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Nr. 

d/o 

Activităţi planificate Obiective Termen de 

realizare 

Responsabil 

I. Management 

 

1. Consiliu Consultativ 

1. Cu privire la activitatea DÎTS Nisporeni pentru semestrului I, 

anul de studii 2021 - 2022. 

Raportarea rezultatelor 

activității DÎTS pentru 

semestrul I al anului de 

studii 2021-2022 

 

13 ianuarie 2022 

 

Colaboratorii 

DÎTS 

2. Consiliu de Administraţie 

1. Cu privire la executarea bugetului DÎTS și a subdiviziunilor, 

pentru anul financiar 2021. 

2. Cu privire la ghidarea şi consilierea cadrelor didactice şi 

manageriale în semestrul I, al anului de studii 2021-2022.  

3. Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea competiţiei raionale la Baschet. 

 

Raportarea activităților 

realizate; 

Elaborarea și aprobarea 

regulamentelor 

 

 

27 ianuarie 2022 

 

 

Fărâmă Victoria 

Andronache 

Marian 

Susanu Ion 

3. Ședință de informare a conducătorilor IET: Prevenirea 

abuzului sexual al copiilor de vârstă preșcolară. 

Formarea cadrelor 

manageriale 

11 ianuarie 2022 Lupea Parascovia 

4. Ședință organizatorică cu grupul de lucru EdCamp: 

Organizarea evenimentului EdCamp: Platformă de dezbateri pe 

subiecte pedagogigce, cu implicarea colegilor din Nisporeni, 

Țuțora/Iați și Hîncești 

 

Planificarea ți organizarea 

evenimentelor în formatul 

Ed Camp 

 

21 ianuarie 2022 

 

Nina Sterpu 

5. Monitorizare şi consiliere continuă  privind implementarea 

curriculumului la discipline, a realizării procesului educaţional 

eficient 

Proces educaţional 

organizat şi desfăşurat 

calitativ 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

DÎTS 

6. Monitorizarea  punerii în aplicare a   Reglementărilor speciale 

privind organizarea anului de studii   2020-2021 în contextul 

epidemiologic COVID -19 

Implementarea politicilor 

publice de sănătate 

Pe parcursul lunii Colaboratorii 

direcţiei 

7. Monitorizarea implementării Instrucțiunii privind prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și a absenteismului. 

Diminuarea abandonului și 

absenteismului școlar 

Pe parcursul lunii Lungu Valeriu 



8. Monitorizarea implementării Regulamentului de atestare a 

cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic 

și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică (2020). 

Desfășurarea calitativă a 

procesului de atestare a 

cadrelor didactice  

Pe parcursul lunii Andronache Maria 

9. Monitorizarea implementării Regulamentului de atestare a 

cadrelor de conducere din învăţământul preşcolar, primar, 

special, complementar, secundar şi mediu de specialitate  
(2012). 

Desfășurarea calitativă a 

procesului de atestare a 

cadrelor didactice 

Pe parcursul lunii Andronache Maria 

10. Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei de concurs la 

funcția de director. 

Respectarea prevederilor 

regulamentului 

Pe parcursul lunii Guțu Viorica  

11. Examinarea petiţiilor, oferirea răspunsurilor în termen Respectarea legii 

petiționarului  

Pe parcurs lunii Colaboratorii 

DITS 

12.  Audierea copilului minor  în condiții speciale Respectarea drepturilor 

copilului 

Pe parcurs lunii Pahome Lilia 

Chetrari Adriana 

13. Completarea/ actualizarea bazei de date a copiilor cu CES după 

categorii de dezabilitate, la nivel de instituție școlară și 

preșcolară și evidența lor. 

Evidența copiilor cu  

cerințe educaționale 

speciale 

Pe parcursul lunii Drumea Olga 

       II. Ghidarea și consilierea cadrelor didactice și de conducere 

1. Ședințe de ghidare și consiliere a cadrelor didactice și 

manageriale  

Ghidarea și consilierea 

cadrelor didactice și de 

conducere  

Pe parcursul lunii Andronache Maria 

III. Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale 

1. Seminar pentru cdrele didactice din învățământul primar: 

Implementarea Curriculum la Educația digitală în lcasa a IV-a 
 

 

 

 

 

Dezvoltare profesională a 

04 ianuarie 2022 

09.00 

Popescu Tatiana 

Rață Raisa 

Jalbă Angela 

2. Atelier de formare ( republican) la Educație pentru societate. 

Proiectarea, clasa a VIII-a. Unitatea III. Învățare bazată pe 

proiect. 

 04 ianuarie 2022 

10.00-13.00 

Lungu Valeriu 



3. Atelier de formare (republican) a formatorilor locali la 

disciplina Educație pentru societate.  

cadrelor didactice din 

instituţiile şcolare 

05 ianuarie 2022 

09.00 

Lungu Valeriu 

4. Ședință de totalizare cu profesorii de fizică: ”Analiza 

rezultatelor probei de evaluare la fizică, clasa a VIII-a.” 

12 ianuarie 2022 

14.00 

Susanu Ion 

5. Sesiuni naționale de formare a cadrele didactice cu privire  la 

implementarea Standardelor de competență profesională  ale 

cadrelor didactice din învățământul general. 

10 – 31 ianuarie 

2022 

Andronaceh Maria 

6. Seminar cu profesorii de limbi străine ”Crearea mediul de 

învățare dezvoltativ” 
Promovarea compe-

tențelor profesionale ale 

cadrelor didactice   

27 ianuarie 2022 Marian Rodica 

7. Sesiune de instruire a cadrelor didactice ”Didactica utilizării 

Bibliotecii digitale Educație online www.educațieonline.md” 

28 ianuarie 2022 

14.00  

 

Stela Popa 

Stamati Maria 

Croitor Ina 

8. Activităţi de formare cu privire la implementarea Instrucţiunii 

cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru 

prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului. 

Prevenirea primară a 

riscurilor privind 

bunăstarea copilului. 

Ianuarie Specialiștii SAP 

9. Formarea logopedului în cadrul atelierului  organizat de 

Asociația logopezilor din Republica Moldova 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale 

27 ianuarie 2022 Rotaru Natalia 

IV. Școala tânărului specialist  

 

1.  Consilierea tinerilor specialiști. Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice tinere 

La solicitare  Responsabilii de 

discipline școlare 

V. Concursuri/ activități extrașcolare 

 

1. Festivalul sărbătorilor de iarnă ,,Să trăiți, să înfloriți!”, ediția 

2022. 

 

 

Identificarea și 

valorificarea copiilor cu 

performanțe 

05 ianuarie 2022 

09.30 

Andronache Maria 

2. Desfășurarea Olimpiadei școalare la disciplinele de studii, 

etapa locală, ediția 2022. 

Până la 14 ianuarie 

2022 

Conducătorii 

instituțiilor de 

învățământ 



VI. Activități de elaborare a politicilor educaționale    

    

1. Elaborarea Programului de dezvoltare strategică pe domeniul 

Tineret 

Elaborare a politicilor 

educaționale   locale 

Pe parcursul lunii Susanu Ion 

VII. Activitatea Consiliului raional al elevilor 

 

 

1. 

Ședința Consiliului elevilor: 

Ședință de raportare a activității Consiliului elevior în instituții, 

pentru semestrul I al anului de studioi 2021-2022. 

 

Implicarea elevilor în 

procesul decizional 

 

 

Pe parcursul lunii 

 

Susanu Ion 

Andronache Maria 

VIII. Activități de promovare a politicii incluzive 

 

1. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului  (IP Gimnaziul 

,,Valeriu Dumbravă” Cioreşti). 

Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare complex. 

Completarea și transmiterea rapoartelor de evaluare complexă a 

copiilor pe domenii. 

Selectarea instrumentelor 

de evaluare 

Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

2. Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES (IP Gimnaziul ,,Ștefan 

cel Mare” Nisporeni, IP  Gimnaziul Isăicani). 

Completarea și transmiterea rapoartelor de reevaluare a 

dezvoltării copilului în instituții.  

 

Identificarea progrese-

lor/regreselor copiilor cu 

CES 

Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

3. Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc (conform 

cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  solicitare). 

 Stabilizarea stării psiho-

emoționale 

 

Pe parcursul lunii Chetraru Adriana 

Pahome Liliana 

 

4. Dezvoltarea limbajului și comunicării copilului cu tulburări de 

limbaj. Formularea recomandărilor logopedice pentru CDS, 

CD, părinți și prezentarea lor în instituțiile educaționale. 

 

Depășirea dificultăților de 

comunicare 

Pe parcursul lunii Rotaru Natalia 

5. 
 

Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor 

parvenite,  graficului elaborat și la  solicitare). 

 

Prevenirea/depășirea 

dificultăților de învățarea 

Pe parcursul lunii Drumea Olga 

Pahome Liliana 



6. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357. Completarea 

formularului nr. 5.  

Determinarea dizabilității  Pe parcursul lunii Specialiștii SAP 

7. 
 

Implementarea programului ,,12 PLUS’’. Expunerea online în 

rândul adolescenților. 

 

 Dezvoltarea competențe-

lor de navigare în siguran-

ță în mediul online 

 

Pe parcursul lunii  Specialiștii SAP 

8. Asistență educațională copiilor cu probleme în dezvoltare 

(conform cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la  

solicitare) 

Dezvoltarea motivației 

pentru  învățare 

 

Pe parcursul lunii Bourș Ion  

Buhnea Ana 

IX. Analiza rapoartelor/ notelor informative furnizate de către conducătorii instituțiilor educaționale cu referire la: 

 

1. 

 

 

 

 

 

Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor 

către  DÎTS Nisporeni: 

- Oferta de participare la Olimpiadele școlare, ediția 2022; 

- Oferta de participare la concursul raional ,,Pedagogul anului”, 

ediția 2022;  

- Raportul statistic 6C, 2021; 

- Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a 

personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

 

 

Până la 20 ianuarie 

2022 

 

 

 

Săptămânal 

 

 

 

Conducătorii 

instituțiilor 

 

 

2. 

 

Prezentarea rapoartelor/ notelor informative,  materialelor 

către MEC al RM, alte instituţii ale statului  etc. 

- Raport ANET, semestrul I, anul de studii 2021-2022. 

- Informație cu privire la școlarizare și abandon, sem.I, 

a.s.2021-2022.  

- Raportul statistic 6C, 2021; 

- Rezultatelor tezelor de iarnă; 

- Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a 

personalului și a elevilor din instituții; 

- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; 

 

 

 

Informare și raportare 

calitativă a datelor 

 

 

Până la 15 ianuarie  

Până la 05 ianuarie 

Până la sfârșitul 

lunii  ianuarie 

Până la 10 ianuarie  

 

Săptămânal  

 

 

 

 Andronache M. 

 

Lungu Valeriu 

 

Crăciun Nina 

 

Marian Rodica 

 



X. Parteneriate 

1. 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 parteneriatelor 

educaționale; 

 

Implementarea proiectelor 

educaționale 

 

 

Permanent Specialiştii SAP 

2. Continuarea colaborării cu  CCF Moldova în realizarea 

proiectului ”Spre o școală incluzivă în Moldova”: 

IP Gimnaziul ,,Valeriu Bulicanu”, Boldurești 

IP Gimnaziul ,,Ion Creangă”, Soltănești 

IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, Nisporeni 

Serviciul de Asistență Psihopedagogică Nisporeni 

 

Permanent  Specialiştii SAP 

3.  Participare la ședință de lucru privind elaborarea Programului 

de dezvoltare strategică pe domeniul Tineret 

Pe parcursul lunii Susanu Ion 

4 Colaborare cu Comunitatea Corpului Păcii în Educației Ianuarie – martie 

2022 

Marian Rodica 

5.  Colaborare cu Centrul Național de Mediu Pe parcursul lunii Lungu Alexandra 

 

 

 


