spre implementarea actelor normative 

 

34. 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 

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

COVID 

Zilnic  Lungu 

Alexandra 

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

procesul educațional 

Săptămânal  Drumea Olga 

Lungu Valeriu 

37. 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 

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

 nr. 5 

Determinarea dizabilității 

copiilor cu CES 

Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

IX. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative către DÎTS Nisporeni: 

 

39. 1. Prezentarea dosarelor pentru conferirea gradului didactic II și 

confirmarea gradului didactic unu/ superior; 
Stimularea și motivarea  

cadrelor didactice 

Până la 25 aprilie, 2021 

 

 

Croitoru 

Svetlana 

 

2. Date informative privind monitorizarea a situaţiei COVID în 

instituţiile de învăţământ; 

3. Scenariile de activitate ale instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial și liceal în context pandemic; 

4. Dotarea cu TIC. 

Monitorizarea procesului 

educațional în context 

pandemic 

Zilnic 

 

Săptămânal 

 

Lunar 

 

Marian Rodica 

5. Raport de asigurare  cu manuale pentru anul de studii 2020-2021; 

6. Comanda de manuale pentru anul de studii 2021 - 2022 

Evidența fondului de 

manuale 

Până la 25 aprilie, 2021 

Până la 05 aprilie, 2021 

Crăciun Nina 



 

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

 

40. 1. Date informative privind monitorizarea a situaţiei COVID în 

instituţiile de învăţământ; 

2. Scenariile de activitate ale instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial și liceal în context pandemic; 

3. Dotarea cu TIC. 

Monitorizarea desfășurării 

procesului educațional în 

context pandemic; 

 

 

Zilnic 

 

Săptămânal 

 

Lunar 

 

 

Marian Rodica 

4.  Raport de asigurare  cu manuale pentru anul de studii 2020-2021; 

5.  Comanda de manuale pentru anul de studii 2021 - 2022 

 

Evidența fondului de 

manuale 

Până la 30 aprilie, 2021 

Până la 15 aprilie, 2021 

Crăciun Nina 

XI. Parteneriate 

 

41. Continuarea colaborării cu AO Parteneriate pentru Fiecare Copil în 

realizarea proiectului  ,,Sporirea accesului copiilor cu necesități 

speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de 

viață”. 

Dezvoltarea parteneriatului 

cu  AO Parteneriate pentru 

Fiecare Copil 

Pe parcursul lunii 

 

  Serviciul de 

Asistență 

Psihopedagogică 

Nisporeni 

42. 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 

43. Parteneriat educațional: Gândește global, acționează local”, (Ediția 

III-a), IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, r. Nisporeni, IP Gimnaziul 

Mirești, r. Hîncești. 

Dezvoltarea parteneriatului 

regional 

Joi, 01 aprilie, 2021 

14.30 

Lungu Valeriu 


