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Nr. 

d/o 

Activități planificate Obiective Termen de 

realizare 

Responsabil 

I. Management 
 

1. Evaluarea instituțiilor de învățământ cu referire la 

determinarea gradului de pregătire către anul de studii 2021-

2022. 

Asigurarea organizării și 

desfășurării procesului 

educational, conform 

reglementărilor 

09 – 13 august 

2021, conform 

graficului 

Comisia de 

evaluare 

2. Examinarea petițiilor, oferirea răspunsurilor în termen. Respectarea legii petiționarului Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DÎTS 

II. Formarea continua a cadrelor didactice și de conducere 

 

3.   EdCamp Nisporeni, 2021 cu genericul ,,Școala încrederii: 

universul în care învățăm împreună’’. 

Tematici abordate în sesiuni: 

• Rolul activităților ludice în formarea competențelor de 

comunicare. 

• Semne de alarmă în dezvoltarea copilului. 

• Formarea stereotipurilor prin imagini în media-păreri 

veridice sau manipilare! 

• Motivația-cheie a succesului în educație. 

• Terapia prin muzica. Activitate cu copiii cu CES. 

• Rata vieții și simțul echilibrului. 

• Dezvoltarea personală-ce obții dacă te cunoști mai 

bine. 

• Ne jucăm-explorăm-ne dezvoltăm! 

• Grădinițe, școli prietenoase în comunități implice etc. 

 

 

 

 

Promovarea de bune paractici 

experiențe reușite   

 

 

 

 

Miercuri,  

25 august 2021 

 

 

 

 

 

Sterpu Nina 

4.  Întruniri metodice republicane la disciplinele școlare Asigurarea organizării și 

desfășurării procesului 

educațional 

02-17.08.2021 Andronache M. 

Responsabilii de 

discipline școlare 
5. Desfășurarea întrunirilor metodice raionale la disciplinele 

școlare 

16-23 august 2021 

6. Șesiuni de formare în domeniul implementării Standardelor de 

competență profesională ale cadrelor de conducere. 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor de 

conducere. 

Până la 13 august 

2021. 

Andronache M. 



Sterpu Nina, 

(formator 

national) 

7. Atelier de formare a competențelor de educație pentru media 

a cadrelor didactice. 

Dezvoltarea competențelor 

digitale ale cadrelor didactice 

07-08 august 2021 

18-22 august 2021 

Susanu Ion 

8. Masa rotunda cu cadrul didactic de sprijin, învățători, părinți și 

membri CMI (IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare’’ Nisporeni și IP 

Gimnaziul Seliște). 

Tema: ,,Incluziunea școlară a copiilor cu tulburări din spectrul 

autism’’   

Incluziunea reușită a copilului 

cu TSA 

19 august, 2021 Specialiștii SAP 

 

III. Activități de elaborare a politicilor educaționale 

9. Elaborarea Planului de activitate a DÎTS Nisporeni pentru 

anul de studii 2021-2022. 

Elaborarea planului în termen Până la 15.08.2021 Marian Rodica 

 

10. Elaborarea Planurilor de activitate a secțiilor pentru anul de 

studii 2021-2022. 

Planuri elaborate și aprobate. Până la 10.08.2021 Andronache M. 

Drumea Olga 

Guțu Viorica 

IV. Concursuri. Activități de promovare. 

 

11. Organizarea concursurilor la funcția de director în instituțiile 

educaționale cu posturile declarate vacante:  

1. IP LT ,,B.Cazacu’’ Nisporeni 

2. IP Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun’’ Vărzărești 

3. IP Gimnaziul ,,V.Bulicanu’’ Boldurești 

4. IP Gimnaziul Bălănești 

5. IP Gimnaziul Seliște 

6. IP Gimnaziul Cristești 

7. IP Gimnaziul-grădiniță Valea Trestieni 

  

Promovarea concurenței în 

rândurile cadrelor manageriale 

 

Pe parcursul lunii, 

conform ordinului 

 

Guțu Viorica 

V. Activități de promovare a politicii incluzive 

 

12. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului.  Completarea 

rapoartelor de evaluare complex și multidisciplinară a copiilor 

pe domenii. 

Identificarea progrese-

lor/regreselor copiilor cu CES 

La solicitare Specialiștii SAP 



13. Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare complexă 

(IET ,,Povestea’’, Nisporeni) 

Selectarea instrumentelor de 

evaluare 

 Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

14. Activități de tranziție pentru copiii cu cerințe educaționale 

înscriși în clasa I-a , care sunt la evidența SAP. 

Depășirea dificultăților de 

adaptare la mediul nou 

 Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

15. Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate. 

Întocmirea PEI și elborarea recomandărilor de lucru pentru 

părinți și copii. 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățare. 

Pe parcursul lunii 

(la solicitare). 

Buhnea Ana 

Chetraru Adriana 

16. Ședințe de ghidare și orientare profesională a elevilor. 

Elaborarea rapoartelor de evaluare în rezultatul consilierii și 

ghidării în carieră. Discuții cu părinții/reprezentanții legali. 

Determinarea orientării 

profesionale. 

Pe parcursul lunii 

(la solicitare). 

Drumea Olga 

Chetraru Adriana 

VI. Activități orientate spre implementarea politicilor educaționale 

 

17. Monitorizarea înscrierii copiilor în clasa I-ia. Desfășurarea reglementară a 

procesului de înscriere/cl.I 

Periodic  Popescu Tatiana  

Cond.de instituții 

18. Monitorizarea organizării și desfășurării admiterii în 

învățământul liceal. 

Desfășurarea reglementară a 

procesului de admitere 

Periodic  Crăciun Nina 

Cond.de instituții 

19. Studiu de evaluare a vivacității manualelor școlare în anul 

2021. 

Evaluarea manualelor școlare   01-11 august 2021 Crăciun Nina 

Responsabilii de 

discipline școlare 

20. Încadrarea tinerilor specialiști în instituțiile educaționale. Încadrarea tinerilor specialiști 

în sistem 

Pe parcursul lunii Guțu Viorica 

21. Monitorizarea recunoașterii, echivalării și confirmării studiilor 

pentru învățământul primar și gimnazial. 

Echivalarea și confirmarea 

studiilor 

La necesitate Lungu Alexandra 

22. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr.357. Completarea 

formularului nr.5 

Determinarea dezabilității 

copiilor cu CES 

Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

VII. Prezentarea informațiilor/rapoartelor către DÎTS 

 

23. Raportul privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu 

• I etapă 

 

 

Informații prezentate în termen 

30.07 - 02 august 

2021 

Conducătorii  de 

licee 

• II etapă/Raportul final de admitere 16–17 august 2021 

24. Gradul de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru 

anul de studii 2021-2022. 

20 august 2021 Conducătorii de 

instituții  



25. Gradul de asigurare cu dezinfectanți și monitorizarea imuni-

zării personalului instituțiilor de învățământ, a.s 2021-2022 

20 august 2021 Conducătorii de 

instituții 

VIII. Emiterea rapoartelor/notelor informative, materialelor către MECC al RM, alte instituții ale statului. 

 

26. Raportul privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu 

• Anexele 1-3, anexa 7A (I etapă) 

Admiterea reglementară a 

elevilor în liceu 

Până la 03 august 

2021 

Marian Rodica 

• Anexa 7A (pentru I etapă) Până la 19 august  

27. Gradul de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru 

anul de studii 2021-2022. 

 Asigurarea organizării și 

desfășurării procesului 

educational, conform 

reglementărilor 

Până la 26.08.2021   Lungu Valeriu 

Lupea Parascovia 

28. Raport cu privire la rezultatele examenului de BAC, sesiunea 

2021. 

Raport -totalizator 03 august 2021 Marian Rodica 

29. Restructurarea și dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ 

din raion pentru anii 2021-2025. 

Eficientizarea și asigurarea 

calității proceselor în educație 

Până la 09 august 

2021 

Apostu Tatiana 

 30. Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal 

(anexele 1,2,3 și anexa 7 din Metodologia de admitere/liceu) 

Admiterea reglementară a 

elevilor în liceu 

Până la 20 august 

2021 

Marian Rodica 

31. Gradul de asigurare cu dezinfectanți și monitorizarea 

imunizării personalului instituțiilor de învățământ general 

pentru anii de studii 2021-2022 

 Asigurarea și monitorizarea 

instituțiilor în context 

pandemic 

Până la 26.08.2021 Lungu Alexandra 

Lupea Parascovia 

32. Raport de realizare a chestionării cadrelor didactice în cadrul 

studiului de evaluare a vivacității manualelor școlare. 

Prezentarea raportului  

generalizator 

12 august 2021 Crăciun Nina 

IX. Parteneriate 

 

33. Continuarea colaborării cu AO Parteneriate pentru fiecare 

copil în realizarea proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu 

necesități special la servicii comunitare de support și educație 

în primii ani de viață’’. 

Dezvoltarea comunității Permanent  Specialiștii SAP 

34. Activitate în  parteneriat cu CNA ,,Quiz Pro Integritate’’. Organizarea și desfășurarea 

eficientă a activităților de 

parteneriat 

26 august 2021 Susanu Ion 

 


