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Planul anual de acțiuni 

al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău pentru anul 2022 

 

Obiectivul prioritar al DGETS: Asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate.  

Obiective cadru: 1. Asigurarea funcționării eficientă a sistemului educațional municipal; 

                            2. Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale; 

                            3. Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor; 

                            4. Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere; 

                            5. Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor; 

                            6. Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei  

                                tehnico-materiale şi didactice; 

                            7. Consolidarea managementului organizațional și instituțional; 

                            8. Implementarea recomandărilor de audit extern; 

                            9. Organizarea şi dezvoltarea sistemului intern managerial. 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 

I. Domeniul EDUCAȚIE   

 

Obiectiv general: Asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de 

 instituţiile de învăţământ preşcolar, special, primar şi secundar 

 

Analiza situației din 

sistemul educațional 

sectorial 

 2 rapoarte elaborate  20 ianuarie, 

31 august 

Divergențe dintre datele 

prezentate de diferite 

subdiviziuni ale DGETS 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale  

Olimpiada la Limba şi 

literatura română (şcoala 

naţională) 

 Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei  

415 elevi  din  

clasele IX-XII 

participanți  

 

15-16 ianuarie 

Botanica 

LT „Iulia Hasdeu” 

Buiucani 

IPLT „M. Eliade” 

Centru 

LTPA „N. Sulac” 

Ciocana 

IPLT „Ginta Latină” 

Râşcani 

LT „Ion Creangă” 

 Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

125 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți   

06 februarie 

IPLT „Traian” 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situație de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

  

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

02 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba şi 

literatura română (şcoala 

cu predare în limba rusă) 

Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

265 elevi din  

clasele IX-XII 

participanți 

 

15 ianuarie 

Botanica 

LT„Mihai Grecu” 

Buiucani 

IPLT „Al. S. Pușkin” 

Centru/ 

Ciocana 

LT „Titu Maiorescu” 

Râșcani 

LT „M. Lomonosov” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

100 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți    

05 februarie 

LT „Anton Cehov” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

17 februarie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba şi 

literatura rusă (şcoala 

naţională) 

 Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei  

105 elevi din  clasa 

a IX-a participanți  

16 ianuarie 

Botanica/ Centru 

IPLT „T. 

Vladimirescu” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Buiucani 

IPLTPA „I. și D. 

Aldea-Teodorovici” 

Ciocana / Râşcani 

LT „M. Sadoveanu” 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

80 elevi  din clasele 

IX-XII participanți  

26 februarie 

LTPA „Elena 

Alistar” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

03 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba şi 

literatura rusă (școala cu 

predare în limba rusă) 

 

 Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei  

 280 elevi din  

clasele IX-XII 

participanți  

  

23 ianuarie 

Botanica 

LT „B. P. Hasdeu” 

Buiucani 

LT „Anton Cehov” 

Râşcani 

LT „Matei Basarab” 

Ciocana / Centru 

LT „M. Koțiubinski” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

120 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți   

13 februarie 

LT „N.V.Gogol” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

26 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba 

franceză 

Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

180 elevi din  

clasele IX-XII 

participanți 

16 ianuarie 

Botanica 

IPLT„Traian” 

Centru 

IPLT „M. Viteazul” 

Buiucani 

IPLT „Principesa N. 

Dadiani” 

Ciocana 

IPLT „ C. Negruzzi” 

Râșcani 

LT„George Meniuc” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba 

engleză 

Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

660 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți  

22 ianuarie 

Botanica 

IPLT „Nicolae 

Iorga” 

Buiucani 

IPLT „Petru Rareș” 

Centru 

IPLT „Universul” 

Ciocana 

IPLTPA „Mihail 

Berezovschi” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

 Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Râșcani 

LT „Ion Creangă” 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

125 elevi din 

clasele IX-a-XII 

participanți  

19 februarie 

IPLT „Al. S. Pușkin” 

 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

10 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Matematică Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

700 elevi din 

clasele a VII-XII 

participanți  

16 ianuarie 

Botanica 

IPLT „D. Cantemir” 

Buiucani 

IP LT ,,O. Ghibu” 

Centru 

IPLT ,,Gh. Asachi” 

Ciocana 

IPLT ,,Gaudeamus” 

Râșcani 

IPLT ,,M. 

Kogălniceanu” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

200 elevi din 

clasele a VII-XII 

participanți  

05 februarie 

LTPA „Elena 

Alistar” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare.   

Direcția Inspecție 

școlară  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanţi  

5 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Informatică Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

310 elevi din 

clasele a VIII-XII 

participanți  

29 ianuarie 

Botanica/ 

Buiucani 

LT „N.V. Gogol”, 

LCI  „Prometeu-

Prim”, 

IP LT „Spiru Haret” 

Ciocana 

IP LT „Olimp” 

Centru 

IPLT „Gh. Asachi”, 

LT  „M. 

Koţiubinski” 

Râşcani 

LT „N. Gheorghiu”, 

LT „M. de Cervantes 

Saavedra” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

  

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

 

 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

95 elevi din clasele 

VIII-XII 

participanți  

13 februarie 

Centrul de Excelenţă 

în Informatică şi TIC 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare.   

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

25 elevi din clasele 

IX-XII participanţi  

13 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Fizică Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

245 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți  

22 ianuarie 

Botanica 

LTPA „El. Alistar” 

Buiucani 

IPLT „L. Deleanu” 

Centru 

LT„C. Sibirschi” 

Râşcani 

LT „G. Călinescu” 

Ciocana 

IPLT „Ginta Latină” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea  fazei 

municipale a 

olimpiadei, etapa 

teoretică 

130 elevi din 

clasele IX -XII 

participanți  

12 februarie 

LTPA „Elena 

Alistar” 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea  fazei 

municipale a 

olimpiadei, etapa 

experiment 

90 elevi din clasele 

IX-XII participanți  

26 februarie 

IPLT „Gaudeamus” 

 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanţi  

20 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Istoria 

românilor şi universală 

Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

670  elevi din 

clasele IX-XII 

participanți  

29 ianuarie 

Botanica 

LTPA „E. Alistar” 

Buiucani 

IP LT „O. Ghibu” 

Centru 

LT „C. Sibirschi” 

Ciocana 

IP LT „C. Negruzzi” 

Râşcani 

IPLT „Al. I. Cuza” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

140 elevi 

participanți din 

clasele IX-XII 

12 februarie 

IP LT „Liviu 

Deleanu” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare.  

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară  

 

 

 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanţi  

19 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Geografie Desfășurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

510 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți  

23 ianuarie 

Botanica 

IPLT „L. Rebreanu” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Buiucani 

IPLT „O. Ghibu” 

Centru 

IPLT „Minerva” 

Ciocana 

IPLT „C. Negruzzi” 

Râșcani 

IPLT „M. 

Kogălniceanu” 

din motiv de boală, 

carantină. 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

160 elevi din 

clasele IX-XII 

participanți  

19 februarie 

IPLT „Ştefan cel 

Mare” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare.  

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi din clasele 

IX-XII participanţi  

27 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Chimie Desfăşurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

376 elevi din  

Clasele IX-a-XII-a 

23 ianuarie 

Botanica 

LT „M. Eminescu” 

Buiucani 

IPLT „Principesa N. 

Dadiani ” 

Centru 

IPLT „M. Viteazul” 

Ciocana 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

 Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

LT „Gaudeamus” 

Râșcani 

LT „George 

Meniuc” 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

100 elevi 

participanți din 

Clasele IX-a-XII-a 

12 februarie 

LCI „Prometeu - 

Prim” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie.   

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

din Clasele IX-a-

XII-a 

12 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Biologie Desfăşurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

500 elevi 

participanți din 

Clasele IX-a-XII-a 

15 ianuarie 

Botanica 

IPLT „Petru Movilă” 

Buiucani 

LT „M. Marinciuc” 

Centru 

LT „Vasile Lupu” 

Ciocana 

IPLT „P. Zadnipru” 

Râșcani 

IP LT „Șt. cel Mare” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

 Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

130 elevi 

participanți din 

Clasele IX-a-XII-a 

06 februarie 

LT „Dante 

Alighieri” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

din Clasele IX-a-

XII-a 

06 martie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Ecologie Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

50 elevi participanți  

cu vârsta cuprinsă 

între 13-18 ani 

29 ianuarie 

LT „Mihai 

Marinciuc” 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

cu vârsta cuprinsă 

între 13-18 ani 

28 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Educaţia 

plastică 

Desfăşurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

330 elevi 

participanți din 

Clasele a VI-a- a 

VII-a 

15 ianuarie 

Botanica 

IPLT ,,L. Rebreanu” 

Buiucani 

IP LT ,,L. Deleanu” 

Centru 

LT ,,M. Koţiubinski” 

Ciocana 

LT ,,Dacia” 

Râșcani 

LT ,,Lucian Blaga” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

 Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

130 elevi 

participanți din 

12 februarie Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Clasele a VI-a- a 

VII-a 

IPLTPA „I. și D. 

Aldea – 

Teodorovici” 

Olimpiada la Educația 

tehnologică 

Desfăşurarea  fazei de 

sector a olimpiadei 

311 elevi 

participanți din 

Clasele a VIII-a-a 

IX-a 

29 ianuarie 

Botanica 

IPLT „Tudor 

Vladimirescu” 

Buiucani 

LT „Anton Cehov” 

Centru 

LTPA „N. Sulac” 

Ciocana 

IPLT „P. Zadnipru” 

Râșcani 

LT „G. Călinescu” 

Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele 

prealabile la olimpiadă 

din motiv de boală, 

carantină. 

 Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

130 elevi 

participanți din 

Clasele a VIII-a-  a 

IX-a 

26 februarie 

LTPA „N. Sulac” 

IPLT „Ginta Latină” 

IPLT „M. 

Kogălniceanu” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Gestionarea Sistemului 

Informaţional de 

Management în Educaţie 

(SIME) la nivel municipal.    

 154 de 

administratori ai 

platformei SIME 

monitorizați 

Ianuarie-decembrie Erori admise de 

administratorii școlari în 

completarea SIME 

Direcția Inspecție 

școlară 



15 

 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Monitorizarea 

implementării Catalogului 

electronic în baza SIME în 

instituțiile de învățământ 

municipale. 

 57 instituții de 

învățământ incluse 

în implementarea 

catalogului 

electronic 

Ianuarie-decembrie Erori admise în 

completarea Catalogului 

electronic in baza SIME.  

 

Direcția Inspecție 

școlară 

Administrarea platformei 

SAPD la nivel municipal 

 94 administratori ai 

platformei SAPD 

Ianuarie-iulie Erori admise   în 

completarea SAPD 

Direcția Inspecție 

școlară 

Administrarea Sistemului 

de Personalizare a 

Certificatelor Gimnaziale 

(SPCG) 

 130 administratori 

ai platformei 

SIPAS/ SPCG 

Ianuarie-iulie Erori admise   în SPCG Direcția Inspecție 

școlară 

Vizite de monitorizare: 

Punerea în aplicare de 

către instituțiile de 

învățământ din subordine a 

Instrucțiunii privind 

procesul de selectare și 

organizare a disciplinelor 

opționale în învățământul 

general. 

 130  instituții de 

învățământ primar 

și secundar  

monitorizate 

 

14-31 martie Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

 

Direcția Inspecție 

școlară 

Vizite de monitorizare: 

Desfășurarea procesului de 

atestare a cadrelor 

didactice și de conducere 

din  instituțiile de 

 100  instituții de 

învățământ 

preșcolar, primar și 

secundar, special și 

10 ianuarie-28 

februarie 

 

01 noiembrie-31 

decembrie 

Imposibilitatea de a 

monitoriza procesul de 

atestare în toate 

instituțiile de învățământ 

din subordine. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

învățământul preșcolar, 

primar și secundar, special 

și extrașcolar. 

extrașcolar  

monitorizate 

 

 

Extinderea acțiunilor de 

promovare a Bibliotecii 

digitale 

www.educatieonline.md   

în rândurile cadrelor 

didactice și de conducere, 

elevilor, părinților și altor 

grupuri țintă.  

Identificarea unor noi 

instrumente de 

promovare a Bibliotecii 

digitale 

www.educatieonline.md 

Creșterea cu 100 % 

numărul de accesări 

ale site-ului. 

Ianuarie-decembrie 

 

 

Numărul mic de accesări 

a site-

ului www.educatieonline.

md din cauza lipsei de 

informare a cadrelor 

didactice, elevilor și 

părinților. 

Șeful adjunct al 

DGETS 

 

 Organizarea diverselor 

activități de informare a 

cadrelor didactice și de 

conducere, elevilor, 

părinților și altor 

grupuri țintă cu privire 

la materialele didactice 

oferite de Biblioteca 

digitală 

www.educatieonline.md  

Creșterea cu 20 % 

numărul de 

beneficiari 

implicați în 

activitățile de 

informare.  

Ianuarie-decembrie 

 

 

Suprapuneri cu alte 

instruiri organizate pe 

segmentul dezvoltării 

competențelor digitale. 

 

Șeful adjunct al 

DGETS 

 

Crearea unui 

constructor pentru 

crearea activităților 

interactive 

Constructorul 

pentru crearea 

activităților 

interactive 

Ianuarie-decembrie Probleme de ordin tehnic. 

Nivelul scăzut de 

dezvoltare a 

competențelor digitale 

ale cadrelor didactice.  

Șeful adjunct al 

DGETS 

 

http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Campania de informare a 

elevilor, cadrele didactice 

și părinții cu Ghidul de 

utilizare a Bibliotecii 

digitale „Educație online” 

 Publicații online 

despre utilitatea 

Ghidului 

Ianuarie-martie Erori tehnice Secția Informare 

și relații cu 

publicul 

Monitorizarea 

corectitudinii completării 

rapoartelor statistice 1-IE, 

1-edu, 83-edu, 85-edu de 

către instituțiile de 

învățământ general 

 Rapoarte statistice 

expediate Biroului 

Național de 

Statistică 

31 ianuarie, 

10 octombrie 

Erori tehnice Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Generalizarea rapoartelor 

la nivel de municipiu 

privind respectarea 

normelor fiziologice de 

consum și a normelor 

financiare stabilite per 

copil pe zi 

pentru  alimentație în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar  

 Rapoarte prezentate 

Ministerului 

Educației și 

Cercetării 

10 ianuarie Apariția modificărilor în 

actele normative 

Direcția 

Management 

preșcolar 

 

Vizite de monitorizare:  

,,Organizarea procesului 

educațional în instituțiile 

de învățământ preșcolar” 

 

 

167 instituții 

preșcolare 

monitorizate 

Ianuarie-decembrie Reticența cadrelor 

didactice în 

implementarea 

documentelor normative  

Direcția 

Management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Elaborarea listelor 

familiilor cu 3 copii în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar în scopul 

acordării suportului 

financiar lunar 

 Liste lunare a 

familiilor cu 3 copii 

în instituțiile de 

învățământ 

preșcolar  

Ianuarie-decembrie Insuficienta mijloacelor 

financiare 

Direcția 

management 

preșcolar 

Coordonarea organizării și 

funcționării grupelor/ 

grădinițelor noi redeschise  

 Ordine emise de 

DGETS 

Ianuarie -decembrie 

 

Prezentarea demersurilor 

instituțiilor de învățământ 

cu întârziere  

Direcția 

management 

preșcolar 

Perfectarea actelor de 

studii 

Recepționarea și 

examinarea dosarelor cu 

privire la recunoașterea 

și echivalarea 

perioadelor de studii 

efectuate în străinătate 

și a actelor de studii 

eliberate în străinătate 

pentru continuarea 

studiilor în instituţiile 

de învățământul 

general. 

100 % cereri 

examinate în 

termen 

                   

Ianuarie-decembrie Dosare prezentate de 

solicitanți incomplete 

 

Secția 

Management 

preuniversitar 

Perfectarea şi eliberarea 

dublicatelor actelor de 

studii conform 

instrucțiunii ,,Cu privire 

la personalizarea 

100 % duplicate a 

actelor de studii 

eliberate în termen 

Ianuarie-decembrie Dosare prezentate de 

solicitanți incomplete 

 

Secția 

Management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

automată, eliberarea 

evidența și păstrarea 

actelor de studii în 

învățământul general”. 

Echivalarea actelor de 

studii eliberate de către 

instituțiile de 

învățământ  din 

raioanele de est ale 

Republicii Moldova şi 

or.Bender pe 

formularele aprobate de 

MEC.  

100 % acte de 

studii echivalate 

eliberate în termen 

Ianuarie-decembrie Dosare prezentate de 

solicitanți incomplete 

 

Secția 

Management 

preuniversitar 

Eliberarea Diplomelor 

de bacalaureat sesiunea 

2022 

 100 % Diplome de 

bacalaureat 

eliberate în termen 

 

Iunie-iulie Tergiversarea eliberării 

Diplomelor de 

bacalaureat de CTICE 

Secția 

Management 

preuniversitar 

Eliberarea Certificatelor 

de studii gimnaziale 

 

100 % Certificate 

de studii 

gimnaziale 

eliberate în termen 

Iunie-iulie Erori în completarea 

formularelor pentru 

Certificatele de studii 

gimnaziale 

Secția 

Management 

preuniversitar 

Monitorizarea respectării 

normelor naturale în 

alimentația 

copiilor/elevilor din 

 Note informative 

lunare 

Ianuarie-decembrie Informații incorecte 

livrate de instituțiile de 

învățământ  

Secția 

management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

instituțiile de învățământ 

general 

Activități  de informare și 

implementare a actelor 

normative privind 

asigurarea condiţiilor 

sanitaro-igienice în 

contextul pandemiei 

COVID-19 (la necesitate) 

 Cadre de conducere 

din 329 instituții de 

învățământ general 

participante  

Ianuarie-decembrie Numărul limitat de 

formatori în domeniu 

 

Direcția 

management 

preșcolar, Secția 

management 

preuniversitar 

Organizarea alimentației 

gratuite a elevilor din 

instituțiile de învățământ 

primar, secundar și special 

 40 559 elevi 

beneficiari de 

alimentație gratuită 

la micul 

dejun/prânz 

31 decembrie Refuzul agenților 

economici pentru 

participare la procedurile 

de achiziții publice a 

serviciilor de alimentație 

a elevilor 

DETS din 

sectoare, 

Secția 

management 

preuniversitar 

Realizarea politicilor de 

stat în vederea prevenirii 

abandonului școlar și a 

menținerii contigentului de 

elevi în instituțiile de 

învățământ primar, 

secundar, ciclul I și II din 

mun. Chișinău 

Acțiuni de evidență și 

raportare a frecvenței 

școlare a elevilor 

 

Rapoarte prezentate 

MEC și Primăriei 

Chișinău 

12 ianuarie, 

15 martie, 

01 septembrie 

 

Tergiversarea prezentării 

informației de către 

instituțiile de învățământ  

Secția 

management 

preuniversitar 

Monitorizarea 

semestrială a 

școlarizării elevilor și a 

abandonul școlar 

Rapoarte prezentate 

MEC și Primăriei 

Chișinău 

Mai, 

 Decembrie 

 

Tergiversarea prezentării 

informației de către 

instituțiile de învățământ  

Secția 

management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Optimizarea intervenției 

psihologice în prevenția și 

remiterea dificultăților 

emoționale, cognitive și 

comportamentale 

Organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

de consiliere 

psihologică individuală 

și de grup, cu elevii, 

părinții, cadrele 

didactice și de 

conducere 

Registrul de 

programări și 

consilieri primare 

în situații de 

criză/risc 

Ianuarie-decembrie 

(la solicitare/ 

necesitate) 

 

 Refuzul părintelui pentru 

intervenția psihologică. 

Absența copiilor/elevilor 

la ședință. 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Evaluarea psihologică a 

copiilor și diagnoza 

organizațională a 

instituțiilor de 

învățământ 

Investigarea 

factorilor cauzali ai 

dificultăților de 

adaptare. 

Constituirea unui 

tablou exprimat 

prin soluții bazate 

pe principiul 

integralității  și 

intervenției 

modelatoare 

Ianuarie-decembrie 

(la solicitare/ 

necesitate) 

 

Imprecizia constatărilor. 

Timp insuficient pentru 

aplicarea metodelor. 

Lipsa motivației 

subiecților  pentru 

completarea testelor, 

anchetelor, chestionarelor 

și altor metodici de 

evaluare.  

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Concilierea  cazurilor de 

conflict din instituțiile de 

învățământ prin demersuri 

de soluționare și prevenire 

a conflictelor 

 Soluționarea 

constructivă a 100 

% a situațiilor de 

criză 

Ianuarie-decembrie 

(la solicitare/ 

necesitate) 

 

Neacceptarea părților de 

a participa la dialog. 

 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Participarea la ședințele de 

audiere a minorilor în 

cauzele penale  

 Asigurarea 

desfășurării 

procedurilor 

judiciare într-o 

manieră prietenoasă 

minorilor 

Ianuarie-decembrie  Suprapunerea 

activităților 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Provocări actuale 

în psihologia educației și 

dezvoltării” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

16 ianuarie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Ședințele clubului 

psihologului practician 

Clubul psihologului ,,Firul 

Ariadnei”:  

Modulul I: „Măsuri de 

intervenție în facilitatea 

adaptării la contextul 

educațional” 

Câte 20 de 

psihologi școlari 

participanți  

27 ianuarie, 

24 februarie, 

31 martie, 

28 aprilie, 

26 mai 

Posibile riscuri tehnice Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Modulul II: „Rolul 

psihologului în 

eficientizarea 

managementului 

educațional” 

Câte 20 de 

psihologi școlari 

participanți  

29 septembrie, 

27 octombrie, 

24 noiembrie, 

29 decembrie 

Posibile riscuri tehnice Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Evaluarea/reevaluarea 

complexă a dezvoltării 

copilului din instituțiile de 

educație timpurie și 

instituțiile de învățământ 

primar, secundar general.  

Elaborarea rapoartelor 

de evaluare și 

reevaluare complexă a 

dezvoltării copilului 

prin identificarea 

categoriei CES, a 

Rapoarte de 

evaluare/reevaluare 

a dezvoltării 

copiilor pentru 100 

% solicitanți 

 

Ianuarie-decembrie Număr mare de referiri. 

Lipsa cadrelor didactice/ 

specialiștilor.  

Dosare incomplete. 

Parteneriat slab între 

familie –instituție de 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

formei a de incluziune 

școlară și stabilirea 

progreselor înregistrate. 

învățământ - copil – 

cadrul didactic. 

Asigurarea accesului la 

instruirea la domiciliu 

pentru copiii cu necesități 

speciale pentru educație 

din motive de sănătate 

 

  

Ordine emise de 

DGETS 

Ianuarie-decembrie 

(la solicitare) 

Prezentarea dosarelor 

incomplete sau a actelor 

medicale care nu 

corespund realizării 

instruirii la domiciliu 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic, 

Direcția Inspecție 

școlară 

Monitorizarea 

implementării planurilor 

de intervenție 

individualizat pentru 

fiecare copil identificat cu 

CES 

 Procese-verbale 

elaborate 

 

  

Ianuarie-decembrie Reticența cadrelor 

didactice în raportarea 

implementării planurilor 

de intervenție 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic 

Seminar pentru Comisiile 

multidisciplinare 

intrașcolar din instituțiile 

de învățământ primar și 

secundar: „CMI – element 

structural al incluziunii în 

instituțiile de învățământ 

primar și secundar 

general” 

 150 participanți  3, 10 ianuarie  Motivație scăzută a 

participanților în 

perseverarea 

profesională. 

Dificultăți de conexiune 

on-line 

 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic  

Seminar pentru Comisiile 

multidisciplinare 

instituționale din 

 

160 participanți 17, 24 ianuarie Motivație scăzută a 

participanților în 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

instituțiile de învățământ 

preșcolar: „CMI – element 

structural al incluziunii în 

instituțiile de educație 

timpurie” 

perseverarea 

profesională. 

Dificultăți de conexiune 

on-line 

 

Organizarea participării 

elevilor la concursul 

internaţional de poezie 

eminesciană „La Putna” 

 700 de elevi 

participanți 

Ianuarie-august  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică  

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Asigurarea transparenței în 

procesul decizional în 

activitatea DGETS 

Publicarea pe pagina 

web a  DGETS a 

rapoartelor DGETS, 

DETS și a instituțiilor 

de învățământ general 

privind realizarea 

procedurilor de achiziții 

publice, procurări, 

donații ș.a. 

Rapoarte publicate Ianuarie-decembrie Tergiversarea prezentării 

rapoartelor pentru 

publicare  

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea  

Monitorizarea publicării 

pe paginile web ale 

instituțiilor de 

învățământ și DETS a 

rapoartelor privind 

realizarea procedurilor 

de achiziții publice, 

procurări, donații ș.a. 

Note informative 

privind publicarea 

rapoartelor 

Ianuarie-decembrie Nerespectarea termenilor 

pentru publicare  

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Campanie de informare 

privind măsurile de 

protecție împotriva 

COVID-19  

 

 

Materiale de 

informare 

distribuite de 

DGETS și vizite în 

instituțiile de 

învățământ 

Ianuarie-iunie Probleme tehnice și 

imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Campanie de promovare a 

vaccinării împotriva 

COVID-19 

 

 Materiale de 

informare 

distribuite de 

DGETS și vizite în 

instituțiile de 

învățământ 

Ianuarie-decembrie Probleme tehnice și 

imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Campanie de Mobilizare 

Antreprenorială în Școală 

 Materiale de 

informare 

distribuite de 

DGETS  

Ianuarie  Probleme tehnice și 

imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Coordonarea evaluării 

activității conducătorilor 

instituțiilor de învățământ 

general și a personalului 

DGETS 

 100 % directori ai 

instituțiilor de 

învățământ general 

și angajați ai 

DGETS evaluați 

Ianuarie-decembrie Divergență în cadrul 

normativ 

Secția  Resurse 

umane 

Organizarea și 

desfășurarea procedurilor 

pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director al 

 

 

Concursuri inițiate și 

realizate conform 

terminilor stabiliți 

Ianuarie-decembrie Lipsa  solicitanților de a 

participa la concurs din 

lipsă de motivație  

Secția Resurse 

umane 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

instituțiilor de învățământ 

general. 

Organizarea și 

desfășurarea procedurilor 

pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante din cadrul 

DGETS 

  Concursuri inițiate 

și realizate conform 

terminilor stabiliți 

Ianuarie-decembrie  

(la necesitate) 

Lipsa  solicitanților de a 

participa la concurs din 

lipsa motivației  

Secția Resurse 

umane 

Organizarea și 

desfășurarea perioadei de 

probă pentru funcționarii 

publici debutanți 

 Acte administrative 

cu privire la 

confirmarea în 

funcție a 

funcționarilor 

publici debutanților 

 

 Ianuarie-decembrie  

(la necesitate) 

Tergiversarea 

procedurilor aferente 

perioadei de probă  

Secția Resurse 

umane 

Coordonarea dezvoltării 

competențelor 

profesionale și formării 

continuă a personalului 

DGETS 

Elaborarea planului de 

formare continuă a 

personalului DGETS   

Plan aprobat  Ianuarie-februarie Suprapunerea 

activităților planificate 

Secția Resurse 

umane 

Instruirea cadrelor de 

conducere cu privire la  

aplicarea conform 

legislației a politicilor 

de personal 

100 % directori ai 

instituțiilor de 

învățământ general 

nou angajate  

instruite  în 

domeniul 

managementului 

resurselor umane 

 Ianuarie-decembrie  

(la necesitate) 

Lipsa formatorilor în 

domeniu 

 

Secția Resurse 

umane 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Coordonarea acordării 

compensațiilor tinerilor 

specialiști pentru 

închirierea spațiului 

locativ, conform Deciziei 

CMC nr.5/6 din 24 iulie 

2018 

 100 % tineri 

specialiști 

beneficiari  

Ianuarie-decembrie Planificarea defectuoasă 

a mijloacelor financiare 

Secția Resurse 

umane 

Coordonarea organizării și 

funcționării a 

grupelor/claselor cu regim 

prelungit în instituțiile de 

învățământ primar, 

secundar și special 

 Ordine emise de 

șeful DGETS 

Ianuarie, septembrie Tergiversarea prezentării 

demersurilor de către 

instituțiile de învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 

Acțiuni de monitorizare a 

respectării Codului de 

etică al cadrului didactic și 

pregătirea cadrelor 

didactice pentru 

promovarea educației de 

integritate și anticorupție 

 Acte de control 

special 

 Ianuarie-decembrie  

(la necesitate) 

Suprapunerea unui număr 

mare de acțiuni 

Direcția 

management 

preșcolar, 

Secția 

management 

preuniversitar 

Olimpiada la Limba şi 

literatura ucraineană 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

20 elevi participanți 

din Clasele IX-a-

XII-a 

06 februarie 

IPLT „Petru Movilă” 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare.   

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

10 elevi participanţi 

din Clasele IX-a-

XII-a 

03 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba 

franceză, Limba 

franceză (clasele bilingve) 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

110 elevi 

participanți din 

Clasele IX-a-XII-a 

12 februarie 

IPLT  „Gheorghe 

Asachi” 

 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

din Clasele IX-a-

XII-a 

09 aprilie Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Limba 

germană; Limba 

spaniolă; Limba italiană 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

105 elevi 

participanți din 

clasele IX-a-XII-a 

26 februarie 

LT „Anton Cehov” 

 

Suprapunerea 

olimpiadelor școlare. 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

din Clasele IX-a-

XII-a 

10 aprilie, 

09 aprilie 

Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Conferința: „Formarea  și 

dezvoltarea  competențelor 

inter-/transdisciplinare ale 

elevului în cadrul orelor de 

Limba străină” 

Desfăşurarea  

conferinţei științifice,  

în regim online, pentru 

cadrele didactice 

100 cadre didactice 

participante 

Februarie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Concursul „Pedagogul 

anului 2022”, etapa 

municipală 

 Identificarea și 

premierea cadrelor 

didactice cu 

performanțe 

profesionale 

30 februarie Refuzul cadrelor 

didactice de a participa la 

concurs; 

Participanți pregătiți 

profesional insuficient 

Direcția Inspecție 

școlară 

Monitorizarea desfășurării 

Testării pe eșantion la 

disciplinele testare 

națională și de examen 

pentru clasele absolvente 

 Elevii clasei a IV-

a;  

Elevii clasei a IX-

a;  

Elevii clasei a XII-a  

Februarie Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituții din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul pentru copiii 

din instituțiile de 

învățământ preșcolar 

,,Un Mărţişor din suflet” 

” Expoziție 

municipală de 

lucrări realizate de 

copiii de vârstă 

preșcolară 

Februarie- Martie Fonduri modeste pentru 

organizarea concursului 

Direcția 

Management 

preșcolar 

 

Seminar pentru cadrele 

didactice din învățământul 

preșcolar: ,,Măsuri de 

intervenție și protecție a 

copiilor victime/martori în 

contextul unei relații de 

responsabilitate 

intersectorială în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar” 

 2500 cadre 

didactice 

participante 

Februarie Imposibilitatea 

participării cadrelor 

didactice în lipsa celui de 

al doilea educator la 

grupă 

Direcția 

Management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar pentru 

bibliotecarii școlari: 

„Evidența documentelor 

tipărite conform 

Regulamentului privind 

gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă” 

 150 bibliotecari 

participanți 

Februarie Imposibilitatea 

participării bibliotecarilor 

din lipsa calculatoarelor 

și accesului la internet în 

biblioteci 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Seminar pentru cadrele de 

conducere debutante: 

„Dezvoltarea personală – 

factor esențial în 

dezvoltarea instituției de 

învățământ” 

 100 % cadre de 

conducere 

debutante 

participante 

Februarie Ineficiența seminarului 

din motivul desfășurării 

online  

Secția 

management 

preuniversitar,  

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic 

Seminar pentru cadrele de 

conducere: „Importanța 

Educației alimentare ca 

parte componentă a 

procesului educațional” 

 Cadre de 

conducere din 150 

instituții 

participante 

Februarie Imposibilitatea 

desfășurării acțiunilor 

practice   

Secția 

management 

preuniversitar  

 

Completarea și 

reconfigurarea districtelor 

școlare pentru înscrierea în 

învățământul primar și 

aprobarea acestora la CA 

al DGETS 

 Districtele pentru 

150 instituții de 

învățământ 

completate sau 

reconfigurate 

aprobate 

Februarie Apariția unor blocuri noi 

de locuit necuprinse în 

rapoartele instituțiilor de 

învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Intervenția 

psihologică în  situațiile de 

violență online” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

Februarie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Curs de instruire pentru 

cadrele didactice și de 

conducere din instituțiile 

de învățământ primar și 

secundar: „Managementul 

strategic și operațional al 

activităților educative”, 

CCD Cluj, România 

 30 cadre didactice 

și de conducere 

participante  

Februarie-martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motiv de 

pandemie 

 

Secția informare 

şi relaţii cu 

publicul în 

parteneriat cu 

CCD Cluj 

Organizarea concursurilor 

de scenarii didactice în 

baza resurselor oferite de 

Biblioteca digitală 

„Educație online” 

 4 concursuri 

tematice de scenarii 

didactice 

 

Februarie-aprilie Lipsa  solicitanților de a 

participa la concurs din 

lipsă de motivație 

Șef adjunct al 

DGETS 

Control tematic: 

„Evidența și 

înmatricularea copiilor în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar” 

 100 instituții de 

învățământ 

preșcolar supuse 

controlului 

Februarie - martie Tergiversarea terminelor 

di motive epidemiologice 

 

Direcția 

Management 

preșcolar 

Olimpiada la Științe 

pentru Juniori 

Desfășurarea  fazei 

municipale a olimpiadei 

100 elevi 

participanți din 

clasele a  VII-a-a-

19 martie 

IPLT „Spiru Haret” 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

IX-a care nu au 

împlinită vârsta de 

16 ani până la data 

de 31 decembrie 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei: 

- proba teoretică 

- proba experimentală 

15 elevi participanţi 

care nu au împlinită 

vârsta de 16 ani 

până la data de 31 

decembrie 

16 aprilie, 

07 mai 

Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul „Clasica 

Perpetuă” (școala cu 

predare în limba rusă) 

 60 elevi participanți 

din Clasa a VI-a-

IX-a 

Martie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul „Universul 

poeziei şi prozei ruse” 

(şcoala naţională) 

 70 elevi participanți 

din Clasa a VII-a- 

IX-a 

Martie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul municipal la  

Fizică pentru Juniori 

 200 elevi 

participanți din 

clasa a VI-a- VIII-a 

26 martie 

 

 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul de creație 

vizuală „Mărțișor – fir de 

dor” 

 500 elevi 

participanți din 

clasele V - IX 

Martie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Realizarea 

proiectelor 

STEM/STEAM  în cadrul 

procesului educațional la 

Matematică” 

 100 cadre didactice   

participante   

Martie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

cadrelor didactice 

interesate.      .       

Vizite de monitorizare: 

Susținerea diferențelor de 

program de către elevii 

reveniți din străinătate în 

urma echivalării notelor/ 

în urma transferului 

 50  instituții de 

învățământ 

secundar  

monitorizate 

 

01 martie-30 aprilie Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concurs muzical pentru 

copii din instituțiile de 

învățământ preșcolar 

„Voci cristaline” 

 100 copii 

participanți din 

instituțiile de 

învățământ 

preșcolar 

Martie Nerespectarea termenilor 

în contextul stării de 

urgență în sănătate 

Direcția 

Management 

preșcolar 

Control tematic: „Rolul 

conducătorului instituției 

de învățământ preșcolar în 

realizarea unui parteneriat 

eficient cu familia” 

 166 directori 

participanți 

Martie Parteneriat slab între 

familie –instituție de 

învățământ - copil – 

cadrul didactic. 

Direcția 

Management 

preșcolar 

Seminar pentru 

bibliotecarii școlari: 

„Organizarea și 

constatarea valorii 

colecțiilor de carte din 

bibliotecile şcolare” 

 150 bibliotecari 

participanți 

Martie Imposibilitatea 

participării bibliotecarilor 

din lipsa calculatoarelor 

și accesului la internet în 

biblioteci 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Asigurarea înscrierii 

copiilor în clasa I-i în anul 

de studii 2022-2023 

 

Elaborarea Planului 

municipal de înscriere a 

copiilor în clasa I-i  

Plan aprobat la 

Consiliul de 

Administrație al 

DGETS 

25 martie Date incorecte prezentate 

de instituțiile de 

învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 

Gestionarea înscrierii 

online a copiilor în 

clasa I-i 

Platforma 

escoala.chisinau.m

d funcțională 

Aprilie-august Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei 

escoala.chisinau.md 

Secția 

management 

preuniversitar 

Evaluarea maturității 

școlare a copiilor ce 

urmează a fi 

înmatriculați în clasa I-a 

Adeverințe privind 

nivelul de 

dezvoltare psiho-

socio-afectivă a 

copiilor 

Aprilie-august Lipsa unei metodologii 

de evaluare a maturității 

școlare a copiilor în 

mediul on-line 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Monitorizarea 

implementării actelor 

normative privitor la 

organizarea înscrierii 

copiilor în clasa I-i  

Rapoarte la 

sfârșitul fiecărei 

etape stabilite de 

MEC 

31 august Tergiversarea prezentării 

rapoartelor instituționale 

Secția 

management 

preuniversitar 

Aprobarea rețelei de 

clase I-i  

 

100 % copii cu 

vârstă de 7 ani 

împliniți la 01 

septembrie, 

locuitori ai 

municipiul 

Chișinău, 

școlarizați 

10 septembrie 

 

Tergiversarea prezentării 

proiectelor rețelelor de 

clase de către instituțiile 

de învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Fenomenul 

suicidului în rândul 

elevilor” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

Martie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru logopezii 

din instituțiile de 

învățământ preșcolar:  

„Tulburările de ritm și 

fluență la copiii de vârstă 

preșcolară. Metode de 

remediere.” 

 100 % logopezi din 

instituțiile 

preșcolare 

participanți 

24 martie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Curs de instruire pentru 

cadrele didactice și de 

conducere: „Comunicare 

eficientă și colaborare în 

mediul educațional”, Casa 

Corpului Didactic din 

Sibiu, România 

 30 cadre didactice 

și de conducere 

beneficiare a 

cursului de instruire  

Martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția informare 

şi relaţii cu 

publicul  

Campania de sensibilizare: 

„Uniți împotriva 

Corupției” 

 Materiale de 

informare 

distribuite de 

DGETS și vizite în 

instituțiile de 

învățământ  

Martie-mai Probleme tehnice și 

imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Elaborarea statului de 

personal și a schemei de 

încadrare a DGETS, 

conform deciziei CMC 

 Stat de personal și 

schemă de 

încadrare aprobate 

Martie Tergiversarea avizării de 

către Cancelaria de Stat  

Secția Resurse 

umane 

Olimpiada la Educaţia 

fizică 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei   

400 elevi 

participanți din 

Clasele IX-a; XII-a 

09-10 aprilie 

IP LT „Gaudeamus”, 

IP LT „Dacia” 

IP LTPS nr.2 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Participare la faza 

republicană a 

olimpiadei 

20 elevi participanţi 

care nu au împlinită 

vârsta de 16 ani 

până la data de 31 

decembrie 

08 mai Lipsa elevilor din motiv 

de boală/autoizolare 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Educația 

muzicală/audiții (școala 

națională) 

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei   

Câte 4 elevi/per 

instituție din  

clasele V-a-VIII-a 

09 aprilie 

LT „George 

Meniuc” 

 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Olimpiada la Educația 

muzicală/audiții(școala cu 

predare în limba rusă),   

Desfăşurarea  fazei 

municipale a olimpiadei   

Câte 4 elevi/per 

instituție din  

clasele V-a-VIII-a 

16 aprilie 

LT „George 

Meniuc” 

 

Imposibilitatea 

desfășurării olimpiadelor 

în situații de pandemie. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul „Sfaturi bune” 

(în limba ucraineană) 

Desfăşurarea 

concursului la nivel 

municipal 

40 elevi participanți 

din Clasa a IV-a- 

IX-a 

Aprilie 

 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar: „Realizarea 

proiectelor 

STEM/STEAM  în cadrul 

procesului educațional la 

Fizică” 

  100 cadre didactice   

participante   

Aprilie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Monitorizarea desfășurării 

Pretestărilor la disciplinele 

de examen pentru clasele 

absolvente 

 Elevii clasei a IX-

a;  

Elevii clasei a  XII-

a  

Aprilie Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Organizarea susţinerii 

publice a probei Studiul de 

caz/ Interviul de evaluare a 

competenţelor 

profesionale/prezentarea 

produsului 

 Procesele verbale 

ale Comisiei 

municipale de 

atestare a cadrele 

didactice ce au 

solicitat 

confirmarea 

gradului didactic 

unu şi superior, 

conferirea gradului 

didactic doi. 

30 aprilie Prestația proastă a 

cadrelor didactice în 

prezentarea probelor de 

atestare. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Control tematic: 

,,Activitatea managerială 

în identificarea, evaluarea, 

sesizarea, prevenirea, 

 Raport în cadrul 

Consiliului de 

Administrație a 

DGETS 

Aprilie Prezența unor erori în 

prezentarea dovezilor 

Direcția 

Management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

raportarea și asistența 

cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic 

al copilului în instituțiile  

de învățământ preșcolar” 

 

Seminar: „Casarea, 

păstrarea colecţiilor de 

carte şi a documentelor din 

gestiunea bibliotecii 

şcolare” 

 150 bibliotecari 

participanți 

Aprilie Imposibilitatea 

participării bibliotecarilor 

din lipsa calculatoarelor 

și accesului la internet în 

biblioteci 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Concursul de  lectură „La 

izvoarele înţelepciunii”, 

dedicat scriitorului 

Nicolae Dabija. 

 80 elevi participanți  Aprilie Lipsa unui număr mare 

de elevi din ofertele de 

participare din motiv de 

boală, carantină. 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Concurs al diriginților 

„Diriginte, drag părinte” 

 30 cadre didactice 

participare la 

concurs 

Aprilie 

 

Interesul scăzut datorat 

suprasolicitării cadrului 

didactic diriginte 

Direcția educație 

și tineret  

Asigurarea accesului 

tinerilor la învățământul 

liceal 

Elaborarea Planului 

municipal de admitere 

în învățământul liceal   

Plan aprobat la 

Consiliul de 

Administrație al 

DGETS 

29 aprilie Date incorecte prezentate 

de instituțiile de 

învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 

Gestionarea înscrierii 

online în învățământul 

liceal 

Platforma 

escoala.chisinau.m

d funcțională 

Iunie-august Eventuale defecțiuni 

tehnice a platformei 

escoala.chisinau.md 

Secția 

management 

preuniversitar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Monitorizarea 

implementării actelor 

normative privitor la 

organizarea admiterii în 

învățământul liceal  

Rapoarte la 

sfârșitul fiecărei 

etape stabilite de 

MEC 

31 august Tergiversarea prezentării 

rapoartelor instituționale 

Secția 

management 

preuniversitar 

Aprobarea rețelei de 

clase a X-a  

 

Rețele de clase 

aprobate în baza 

deciziei CA al 

DGETS  

10 septembrie 

 

Tergiversarea prezentării 

proiectelor rețelelor de 

clase de către instituțiile 

de învățământ 

Secția 

management 

preuniversitar 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Manifestările 

clinice în sănătatea mintală 

în baza standardelor 

naționale și internaționale 

a drepturilor omului” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

15 aprilie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru cadrele 

didactice de sprijin: 

„Acțiuni și soluții în 

facilitarea adaptării 

copiilor cu CES în 

instituțiile de învățământ” 

 

Participanți din 

100% instituții cu 

Centre educaționale 

14 aprilie  Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru logopezii 

școlari din instituțiile cu 

predare în limba rusă: 

„Эффективная 

коррекция 

 Participanți din 

100% instituții cu 

predare în limba 

rusă logopezi 

școlari 

06 aprilie 

 

Posibile riscuri tehnice 

 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

звукопроизнощения с 

помощью компютерных 

игр и упражнений” 

Seminar pentru logopezii 

școlari din instituțiile cu 

predare în limba română: 

,,Relația dintre tulburările 

citit-scris si randamentul 

școlar la elevii din ciclul 

primar”.   

 Participanți din 

100% instituții cu 

predare în limba 

română logopezi 

școlari 

08 aprilie 

 

Rezistența specialiștilor 

la schimbare 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Curs de instruire pentru 

cadrele didactice și de 

conducere: 

,,Managementul formării 

continue şi consiliere 

pentru cariera didactică” 

CCD Sibiu, România 

 30 cadre didactice 

și de conducere 

beneficiare a 

cursului de instruire  

Aprilie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie  

 

Secția informare 

şi relaţii cu 

publicul în 

parteneriat cu 

CCD Sibiu 

Campania de sensibilizare: 

„Ne alimentăm sănătos” 

 Materiale de 

informare 

distribuite de 

DGETS și vizite în 

instituțiile de 

învățământ 

Aprilie-iunie Probleme tehnice și 

imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Vizite de monitorizare: 

Monitorizarea organizării 

și desfășurării  tezelor 

 90  instituții de 

învățământ primar 

Mai, 

Decembrie 

 

Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

semestriale în 

învăţămantul liceal    

și secundar  

monitorizate 

 

Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

Organizarea și 

desfășurarea seminarelor 

instructive cu 

administratorii 

platformelor SAPD, SPCG 

 94 administratori ai  

platformei SAPD; 

130 administratori 

ai platformei 

SIPAS/ SPCG 

instruiți 

Mai Lipsa unor administratori 

la activităţile de instruire 

Direcția Inspecție 

școlară 

Organizarea și 

desfășurarea seminarelor 

instructive cu președinții și 

secretarii centrelor de 

bacalaureat și președinții 

centrelor de examene 

 31 preşedinţi ai 

centrelor de 

bacalaureat şi 61 

secretari; 130 de 

preşedinţi ai 

centrelor de 

examene instruiți 

Mai Refuzul funcţiei de 

preşedinte a centrului de 

bacalaureat de către 

managerii şcolari 

Direcția Inspecție 

școlară 

Vizite de monitorizare:  

Desfășurarea procesului de 

admitere la examenele de 

absolvire a ciclurilor de 

școlaritate 

 90  instituții de 

învățământ  

secundar  

monitorizate 

 

31 mai Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concurs teatral pentru 

copiii din instituțiile de 

învățământ preșcolar 

„Micii actori” 

 100 copii din 

instituțiile de 

învățământ 

preșcolar 

participante 

Mai Tergiversarea 

desfășurării concursului 

în contextul stării de 

pandemie 

Direcția 

Management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Control tematic: 

,,Realizarea Planului de 

activitate al instituției de  

învățământ preșcolar” 

 30 instituții 

evaluate 

 

Mai Realizarea parțială a 

planului de activitate 

Direcția 

Management 

preșcolar  

 

Monitorizarea activității 

serviciului psihologic din 

instituțiile  de învățământ 

secundar general în scopul 

stabilirii standardelor de 

competență profesională 

 Planul și raportul 

de activitate  a 130 

de psihologi școlari 

 

Mai, 

Septembrie  

Fluctuația psihologilor 

angajați ai instituțiilor de 

învățământ. 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Aspecte de 

consiliere parentală” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

12 mai Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Completarea și eliberarea 

fișei psihopedagogice 

pentru ÎPT a elevilor ce au 

absolvit ciclul gimnazial 

conform PEI, CM 

 Acte de tranzitare 

din învățământul 

general în 

învățământul 

profesional tehnic 

al copiilor cu CES 

Mai-august 

 

Dosare incomplete 

prezentate la solicitarea 

fișei psihopedagogice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic 

Coordonarea organizării 

claselor cu profil arte și 

sport pentru anul de studii 

2022-2023 

 Planuri individuale 

aprobate de MEC 

Mai Tergiversarea prezentării 

demersurilor de către 

instituțiile de învățământ 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Acțiuni de promovare a 

formării claselor de profil 

sport pentru 

implementarea 

Curriculumului 

,,Disciplina  sportivă de 

specializare fotbal. 

Învățământ cu profil 

sportiv” 

 Materiale 

informative 

publicate pe pagina 

web a DGETS 

Mai Lipsa de motivare a 

părinților pentru 

înscrierea copiilor în 

clase cu profil sport 

Direcția Inspecție 

școlară 

Control tematic: 

„Conformitatea actelor 

normative elaborate la 

nivel instituțional cu 

documentele de politici 

sectoriale și 

intersectoriale” 

 Control tematic 

realizat 

31 mai Suprapunerea mai multor 

activități 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Asigurarea înmatriculării 

copiilor în grupele nou 

formate în anul de studii 

2022-2023 

Gestionarea 

înmatriculării 

online a copiilor 

Platforma 

egradinita.md 

funcțională 

Mai-august Eventuale 

defecțiuni tehnice a 

platformei 

egradinita.md 

Direcția 

Management 

preșcolar 

Elaborarea raportului 

privind modul de 

desfăşurare a procesului 

de înmatriculare a 

copiilor în grupele de 

Plan aprobat la 

Consiliul de 

Administrație al 

DGETS 

Octombrie Date incorecte prezentate 

de instituțiile de 

învățământ 

Direcția 

Management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

vârstă, după fiecare 

etapă, respectiv, 

către 01 iulie și 01 

septembrie, și anual. 

Completarea și 

reconfigurarea 

districtelor 

școlare pentru înscrierea 

copiilor pe platforma 

egradinita.md în 

învățământul preșcolar 

Districtele pentru 

instituții de 

învățământ 

preșcolar 

completate sau 

reconfigurate 

Octombrie Apariția unor blocuri noi 

de locuit necuprinse în 

Rapoartele instituțiilor de 

învățământ 

Direcția 

Management 

preșcolar 

Vizite de monitorizare: 

,,Elaborarea Fișelor de 

monitorizare și evaluare a 

dezvoltării copilului în 

baza standardelor de 

învățare și dezvoltare a 

copilului de la naștere 

până la 7 ani” 

. 

 167 instituții 

monitorizate. 

Raport generalizat 

prezentat MEC 

Mai-iunie Tergiversarea prezentării 

rapoartelor interne din 

instituțiile de învățământ  

Direcția 

Management 

preșcolar 

Control tematic: 

,,Respectarea prevederilor 

actelor normative 

reglatorii privind 

activitatea instituțiilor de 

 30 instituții 

evaluate 

 

Iunie Completarea parțială a 

documentației pentru 

perioada de vară   

Direcția 

Management 

preșcolar  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

învățământ  preșcolar în 

perioada de vară 2022” 

Publicarea pe paginile web 

ale instituțiilor de 

învățământ și a  DGETS a 

rapoartelor instituțiilor de 

învățământ preșcolar, 

primar, secundar și 

special.  

 304 rapoarte 

publicate  

Iunie-August Neconcordanța dintre 

informația din rapoartele 

publicate și informația 

reală 

Direcția 

Management 

preșcolar,  

Secția 

Management 

preuniversitar 

Monitorizarea organizării 

și desfășurării examenelor 

de absolvire în centrele de 

examene și centrele de 

bacalaureat 

 31 Centre de 

bacalaureat şi 130  

Centre de examene 

monitorizate 

31 iulie Neacoperirea numărului 

de instituţii din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Evaluarea performanței 

școlare prin testarea 

națională în învățământul 

primar, examene de 

absolvire a gimnaziului și 

examene de bacalaureat 

 21 925 elevi 

evaluați pentru 

stabilirea nivelului 

competențelor 

necesare continuării 

studiilor în 

învățământul 

gimnazial 

31 iulie  Prezența unor erori în 

prezentarea datelor 

despre candidați la 

examenele naționale  

parvenite din instituțiile 

de învățământ. 

Refuzul cadrelor 

didactice de a participa la 

evaluarea testelor de 

examen.  

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Forumul anual al cadrelor 

didactice și de conducere 

 Raport publicat August Restricții în stabilirea 

formei de organizare din 

motivul pandemiei 

COVID-19 

Șeful adjunct al 

DGETS 

Atelier de lucru: 

,,Perfecționarea 

competențelor manageriale 

privind implementarea 

politicilor educaționale” 

 Atelier de lucru 

desfășurat 

 

24 august 

 

 

Suprapunerea mai multor 

activități 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Reuniunea metodică la 

Clasele primare  

 (şcoala naţională) 

 100 cadre didactice 

participante 

22 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Clasele primare  (școala 

cu predare în limba rusă) 

 100 cadre didactice 

participante 

23 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limba şi literatura 

română  (şcoala 

naţională) 

 100 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limba şi literatura 

română (școala cu predare 

în limba rusă) 

 100 cadre didactice 

participante 

23 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limba şi literatura rusă  

 100 cadre didactice 

participante 

23 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 (școala cu predare în 

limba română) 

Reuniunea metodică la 

Limba şi literatura rusă 

(școala cu predare în limba 

rusă) 

 100 cadre didactice 

participante 

24 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limba şi literatura 

ucraineană 

 8 cadre didactice 

participante 

24 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limbi străine:  limba 

franceză, limba spaniolă, 

limba italiană 

 75 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Limbi străine: limba 

engleză,  limba germană 

 100 cadre didactice 

participante 

26 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Matematică                                

 100 cadre didactice 

participante 

26 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Informatică                                

 100 cadre didactice 

participante 

22 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Fizică   

  

 100 cadre didactice 

participante 

24 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Reuniunea metodică la 

Istoria românilor și 

universală   

 100 cadre didactice 

participante 

23 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la  

Educaţia civică 

 100 cadre didactice 

participante 

24 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Geografie  

                              

 100 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Biologie  

  

 100 cadre didactice 

participante 

24 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Chimie  

  

 100 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Educaţia plastică 

 100 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Educaţia tehnologică 

 100 cadre didactice 

participante 

26 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Educația muzicală  

 100 cadre didactice 

participante 

25 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 



49 

 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Reuniunea metodică la 

disciplinele de profil arte 

și sport 

 100 cadre didactice 

participante 

26 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică la 

Educația fizică 

 100 cadre didactice 

participante 

22 august Incapacitatea de a instrui 

toate cadrele didactice și 

de conducere. 

Direcția Inspecție 

școlară 

Reuniunea metodică a 

bibliotecarilor şcolari 

 150 bibliotecari 

participanți 

August Imposibilitatea 

participării bibliotecarilor 

din lipsa calculatoarelor 

și accesului la internet în 

biblioteci 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Monitorizarea pregătirii 

instituțiilor de învățământ 

primar, secundar și special 

pentru anul de studii 2022-

2023 

  150 acte de 

monitorizare 

August Nefinisarea pregătirii 

instituțiilor pentru noul 

an de studii la data 

stabilită pentru evaluare.  

Direcția 

management 

preuniversitar  

 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Inițierea tinerilor 

specialiști cu activitatea 

serviciului psihologic în 

instituțiile de învățământ” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

22 august Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Elaborarea Planului de 

atestare pentru anul de 

studii 2022-2023 și 

elaborarea listelor cadrelor 

didactice şi de conducere 

 Plan de atestare și 

listele cadrelor 

didactice și de 

conducere aprobate 

15 septembrie-30 

noiembrie 

Erori în informația 

prezentată din cadrul 

instituțiilor de 

învățământ.  

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

ce au solicitat grad 

didactic şi grad 

managerial. 

Concursul municipal 

„Limba noastră-i o 

comoară”, ediția a VI-a 

 270 elevi 

participanți din 

clasele V - XII  

Septembrie-

octombrie 

Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Raționalizarea rețelelor de 

grupe/clase din instituțiile 

de învățământ preșcolar, 

primar și secundar 

 Rețelele de grupe şi 

clase din instituțiile 

de învățământ 

aprobate 

30 septembrie Insuficiența dovezilor 

prezentate de directorii 

instituțiilor de învățământ 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale, 

Direcția 

management 

preșcolar 

Reuniunea metodică a 

directorilor debutanți din 

instituțiile de învățământ 

primar și secundar 

 100 % a directorilor 

din primul an de 

activitate 

participanți 

Septembrie Restricții în organizarea 

cu prezența fizică 

Direcția 

management 

preșcolar 

Reuniunea metodică a 

directorilor instituțiilor de 

învățământ preșcolar 

 167 directori 

participanți 

Septembrie Restricții în organizarea 

cu prezența fizică 

Direcția 

management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Control tematic: 

,,Prezența documentației și 

respectarea prevederilor pe 

dimensiunea organizării 

alimentației copiilor în 

instituțiile de învățământ 

preșcolar” 

  30 instituții 

evaluate 

 

Septembrie Nerespectarea termenilor 

în contextul stării de 

pandemie 

Direcția 

management 

preșcolar 

Asigurarea elevilor și 

cadrelor didactice cu 

documente curriculare. 

 Elaborarea comenzii 

anuale de manuale. 

 

Plan elaborat 

pentru 150 instituții 

de învățământ 

primar, secundar și 

special 

Septembrie   Livrarea tergiversate a 

informației de către 

instituțiile de învățământ 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Repartizarea în 

instituțiile de 

învățământ primar, 

secundar și special a 

manualelor şi ghidurilor 

metodologice școlare. 

100% rata de 

asigurare cu 

manuale 

Septembrie Creștere numărului de 

elevi comparativ cu 

comanda anuală de 

manuale. 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Identificarea a 8 000 elevi 

din familiile social-

dezavantajate pentru a 

beneficia de ajutor 

material pentru școlarizare 

 Lista elevilor 

transmisă  Direcției 

Generale Asistență 

Socială și Sănătate 

30 septembrie Tergiversarea elaborării 

dosarelor elevilor de 

către părinți. 

Secția 

management 

preuniversitar 

Publicarea pe paginile web 

ale instituțiilor de 

învățământ și a DGETS a 

 Publicarea 100 % a 

Planurilor din toate 

instituțiile 

30 septembrie Tergiversarea prezentării 

Planurilor de acțiuni de 

Direcția 

management 

preșcolar, 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Planurile de acțiuni 

privind realizarea 

obiectivelor din Acordul 

de colaborare a instituției 

de învățământ cu 

Asociațiile Obștești ale 

Părinților 

semnatare a 

Acordurilor de 

colaborare cu AOP 

către instituțiile de 

învățământ  

Secția 

management 

preuniversitar 

Reuniunea metodică a 

psihologilor școlari  

 130 psihologi 

școlari participanți 

08 septembrie 

 

Neacoperirea tuturor 

instituțiilor din subordine 

din motivul absenței 

psihologului școlar 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Reuniunea metodică a 

cadrelor didactice de 

sprijin 

 

 

100 % cadre 

didactice de sprijin 

participante  

 

Septembrie 

 

Erori tehnice pentru 

organizarea online 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Reuniunea metodică a 

logopezilor școlari 

 100 % cadre 

didactice de sprijin 

participante  

 

9 septembrie 

 

Erori tehnice pentru 

organizarea online 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Coordonarea acordării 

indemnizațiilor unice 

tinerilor specialiști în 

conformitate cu HG nr.802 

din 29.10.2015 

 

 

100 % tineri 

specialiști 

beneficiari  

Septembrie-

noiembrie 

Planificarea defectuoasă 

a mijloacelor financiare 

Secția Resurse 

umane 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Concursul pentru Juniori și 

Seniori la Limba și 

literatura română, 

„Lecturiada Publică, ediţia 

a XXI-a 

 300 elevi 

participanți din 

clasele a V-a-a XII-

a 

Octombrie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Propunerile de buget 

pentru anul 2023 cu 

estimările pentru anul 

2024  

 Programe bugetare 

elaborate și 

expediate DGF 

31 octombrie Constrângeri financiare Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Seminar: „Formarea 

competenţelor curriculare 

la disciplina Educaţia 

tehnologică prin 

intermediul inter-şi 

transdisciplinarităţii” 

  100 cadre didactice   

participante   

Octombrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Aspecte 

metodologice în 

elaborarea  instrumentelor 

de evaluare la disciplinele 

școlare Limba și literatura 

rusă/ ucraineană/ bulgară,  

clasele a V-a – XII-a”  

  100 cadre didactice   

participante   

Octombrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Aspecte 

metodologice cu privire la 

receptarea textelor 

 100 cadre didactice   

participante   

 

Octombrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

nonliterare prin tehnici de 

lectură adecvate (clasele 

primare din instituțiile cu 

predare în limba rusă)” 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Vizite de monitorizare: 

Proiectarea didactică – 

instrument de strategie 

educațională orientat spre 

realizarea finalităților 

curriculare la   disciplinele 

școlare.   

  110  instituții de 

învățământ primar 

și secundar  

monitorizate 

 

01 octombrie - 30 

noiembrie 

Imposibilitatea de 

monitorizare în teren în 

situații epidemiologice. 

Neacoperirea numărului 

de instituții din subordine 

Direcția Inspecție 

școlară 

Monitorizarea pregătirii 

instituțiilor de învățământ 

preșcolar pentru anul de 

studii 2022-2023 

  166 acte de 

monitorizare 

Octombrie Nefinisarea pregătirii 

instituțiilor pentru noul 

an de studii la data 

stabilită pentru evaluare.  

Direcția 

management 

preșcolar 

 

Control tematic: 

,,Respectarea prevederilor  

Regulamentului de 

evidență, înmatriculare și 

transfer a copiilor cu 

vârsta de 0-6/7 ani în 

instituțiile publice de 

educație timpurie de tip 

general (educație 

antepreșcolară și 

învățământ preșcolar), 

 30 Fișe de control  

 

Octombrie Defecțiuni tehnice în 

platforma egradinita.md  

Direcția 

management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

special, sanatorial și 

complexele educaționale  - 

școli primare – grădinițe 

din orașul Chișinău” 

Training interactiv în 

domeniul anticorupție în 

parteneriat cu CNA pentru 

elevii din clasa a XII-a   

 100 % elevi din 

clasa a XII-a 

informați despre 

consecințele actului 

de corupție 

31 octombrie Tergiversarea 

desfășurării trainingului 

din motivul programului 

suprasolicitat 

Secția 

management 

preuniversitar 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Aplicații 

științifico-practice a 

terapiei corporale” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

13 octombrie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Săptămâna psihologiei 

„Prietenia offline vs 

prietenia online: beneficii 

și riscuri” 

 Acțiuni cu caracter 

psihologic în 130 

instituții de 

învățământ 

11-15 octombrie 

 

Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică. 

Lipsa specialistului în 

instituția de învățământ. 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru tinerii 

specialiști cadre didactice 

de sprijin: ,,Activitatea 

cadrului didactic de 

sprijin: forme și modalități 

de lucru” 

 

100 % cadre 

didactice de sprijin 

participante 

06 octombrie  Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică. 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Campania de salubrizare 

de toamnă cu genericul 

„Marea Curățenie” 

 

 Participare elevilor 

și cadrelor 

didactice din 87 

instituții de 

învățământ liceal  

Octombrie-

noiembrie 

Condiții climaterice 

nefavorabile pentru 

lucrările propuse  

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Monitorizarea asigurării 

cu personal  a instituțiilor 

de învățământ general 

Întocmirea datelor 

statistice cu privire la 

personalul angajat în 

instituțiile de 

învățământ general 

 Informație 

generalizată privind 

numărul de cadre 

didactice din 

instituțiile de 

învățământ general. 

Octombrie 

 

 Lipsa de criterii bine 

definite la întocmirea 

datelor statistice 

Secția Resurse  

umane 

Actualizarea 

necesarului de personal 

calificat  

Liste ale posturilor 

didactice vacante 

actualizate pe site-

ul DGETS 

Ianuarie-decembrie 

 (la necesitate) 

Informație incorectă 

prezentată de directorii 

instituțiilor de învățământ 

general 

Secția Resurse  

umane 

Evidența  tinerilor 

specialiști conform 

repartizării Ministerului 

Educației și Cercetări. 

 

Rapoarte,  

demersuri, 

informații, ordine. 

 August - septembrie Întocmirea defectuoasă a 

necesarului de personal 

de către conducătorii 

instituțiilor de învățământ 

general 

Secția Resurse  

umane 

Reuniune metodică a 

cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ 

preșcolar  

 

 2500 cadre didactice  

din instituțiile de 

învățământ preșcolar  

participante 

Octombrie-

noiembrie 

Erori tehnice pentru 

organizarea online 

Direcția 

management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Reuniune metodică a 

conducătorilor de 

muzică din instituțiile de 

învățământ preșcolar 

 167 conducători de 

muzică participanți 

Octombrie-

noiembrie 

Erori tehnice pentru 

organizarea online 

Direcția 

management 

preșcolar 

Concursul  „i-Chemist”  213 elevi 

participanți din 

clasele VIII - XII 

Noiembrie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Concursul  „A chance, 

Une chance, Eine chance” 

 100 elevi 

participanți din 

clasele I - XII 

Noiembrie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Conferința creativă 

„PROBA PERA” (la 

limbaşi literatura rusă), 

ediția a III-a   

 50 elevi participanți 

din clasele VII - 

XII  

Noiembrie Prezentarea ofertelor de 

participare cu întârziere 

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Realizarea 

proiectelor 

STEM/STEAM  în cadrul 

procesului educațional la 

Biologie”  

  100 cadre didactice   

participante   

Noiembrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

 

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Realizarea 

experimentului  în cadrul 

demersul didactic la fizică 

în baza aplicaţiilor 

digitale”  

  100 cadre didactice   

participante   

Noiembrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar: „Evaluarea 

produselor curriculare la 

limba și literatura română 

în instituțiile cu predare în 

limbile minorităților 

naționale”    

  100 cadre didactice   

participante   

Noiembrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Conferința:  „Metode 

tradiționale și moderne 

aplicate pentru dezvoltarea 

comunicării în limba 

franceză”, ediția a VIII-a. 

  100 cadre didactice   

participante   

Noiembrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Seminar: „Alfabetizarea 

vizuală a elevilor prin 

gramatica şi tehnicile 

artelor vizuale în cadrul 

demersului didactic la  

Educaţie plastică”. 

  100 cadre didactice   

participante   

Noiembrie Lipsa formatorilor în 

domeniu; 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Desfășurarea activităților 

de instruire pentru cadrele 

didactice care au solicitat 

grad didactic 

 2000 cadre 

didactice 

participante 

30 noiembrie Imposibilitatea de a 

instrui toate cadrele 

didactice interesate 

Direcția Inspecție 

școlară 

Control tematic: 

„Respectarea prevederilor 

Instrucțiunii privind 

ocrotirea vieții și 

 

 

30 instituții de 

învățământ 

preșcolar evaluate 

 

Noiembrie Insuficiența dovezilor de 

nerespectare   

Direcția 

management 

preșcolar 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

sănătății copiilor în 

instituțiile de educație 

timpurie din Republica 

Moldova” 

Seminar pentru cadrele de 

conducere: „Eficientizarea 

managementului școlar 

prin Implementarea 

calitativă politicelor 

educaționale” 

 150 cadre de 

conducere din 

instituțiile de 

învățământ primar 

și secundar 

beneficiari  

Noiembrie Impact minim al formării 

continuă determinat de 

instruire la distanță.  

Secția 

management 

preuniversitar 

Seminar pentru psihologii 

școlari: „Sindromul 

burnaut” 

 130 psihologi 

școlari participanți 

25 noiembrie Condiții limitative 

cauzate de situația 

pandemică și posibile 

riscuri tehnice 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru logopezii 

școlari din instituțiile cu 

predare în limba română: 

„Metode și tehnici de 

lucru de  impostare a 

sunetelor prin intermediul 

mijloacelor mecanice  

(sonde logopedice, 

spatule, automasajul)”     

 Participarea 

logopezilor școlari 

din 100 % instituții 

cu predare în limba 

română cu cabinete 

de logopedie   

23 noiembrie Rezistența specialiștilor 

la schimbare 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Seminar pentru logopezii 

școlari din instituțiile cu 

predare în limba rusă: 

 Participarea 

logopezilor școlari 

din 100 % instituții 

25 noiembrie Rezistența specialiștilor 

la schimbare 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

„Развитие 

фонематического слуха 

и фонематического 

восприятия при 

коррекции письменной 

речи” 

cu predare în limba 

rusă cu cabinete de 

logopedie   

Seminar pentru logopezii 

din instituțiile preșcolare: 

„Viziuni teoretico-practice  

privind achiziția 

limbajului și comunicării 

la copii de vârstă 

preșcolară” 

 Participarea 100 % 

a logopezilor din 

instituțiile de 

educație preșcolară   

25 noiembrie Rezistența specialiștilor 

la schimbare 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Săptămâna promovării 

Serviciului logopedic în 

instituțiile de învățământ 

general cu genericul: 

„Ajută-mă să vorbesc, să 

citesc și să scriu  corect”  

 Raport de realizare 

a acțiunilor 

planificate 

 

07-11 noiembrie Deficiențe în organizarea 

acțiunilor din motivul 

situației epidemiologice  

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   

Participarea la Conferința 

științifico-practică 

internațională 

„Personalitate. Educație. 

Societate”, or. Grodno, 

Belarusia 

 Implicarea cadrelor 

de conducere la 

lucrările 

Conferinței din or. 

Grodno, Belarus 

Noiembrie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive 

pandemice 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Forumul tinerilor 

specialiști cu genericul 

„Inserția profesională. 

Drepturile și garanțiile 

tinerilor specialiști 

încadrați în instituțiile de 

învățământ din mun. 

Chișinău în anul  2022” 

 125 tineri 

specialiști 

participanți  

30 noiembrie Lipsa motivației de a 

participa la Forum 

  

Secția Resurse 

umane 

Coordonarea procesului de 

implementare a Strategiei 

„Educația 2030” 

 Plan cu privire la 

implementarea 

Strategiei „Educația 

2030” elaborat 

31 decembrie Constrângeri financiare Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Implementarea noilor 

norme de muncă și 

personal aprobate de MEC 

 Statele de personal 

și schemele de 

încadrare a 

personalului din 

cadrul instituțiilor 

de învățământ 

general revizuire și 

coordonate 

31 decembrie Tergiversarea termenului 

de aprobare a noilor 

norme de muncă și 

personal de către MEC 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 

Seminar pentru cadrele de 

conducere din instituțiile 

de învățământ cu privire la 

perfecționarea 

managementului financiar 

 Seminar desfășurat 

 

31 decembrie Lipsa specialiștilor în 

domeniu 

Secția Analiză, 

monitorizare și 

implementare a 

politicilor 

educaționale 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 

Conferința:  „Metode 

interactive aplicate în 

cadrul demersului didactic 

la limba şi literatura 

rusă/ucraineană/bulgară” 

 100 cadre didactice   

participante   

 

Decembrie 

Lipsa formatorilor în 

domeniu 

 Incapacitatea de 

participare a tuturor 

cadrelor didactice 

interesate.       

Direcția Inspecție 

școlară 

Dezvoltarea „Registrului 

electronic al documentelor 

curriculare transmise în 

custodia DGETS pentru 

utilizare în instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar în anii 2011-

2022”.  

 E-Registru de 

manuale dezvoltat 

31 decembrie  Serviciul 

Asistență 

didactică 

Seminar pentru 

bibliotecarii școlari: 

„Prioritățile profesionale și 

tendințele domeniului 

biblioteconomic la nivel 

internațional” 

 150 bibliotecari 

participanți 

Decembrie Imposibilitatea 

participării bibliotecarilor 

din lipsa calculatoarelor 

și accesului la internet în 

biblioteci 

Serviciul 

Asigurare 

didactică 

Activitate educativă cu 

genericul:  

Sensibilizarea elevilor 

față de persoanele cu 

Raport de realizare 

a activităților 

educative 

05-09 decembrie  Dificultăți de 

conștientizare că 

Centrul Psiho-

Socio-Pedagogic   
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

,,Ziua internațională a 

persoanelor cu dizabilități” 

dizabilități: toți diferiți 

– dar toți egali. 

consacrate 

persoanelor cu 

dizabilități 

dizabilitatea este parte a 

condiției umane 

Identificarea partenerilor 

pentru dezvoltarea 

sistemului educațional 

municipal 

 Acorduri de 

parteneriat și Planul 

acțiunilor pentru 

implementare 

aprobate 

31 decembrie Atitudinea rezervată a 

unor eventuali parteneri  

pentru domeniul 

educațional 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Desfășurarea, în 

parteneriat cu CNA, a 

campaniilor de informare a 

părinților și elevilor 

privind interzicerea 

colectarilor plăților 

informale în instituțiile de 

învățământ 

 Materiale 

informaționale 

distribuite elevilor 

din 87 instituții de 

învățământ liceal  

31 decembrie Lipsa interesului elevilor 

pentru participare 

Secția Informare 

și relații cu 

comunitatea 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu or. 

Moscova, Federația Rusă; 

or. Salonic, Grecia; or. 

Minsk, Bielorusia; or. 

București, România; or. 

Sankt Petersburg, 

Federația Rusă; or. Kiev, 

Ucraina; or. Tallinn, 

Estonia. 

 Acțiuni desfășurate 

pentru promovarea 

practicilor pozitive 

ale partinerilor  

31 decembrie Deficiențe în organizarea 

acțiunilor din motivul 

situației epidemiologice 

Secția informare 

și relații cu 

comunitatea 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Curs de instruire pentru 

cadrele didactice și de 

conducere din instituțiile 

de învățământ primar și 

secundar: „Adaptarea 

strategiilor educaționale-

factor esențial în reducerea 

absenteismului și 

prevenirea fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii”, 

CCD Suceava, România 

 30 cadre didactice 

și de conducere 

participante  

Ianuarie-martie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția informare 

şi relaţii cu 

comunitatea în 

parteneriat cu 

CCD Suceava 

Curs de instruire pentru 

cadrele didactice și de3 

conducere: 

„Инновационный 

менеджмент. Российский 

и зарубежный опыт”, 

Sankt-Peterburg, 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

30 cadre didactice 

și de conducere 

participante 

31 decembrie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică din motive de 

pandemie 

Secția informare 

şi relaţii cu 

comunitatea  

 

 

 

 

 

 

 

     

https://iocenter.ru/conferences/
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 

II. Domeniul EXTRAȘCOLAR  ȘI  TINERET 
 

Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor din  municipiul Chișinău 

 

Webinar municipal pentru 

directorii adjuncți pentru 

educație „Riscurile și 

impactul nesupravegherii 

copilului. 

Responsabilizarea 

părinților pentru 

supravegherea vieții și 

securității 

copiilor” 

 140 directori 

adjuncți pentru 

educație 

 

 

Ianuarie Posibilitățile tehnice 

reduse 

 

 

Direcția educație 

și tineret 

Implementarea Proiectului 

„Dezvoltarea 

competențelor ecologice 

pentru ecologizarea 

școlilor publice și 

promovarea 

învățământului dual pentru 

elevi”   

 22 proiecte 

câștigătoare 

Ianuarie-aprilie Restricțiile impuse din 

motivul pandemiei 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Ceremonia de premiere a 

câștigătorilor în cadrul 

Concursului pentru Bursa 

de încurajare a elevilor, 

sportivilor, oamenilor în 

etate, ediția 2021  

 114 dosare  

 

Ianuarie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

 

Susținerea activităților  

sectorului 

nonguvernamental de 

tineret și colaborare 

internațională 

 6 000 persoane 

implicate în 

activități 

Ianuarie-decembrie 

 

Formatul de desfășurare 

a activității, posibilități 

tehnice reduse sau lipsa 

acestora 

Direcția educație 

și tineret 

 

Săptămâna memoriei 

Holocaust 

 Elevi din 144 

instituții de 

învățământ 

participanți 

Ianuarie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică la activități 

Direcția educație 

și tineret 

Activități în susținerea și 

promovarea inițiativelor 

tinerilor, servicii pentru 

tineret, acțiuni de 

promovare CLCT și 

CMTC 

 52 activități de 

consiliere în 

serviciile pentru 

tineret oferite de 

CMTC cu 10 000 

tineri beneficiari   

Ianuarie-decembrie 

 

Implicarea scăzută din 

partea tinerilor cu vârsta 

24-35 ani 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Proiect municipal de 

granturi mici pentru 

asociații obștești 

 15 proiecte/3 000 

beneficiari  

Ianuarie-decembrie  Numărul redus de tineri 

interesați pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret, 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 Centrul municipal 

de tineret  

Acțiuni parvenite de la 

sectorul asociativ de 

tineret 

 Inițiative a ONG-

urilor 

Ianuarie-decembrie  Numărul redus tineri 

interesați pentru 

participare 

 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Activități pentru tineret  

inițiate de tinerii din 

localitățile rurale în 

colaborare cu primăriile 

locale 

 15 proiecte Ianuarie-decembrie Numărul redus tineri  

interesaţi pentru 

participare 

 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret 

Program de abilitare a 

voluntarilor Centrului de 

tineret Chișinău 

 235 de tineri 

participanți la 

program 

Ianuarie, 

Iunie, 

Septembrie 

Situația pandemică și 

fluctuația de tineri 

voluntari 

Centrul municipal 

de tineret 

Activități inițiate de CLT   15 proiecte Ianuarie-decembrie Numărul redus tineri 

interesați pentru 

participare. 

 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Program de informare a 

tinerilor „Centrul de 

Tineret mobil” 

 11 200 de tineri și 

tinere cunosc 

despre 

oportunitățile de 

Ianuarie-decembrie Refuzul colaborării din 

partea APL-urilor și a 

potențialilor parteneri 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

dezvoltare 

personală și 

beneficiază de 

serviciile centrului 

Programul municipal 

,,Chișinău – capitala 

tinerilor implicați activ pe 

piața muncii’’ 

 50 de sesiuni de 

informare privind 

ocuparea forței de 

muncă și oferte de 

angajare. Ghid de 

informare pentru 

tineri elaborat. 

Ianuarie-decembrie Implicarea redusă a 

tinerilor 

Centrul municipal 

de tineret 

Program municipal de 

dezvoltare personală a 

tinerilor 

 1 600 tineri cu  

abilități dezvoltate 

pentru dezvoltare 

personală 

Ianuarie-decembrie Lipsa interesului din 

partea tinerilor de a 

participa 

Centrul municipal 

de tineret 

Acțiuni de implementare a 

Strategiei de comunicare a 

Centrului municipal de 

tineret  

 5 acorduri de 

colaborare și 

crearea unui 

laborator de 

capacitate media 

funcțional 

Ianuarie-decembrie Lipsa interesului de a 

colabora din partea 

prestatorilor de servicii 

sociale din comunitate și 

a instituțiilor media 

Centrul municipal 

de tineret 

Program de animare a 

timpului liber ”Weekend 

la Centru” 

 500 tineri cu vârsta 

cuprinsă între 14 – 

35 ani implicați în 

Ianuarie-decembrie Interesul scăzut al 

tinerilor 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

activități de 

socializare și 

petrecere a timpului 

liber offline 

Săptămâna Siguranței pe 

Internet 

 38 000 elevi din  

instituțiile de 

învățământ 

secundar și 

extrașcolar 

Februarie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

Seminar pentru 

specialiștii în lucrul de 

tineret din cadrul APL II și 

primării din localități 

rurale 

 

 

 

25 de specialiști din 

cadrul primăriilor 

locale și preturilor 

din sector instruiți 

Februarie Restricții în organizare 

din motivul pandemiei 

Direcția educație 

și tineret 

Ciclul de instruiri pentru 

sectorul de tineret: 

„Drepturile tinerilor, 

incluziunea socială și 

nedescriminare” 

 Raport de totalizare Februarie Inactivism civic Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Maratonul Jocurilor 

Intelectuale (Campionatul 

Ce? Unde? Când?), 

sesiunea Primăvara 

 25 echipe de tineri 

participante 

Februarie 

 

Număr redus de 

participanți  

 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Seminar pentru directorii 

adjuncți pentru educație  

„Aspecte metodologice 

privind activitatea 

instituțiilor de învățământ 

în organizarea odihnei și 

întremării elevilor în 

perioada estivală” 

 178 cadre de 

conducere din 

instituțiile de  

învățământ primar, 

secundar și 

extrașcolar instruite 

 

Februarie Restricții pentru 

organizare cu prezență 

fizică a participanților 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul Național de 

eseuri „Holocaust: Istorii 

și lecții de viață” 

 Elevi din 44 

instituții de 

învățământ 

participanți 

Februarie-aprilie  Lipsa motivației pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

Proiectul teatral  

„#EUspectACTOR”, în 

colaborare cu Fundația 

Caritas Moldova 

 1 200 de tineri 

implicați 

Februarie  Lipsa motivației pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

Decada educativ-patriotică 

și de consolidare a 

generațiilor cu participarea 

veteranilor, dedicată Zilei 

comemorării celor căzuți 

în războiul din Afganistan 

 32 000 elevi 

participanți 

 

Februarie Lipsa interesului pentru 

participare  

 

Direcția educație 

și tineret  

Program formare de 

Formatori pentru 

voluntarii Centrului 

 Formatori pentru 

voluntarii Centrului 

de tineret activi 

Februarie Fluctuația de tineri și  

voluntari 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

municipal de Tineret 

Chișinău 

 

Program de mentorat 

pentru voluntarii Centrului 

Municipal de Tineret 

 135 de tineri 

instruiți în 

domeniile de 

activitate din cadrul 

Centrului  

Februarie Implicarea redusă din 

partea voluntarilor 

Centrul municipal 

de tineret 

Crearea  și dotarea 

Centrelor de tineret în 

sectoarele municipiului 

Chișinău 

 4 Centre de tineret 

funcționale în 

sectoare: Botanica, 

Centru, Buiucani și 

Râșcani. 

Februarie – august  Resurse financiare 

insuficiente 

Centrul municipal 

de tineret 

Instruirea lucrătorilor de 

tineret din Centrele de 

Tineret din Chișinău și 

suburbii 

 20 de lucrători de 

tineret din Centrele 

de Tineret instruiți 

în diverse domenii 

în lucru cu tinerii 

Februarie – 

decembrie  

Suprapunerea de acțiuni Centrul municipal 

de tineret 

Dezvoltarea a două 

servicii de tineret în 

Centrele de Tineret din 

Chișinău și suburbii 

 Serviciul de 

voluntariat și 

dezvoltare 

personală a tinerilor 

dezvoltat în 

Centrele de Tineret 

din Chișinău. 

Februarie – 

decembrie  

Resurse financiare 

insuficiente 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Organizarea Programului 

de granturi pentru 

susținerea activității 

Centrelor de Tineret din 

municipiul Chișinău 

 10 Centre de 

Tineret beneficiare 

în cadrul 

Programului de 

granturi și 5 

inițiative locale 

organizarea și 

realizate pentru 

tineri. 

Februarie - 

noiembrie 

 Centrul municipal 

de tineret 

Organizarea activităților 

de dezvoltare personală 

pentru tinerii din 

suburbiile capitalei 

 Organizarea a câte 

5 sesiuni de 

dezvoltare 

personală în 13 

suburbii din mun. 

Chișinău pentru 

3000 de tineri. 

Februarie - 

decembrie 

 Centrul municipal 

de tineret 

Crearea și consolidarea 

Consiliilor Locale de 

tineret 

 12 Consilii de 

Tineret din mun. 

Chișinău create și 

consolidate 

Februarie - 

decembrie 

 Centrul municipal 

de tineret 

Abilitarea tinerilor 

consilieri prin desfășurarea 

activităților de 

consolidare. 

 Tinerii din 

Consiliilor Locale 

de tineret din mun. 

Chișinău sunt 

Februarie - 

decembrie 

 Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

abilitați pe diverse 

domenii de 

activitate. 

Organizarea Cluburilor de 

Interese 

 160 de tineri de 

vârsta cuprinsă 

între 14-35 ani 

implicați în 

activitatea 

Cluburilor de 

Interese 

Februarie-decembrie Număr redus de tineri 

interesați 

 

Centrul municipal 

de tineret 

Elaborarea și depunerea 

dosarului pentru obținerea 

titlului de Capitală 

Europeană a Tineretului 

 Dosar depus Februarie-decembrie Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret 

Seminar pentru directorii 

adjuncți pentru educație 

„Rolul activităților 

extracurriculare în 

realizarea obiectivelor 

educaționale a instituțiilor 

de învățământ- dezvoltarea 

capacității de 

autoînțelegere și 

autocunoaștere a elevilor, 

  150 de directori 

adjuncți pentru 

educație instruiți 

 

Martie   Restricții pentru 

organizare cu prezență 

fizică a participanților 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

stimularea creativității și 

flexibilității cognitive” 

Concursul municipal 

„Copilărie fără violență”, 

dedicat Zilei Internaționale 

a Nonviolenței în Școală, 

Siguranței pe Internet 

 4 500 elevi din 

instituțiile de 

învățământ general 

participanți 

Martie Imposibilitatea 

organizării cu prezența 

fizică 

Direcția educație 

și tineret 

Campania de promovare a 

stilului de viață sănătos în 

mediul elevilor și tinerilor  

„Sănătatea Ta contează!”  

în colaborare cu AO 

„Neovita”  

 6 000 elevi și tineri 

instruiți 

Martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică  

Direcția educație 

și tineret 

Training de formare a 

competențelor 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor „Abilități de viață 

și de business” 

 25 tineri formați Martie  Interes scăzut pentru 

participarea online 

Direcția educație 

și tineret 

Proiectul „Dezbateri - 

sport intelectual pentru 

tineri” în colaborare cu 

AO „Anda Debate” 

 1 500 de elevi și 

tineri participanți în 

concurs  

Martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

Direcția educație 

și tineret 

Lunarul cunoștințelor 

juridice „Noi și Legea” 

 90 000 elevi 

participanți 

Martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 

Seminar pentru directorii 

adjuncți pentru educație 

„Activitatea cu elevii din 

diverse grupe sociale” 

 150 directori 

adjuncți pentru 

educație instruiți 

Martie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

Festivalul Municipal de 

Teatru pentru Tineret 

„OSTENDE 

” 1500 de tineri 

implicați/14 trupe 

de teatru 

participante 

Martie Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

Direcția educație 

și tineret 

Decada educativ-patriotică 

și de consolidare a 

generațiilor, cu 

participarea veteranilor, 

dedicată Zilei comemorării 

celor căzuți în acțiunile de 

luptă pentru apărarea  

integrității  și 

independenței Republicii 

Moldova 

 32 000 elevi 

participanți 

 

Martie Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

 

Direcția educație 

și tineret 

Concurs municipal cu 

caracter ecologic  „Să 

facem Pământul să 

zâmbească” 

 

 150 de elevi din 12 

instituții de 

învățământ 

extrașcolar 

participanți 

Martie Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Program de informare în 

domeniul juridic 

 10 000 tineri 

informați despre în 

domeniul juridic 

Martie Restricții în stabilirea 

formatului de desfășurare 

din motivul pandemiei 

Centrul municipal 

de tineret 

Implicarea tinerilor în 

identificarea propriilor 

necesități și a soluțiilor 

acestora 

Sondaj municipal 

pentru identificarea 

necesităților tinerilor 

„Vreau să fiu auzit/ă” 

1 500 tineri 

intervievați privind 

identificarea 

necesităților 

Martie 

 

Marja de eroare înaltă Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Forumul municipal al 

tinerilor  

Întrunirea a 200 de 

tineri cu 

reprezentanții 

instituțiilor de stat 

și a ONG  

Aprilie Interesul scăzut al 

tinerilor pentru 

participare  

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Program de informare 

„Parteneriat între 

generații” 

 80 de participanți 

(părinți și tineri) 

informați cum să 

comunice eficient, 

cum să lucreze în 

echipă, cum să fie 

armonie în familie 

Martie, septembrie Lipsa interesului 

părinților și tinerilor. 

Lipsa unui spațiu pentru 

realizarea activităților. 

Centrul municipal 

de tineret 

Atelier de lucru „Spune 

DA pentru sănătatea ta!”, 

dedicat Zilei Mondiale a 

Sănătății 

 1 000 elevi 

participanți 

07 Aprilie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Campania de promovare a 

activismului civic 

„Voluntariatul-implicare 

activă în folosul  

societății” 

 3 000 de tineri   

informați 

Aprilie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

Lunarul de informare și 

sensibilizare 

„PROSănătate” 

 90 000 elevi 

informați 

Aprilie Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal al 

folclorului pascal pentru 

colectivele de tineret din 

localități rurale „Hristos a 

inviat!”, 2022 

 15 colective de 

tineret, 15  tineri 

interpreți 

participanți 

 

Aprilie 

 

Restricții în stabilirea 

formatului de desfășurare 

din motivul pandemiei 

Direcția educație 

și tineret 

Festivalul-concurs 

municipal al orchestrelor 

de muzică populară, 

formațiilor folclorice, 

coregrafice și de fluierași 

„La Fântâna Dorului”   

 120 colective 

artistice de copii 

participante 

 

Aprilie Implicarea insuficientă a 

instituțiilor de învățământ 

în realizarea concursului. 

 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal al 

cântecului pascal „Pentru 

Tine, Doamne!” 

 

 18 colective de 

copii și tineret, 20 

de tineret interpreți 

participanți 

Aprilie Restricții în stabilirea 

formatului de desfășurare 

din motivul pandemiei 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Concursul municipal al 

tinerilor agenți ai 

circulației rutiere 

„Securitatea la trafic 

înseamnă viață!” 

 15 000 elevi 

participanți  

Aprilie-mai Restricții în stabilirea 

formatului de desfășurare 

din motivul pandemiei  

Direcția educație 

și tineret 

 

Festivalul - concurs al 

cântecelor patriotice, ediția 

2022 

 

 500 elevi 

participanți 

 

Aprilie  Realizarea concursului cu 

nerespectarea termenilor 

stabiliți 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul  municipal al 

colectivelor corale ale 

copiilor din instituțiile de 

învățământ primar, 

secundar, extrașcolar 

 15 colective corale 

din instituțiile de 

învățământ 

participante 

 

Aprilie  Implicarea insuficientă a 

instituțiilor de învățământ 

în realizarea concursului. 

Direcția educație 

și tineret 

Campania „Voluntar 

pentru mediu” 

 25 tineri instruiți în 

eficacitatea energiei 

durabile, colectarea 

și reutilizarea 

deșeurilor 

Aprilie, Septembrie Implicarea redusă a 

voluntarilor în 

organizarea campaniei. 

Condiții climaterice 

nefavorabile 

Centrul municipal 

de tineret 

Programul ”Discuții fără 

tabu” 

 40 tineri cu vârsta 

peste 15 ani formați 

în comunicare 

Aprilie Lipsa interesului din 

partea tinerilor de a 

participa. 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

eficientă de la egal 

la egal 

Forumul Tinerilor în 

promovarea Sănătății,  în 

colaborare cu Direcția 

Sănătății a CMC și AO 

„Neovita” 

 2 000 tineri 

participanți 

Mai Lipsa motivației pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

Activități de promovare a 

Consiliului municipal al 

Elevilor (CME) 

 15 proiecte inițiate 

și realizate 

Mai Restricții impuse în 

perioada de pandemie  

COVID-19 

Direcția educație 

și tineret 

Campania de promovare a 

serviciilor de planificare a 

familiei în mediul 

tinerilor, în colaborare cu 

AO „Principii sănătoase” 

 2 500 de elevi și 

tineri informați 

Mai 

 

Lipsa interesului pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

 

Festivalul-concursul  al 

muzicii de fanfară 

 

 11 colective de 

fanfară din 

instituțiile de 

învățământ 

participante 

Mai 

 

Imposibilitatea 

desfășurării off-line 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal 

„Absolventul anului - 

2022 

”  

 

50 dosare a 

absolvenților 

Mai 

  

Prezentarea dosarelor 

incomplete de către 

participanți 

Direcția educație 

și tineret, Direcția 

Inspecția Școlară 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Concursul municipal al 

formațiilor de dans clasic, 

sportiv și modern   

„Constelația dansului - 

2022”  

 135 formații de 

dans clasic, sportiv 

și modern din 

instituțiile de 

învățământ 

participante 

Mai  

 

Implicarea insuficientă a 

instituțiilor de învățământ 

în realizarea concursului. 

 

Direcția educație 

și tineret 

Organizarea odihnei  şi 

întremării  elevilor în 

perioada estivală 

 16 000 elevi 

beneficiari  

Mai-august Tergiversarea deciziei 

CMC 

Direcția educație 

și tineret 

Program de divertisment 

consacrat Zilei 

Internaționale a Copiilor 

 2 000 copii 

participanți 

Iunie Restricții impuse în 

perioada de pandemie  

COVID-19 în organizare 

Direcția educație 

și tineret 

Activități de promovare 

participării tinerilor la 

procesul de luare a 

deciziilor. Acțiuni inițiate 

de Consiliul Municipal al 

Elevilor (CME) 

 10 activități 

desfășurate 

Iunie  Inactivism civic Direcția educație 

și tineret 

 

Training instructiv pentru 

lucrători de tineret și 

specialiștii în lucrul de 

tineret din APL II 

 25 lucrători de 

tineret instruiți 

Iulie  Numărul scăzut a 

doritorilor pentru 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

Școala de vară pentru 

voluntarii Centrului 

 20 de tineri și 

tinere, voluntari 

Iulie Condiții climaterice 

nefavorabile 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

municipal de tineret 

Chișinău 

activi din cadrul CT 

Chișinău 

participanți la 

Școala de vară 

Acțiuni de promovare 

imaginii tinerilor consacrat 

Zilei Internaționale a 

Tineretului 

 1 000 persoane 

informați 

August Formatul de desfășurare 

și posibilitatea redusă de 

participare 

Direcția educație 

și tineret 

Ziua Internațională a 

Tinerilor 

 2000 tineri 

informați despre 

oportunitățile 

oferite la nivel 

municipal, național 

și internațional 

August Interesul scăzut al 

tinerilor 

Centrul municipal 

de tineret 

Publicarea pe paginile web 

ale Centrelor de Creație și 

a DGETS a rapoartelor 

anuale de activitate. 

 Rapoartele anuale a 

100 % Centre de 

creație publicate 

31 august Tergiversarea prezentării 

rapoartelor anuale de 

către Centrele de creație 

Direcția educație 

și tineret 

Seminar pentru 

specialiștii în problemele 

tineretului din localități 

rurale „Academia tinerilor 

lideri” 

 24 persoane 

participante 

Septembrie Lipsa specialiștilor în 

domeniul tineretului 

angajat 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal  al 

proiectelor pentru tinerii  

din instituțiile generale de 

 10 proiecte Septembrie Numărul redus de 

proiecte propuse 

Direcția educație 

și tineret, 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

învățământ „Ideile ce 

schimbă lumea” 

 Centrul municipal 

de tineret  

Lunarul Securității 

Cibernetice cu genericul 

„Fii în siguranță în mediul 

cibernetic” 

 90 000 elevi 

informați 

Octombrie Lipsa interesului pentru 

subiect 

 

Direcția educație 

și tineret 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 

 1 000 tineri 

participați la 

acțiunile organizate  

Octombrie Implicarea redusă a 

tinerilor în promovarea 

voluntariatului 

Centrul municipal 

de tineret 

Săptămâna Națională a 

Tineretului la Chișinău 

2022 

 Târg de oportunități Octombrie Lipsa interesului din 

partea tinerilor pentru 

participare 

Centrul municipal 

de tineret 

Campania națională: 

Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de 

ființe umane 

 25 000 elevi 

informați 

18-25 octombrie Lipsa interesului pentru 

subiect 

 

Direcția educație 

și tineret 

Festivalul-concurs  „Să 

dăruim culori copilăriei”, 

dedicat Zilei Internaționale 

de Prevenire a Abuzului 

față de Copii 

 25 000 elevi din 

instituțiile de 

învățământ 

participanți 

Octombrie-

noiembrie  

 

Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

Direcția educație 

și tineret 

Stimularea elevilor și 

tinerilor dotați 

Acordarea premiului de 

merit municipal elevilor 

80 tineri beneficiari 

de bursa Primăriei 

Octombrie  Fonduri modeste pentru 

organizarea activității 

Direcția educație 

și tineret, 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

și tinerilor dotați din 

municipiul Chișinău 

municipiului 

Chișinău  

 Direcție inspecție 

școlară, 

Secția sport 

Acordarea premiului 

municipal pentru tineret 

în domeniul științei, 

tehnicii, artei, literaturii 

și activism civic 

10 laureați ai 

concursului  

Noiembrie-

decembrie 

 

Fonduri modeste pentru 

organizarea activității 

Direcția educație 

și tineret 

 

Campania „Să creștem 

fără violență” dedicat Zilei 

Internaționale de prevenire 

a violenței față de copii 

 90 000 elevi 

informați  

Noiembrie  Lipsa interesului pentru 

subiect 

 

Direcția educație 

și tineret 

Training pentru directorii 

adjuncți pentru 

educație/coordonatori ai 

cazurilor de ANET 

debutanți „Activitatea de 

protecție a copilului în 

mediul școlar 

 50 directori 

adjuncți instruiți 

Noiembrie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

 

Programul „Toleranța și 

nonviolența – armonia în 

diferențe” 

 60 de tineri instruiți 

pentru a aplica 

metode de 

promovare a 

toleranței și 

Noiembrie Interesul scăzut 

manifestat din partea 

organizațiilor. Nr. mic de 

tineri participanți la 

activități 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

nonviolenței și a 

drepturilor omului 

Maratonul Jocurilor 

Intelectuale (Campionatul 

Ce? Unde? Când?), 

Sesiunea Toamnă 

 2 000 elevi și tineri 

participanți 

Noiembrie  

 

Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

 

Training municipal: 

„Asigurarea protecției 

vieții și sănătății elevilor 

în mediul școlar” 

 170 de directori 

adjuncți, 

coordonatori a 

cazurilor de ANET 

participanți  

Noiembrie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 

 

Concursul „Mobilizarea 

tinerilor în antreprenoriat”,  

MTiA, ediția 2022 

 2 000 tineri 

participanți 

Noiembrie  Posibilități tehnice reduse  Direcția educație 

și tineret 

Programul de divertisment 

consacrat Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei 

Internaționale a 

Studenților   

 2 600  de tineri 

participanți 

Noiembrie  Număr redus de 

participanți  

Restricții impuse din 

motivul situației 

pandemice 

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  

Festival - Concurs al 

Tinerilor Interpreți  al 

Cântecului Popular 

„Tamara Ciobanu” în 

  500 elevi și  tineri 

participanți 

Noiembrie  Număr redus de 

participanți  

Direcția educație 

și tineret, 

Centrul municipal 

de tineret  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

colaborare cu Uniunea 

Muzicienilor din Moldova 

Restricții impuse din 

motivul situației 

pandemice 

Acțiunea de binefacere  

Târgul torbițelor ecologice 

cu genericul „Trăistuța 

speranței”  

 300 elevi din 

instituțiile de 

învățământ 

participanți  

Noiembrie  

 

Număr redus de 

participanți  

Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal de 

videoclipuri și interpretări 

muzicale „Familia leagăn 

de dor” 

 1 500 elevi 

participanți  

Noiembrie  Imposibilitatea 

participării cu prezență 

fizică 

Direcția educație 

și tineret 

Săptămâna Toleranței 

 

 90 000 elevi 

informați 

16-20 noiembrie  Imposibilitatea 

organizării activităților 

cu participarea cu 

prezența fizică 

Direcția educație 

și tineret 

Concursul municipal 

dedicat Zilei de combatere 

a maladiei HIV/SIDA 

„Lumea viitorului sănătos” 

 2 500 elevi 

participanți 

01 decembrie  Nerespectarea termenilor 

stabiliți 

 

Direcția educație 

și tineret 

Spectacol Social pentru 

elevi și tineri „Povestea de 

Crăciun 3” 

 2 500 elevi 

participanți 

20-25 decembrie  Imposibilitatea 

participării cu prezența 

fizică 

 

Direcția educație 

și tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Concurs în promovarea 

ideilor antreprenoriale a  

tinerilor „DECA Idei 

CHALLENGE” în 

colaborare cu AO „GEN 

Moldova” 

 2 000 persoane 

participante 

Decembrie  Posibilități tehnice reduse Direcția educație 

și tineret 

 

Concurs municipal de 

creație „Cosița de versuri 

și culori” 

 1 400 elevi 

participanți 

Decembrie  Imposibilitatea 

participării cu prezență 

fizică 

Direcția educație 

și tineret 

Festivalul-concurs 

municipal al datinilor și 

obiceiurilor de iarnă  „Să 

trăiți, să-nfloriți” 

 

 75 formații 

folclorice din 

instituțiile de 

învățământ 

participante 

Decembrie Implicarea insuficientă a 

instituțiilor de învățământ 

în realizarea concursului. 

Direcția educație 

și tineret 

Sărbătoarea obiceiurilor și 

tradițiilor de crăciun 

„Aprindeți luminile!” 

 25 colective 

artistice 

participante 

Decembrie  Număr redus de 

participanți  

Direcția educație 

și tineret 

Gala Voluntarilor 2022  30 de tineri 

premiați în cadrul 

Gala Voluntarilor 

2022 

 

decembrie Imposibilitatea 

organizării  cu prezență 

fizică a participanților 

Centrul municipal 

de tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 

III. Domeniul SPORT 
 

Obiectiv general: Promovarea modului sănătos de viață prin acțiuni sportive 

 

Stimularea sportivilor și 

antrenorilor din municipiul 

Chișinău pentru 

performanțe sportive 

Program cultural-

sportiv „Gala Vedetelor 

Sportive-2022” 

Participarea 

sportivilor cu 

performanțe 

sportive 

Decembrie  Secția Sport 

Premierea sportivilor 

din municipiul Chișinău 

pentru performanțe 

obținute la competițiile 

internaționale  

Participarea 

sportivilor cu 

performanțe 

sportive 

Decembrie  Secția Sport 

Publicarea pe paginile web 

ale Școlilor de sport și a 

DGETS a rapoartelor 

anuale de activitate. 

 Rapoartele anuale a 

100 % școli de 

sport publicate 

31 august Tergiversarea prezentării 

rapoartelor anuale de 

către școlile de sport 

Secția Sport 

Campionate municipale la 

probe sportive 

Atletism: Campionatul 

municipiului Chişinău, 

juniori-I  

 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Ianuarie 

 

Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Atletism: Campionatul 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

performanțe 

sportive 

Volei: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (bărbați) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Box: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (tineret, 

seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Judo: Campionatul 

Open al municipiului 

Chişinău între juniori şi 

seniori (bărbaţi, femei) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Lupte libere: 

Campionatul 

municipiului Chişinău 

(juniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Lupte greco-romane: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Scrima:  Campionatul 

Open a municipiului 

Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Şah: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tae kwon-do GTF: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tenis de masă: 

Campionatul 

municipiului Chişinău 

(individual) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Atletism: Campionatul 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Haltere: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (cadeţi, 

juniori, seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Înot: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (juniori, 

seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Lupte libere: 

Campionatul 

municipiului Chişinău 

(seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tir: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (arme 

pneumatice) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Acţiuni sportive pentru 

pentru persoane cu 

dezabilități: 

Campionatul 

municipiului Chişinău 

la şah şi joc de dame, 

minifotbal, baschet. 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Baschet: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Hipism: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău consacrat Zilei 

Sportivului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Karate-do: 

Campionatul Open al 

municipiului Chişinău 

(juniori, seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Orientarea sportivă: 

Campionatul de 

primăvară al 

municipiului Chişinău 

„Azimut - prietenia” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Tir cu arcul: 

Campionatul Open al 

municipiului Chişinău 

(FTTA-1XOR) (seniori, 

juniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Volei: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (femei) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Radiosport: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Polo pe apă: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Rugby: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Badminton: 

Campionatul Open al 

municipiului Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Atletism: Campionatul 

municipiului Chişinău 

(seniori, juniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Baseball: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău consacrat Zilei 

mondiale a copilului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Înot: Campionatul 

municipiului Chişinău 

la înot consacrat Zilei 

Mondiale a copilului 

„Delfin” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tenis: Campionatul 

Open al municipiului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Fotbal de plaja: 

Campionatul Open al 

municipiului Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Aerobică: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău consacrat Zilei 

mondiale a copilului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Box: Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (juniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Ciclism: Campionatul 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

consacrat Zilei 

mondiale a copilului 

Iahting: Campionatul 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Powerlifting (forţa 

triatlon): Campionatul 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Fotbal tenis - 

Campionatul deschis al 

mun. Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iulie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Tenis de masă: 

Campionatul 

municipiului Chişinău 

(echipe) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Septembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Kick-Boxing: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

(juniori, seniori) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Septembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Atletism: Campionatul 

de toamnă consacrat 

Hramului Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Gimnastica artistică: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

consacrat Hramului 

Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Joc de dame: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal:  Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (bărbaţi) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Kaiak-canoe: 

Campionatul Open al 

municipiului Chişinău 

consacrat Hramului 

Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Orientarea sportivă: 

Campionatul de toamnă 

al municipiului 

Participarea 

elevilor capabili de 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Chişinău consacrat 

Hramului Chişinăului 

performanțe 

sportive 

Şah: Campionatul 

municipiului Chişinău 

consacrat Hramului 

Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tae kwon-do WTF: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

WTF 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal:  Campionatul 

deschis al municipiului 

Chişinău (femei) 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Gimnastica ritmică: 

Campionatul deschis al 

municipiului Chişinău 

consacrat Zilei 

naţionale a tineretului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Cupe municipale  la 

probele sportive 

 

Fotbal: Cupa Open de 

iarnă a municipiului 

Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Gimnastica artistică: 

Cupa deschisă a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Gimnastica ritmică:  

Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Taekwon-Do  GTF: 

Cupa  deschisă  a  

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Pentatlon modern: 

Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Kikboxing: Cupa 

deschisa a municipiului 

Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal:  Cupa 

municipiului Chişinău 

(bărbaţi) consacrată 

„Zilei sportivului” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Kaiak-canoe: Cupa 

Open a municipiului 

Chişinău consacrată 

Zilei sportivului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Rugby: Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Fotbal de plajă: Cupa  

deschisă a  mun. 

Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Septembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Baseball: Cupa 

deschisă a municipiului 

Chişinău consacrată 

Hramului Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Ciclism: Cupa deschisă 

a municipiului Chişinău 

consacrată Hramului 

Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Haltere:  Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Hipism: Cupa  

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Karate-do: Cupa Open 

a municipiului Chişinău 

consacrată Hramului 

Chişinăului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Polo pe apă: Cupa 

deschisă  a municipiului 

Chișinău  la polo pe apă 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Radiosport: Cupa 

municipiului Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Șah: Cupa Open rapid Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Joc de dame: Cupa 

municipiului Chişinău 

consacrată Zilei 

naţionale a tineretului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Înot: Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Scrimă:  Cupa Open a 

municipiului Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Box: Cupa municipiului 

Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tir: Cupa municipiului 

Chişinău consacrată 

Antrenorului Emerit al 

Republicii Moldova  

"B. Diacenco" 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Badminton: Cupa 

deschisă a municipiului 

Chișinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Turnee internaționale și 

municipale organizate  la 

probe sportive 

Karate-do, Kabudo: 

Turneu internațional în 

memoria eroilor căzuți 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

în Afganistan ”Veteran 

Cup - 2022” 

Karate-do: Turneu 

internațional în 

memoria eroilor căzuți 

în Afganistan 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Februarie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal:  Turneu 

Internaţional 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Fotbal: Turneul 

„Guguţă” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Mai Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Lupte libere: Turneu 

internațional la lupte 

libere în memoria 

Antrenorului Emerit  al  

Republicii Moldova 

Tudor Jubîrcu 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Volei: Turneul 

internaţional la volei de 

plajă 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iulie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Dansuri sportive: 

Concursul 

„Internaţional Open 

Chişinău 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal:  Turneul 

internaţional „Cupa 

Primăriei municipiului 

Chişinău” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Handbal: Turneu 

internațional în 

memoria antrenorului - 

profesor Anatol 

Praporșcic 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Octombrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Rugby: Turneul 

internațional de rugby-7 

consacrat Zilei 

Naționale a Tineretului 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Handbal: Turneu 

internațional în 

memoria  Anatol 

Pervanciuc 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Noiembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Judo: Turneul 

internaţional consacrat 

Participarea 

elevilor capabili de 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Antrenorului Emerit al 

Republicii Moldova „V. 

Luca” 

performanțe 

sportive 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Haltere: Turneul 

internaţional „Podeţul 

de Anul Nou” 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Tir cu arcul: Turneul 

Open consacrat 

Sărbătorilor de Crăciun 

Participarea 

elevilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Acțiuni sportive cu 

caracter de masă 

Cursa de alergări de 3 

km, 6 km şi 12 km 

(veterani) 

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Aprilie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Cursa de alergări 

dedicată Zilei Olimpice 

Mondială  

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Concursul sportiv în 

taberele de odihnă 

„Starturi vesele” 

Participarea 

copiilor din tabere 

iunie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Cursa de alergări de 3 

km, 6 km şi 12 km 

(juniori, tineret, seniori 

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Septembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Manifestări cultural-

sportive organizate în 

suburbiile municipiului 

Chişinău 

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Martie-mai, 

Septembrie-

noiembrie 

Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Condiții 

meteo nefavorabile. 

Secția Sport 

Competiții sportive 

consacrate Zilei Mondiale 

a persoanelor cu 

Dizabilități 

 Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Pregătirea sportivilor din 

municipiul Chișinău și din 

instituțiile de ramură 

subordonate DGETS 

Cantonamente de 

pregătire  a  sportivilor  

pentru toate categoriile 

de vârstă pentru 

desfășurarea 

competițiilor interne  

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Ianuarie-decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

Cantonamente de 

pregătire a  sportivilor 

de performanță din 

mun. Chișinău  către  

Jocurile Olimpice, 

Campionatele 

Mondiale, 

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Ianuarie-decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Campionatele 

Europene, Jocurile 

Balcanice etc. 

Deplasarea membrilor 

lotului municipal la 

diverse competiţii 

naţionale şi 

internaţionale 

Participarea 

tinerilor capabili de 

performanțe 

sportive 

Ianuarie-decembrie Lipsa edificiilor sportive 

specializate. Asigurarea 

insuficientă cu utilaj și 

echipament sportiv. 

Secția Sport 

 

IV. Domeniul AUDIT INTERN 
 

Obiectiv general: Consolidarea managementului organizațional și instituțional 

 

Evaluarea procesului de 

implementare a controlului 

intern managerial 

  Raport privind 

implementarea 

sistemului de 

control intern 

managerial 

Ianuarie-decembrie Neprezentarea 

materialelor necesare 

pentru evaluarea unor 

segmente în procesul de 

management 

Secția revizie și 

control 

Monitorizarea  

implementării 

recomandărilor în 

subdiviziunile  auditate în 

rezultatul misiunii de audit 

efectuate. 

1.1.2.1. Evaluarea 

modului  de 

implementare a 

recomandărilor de audit 

,conform Rapoartelor : 

1.HCC 79/2020  asupra 

alimentației copiilor;  

Informația privind 

rezultatele 

verificării ulterioare 

Ianuarie-decembrie Neimplementarea 

recomandărilor  în  

termenii stabiliți 

Secția revizie și 

control, 

Subdiviziunile 

DGETS și DETS 

din sectoare 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

2.HCC nr.48/2020 

asupra conformității  

salarizării  în unele 

instituții de învățământ  

preuniversitar din 

subordinea APL 

3.Dispoziția  Primarului  

General nr. 596-d din 

12.10.2021  privind 

evaluarea modului de 

organizare a sistemului 

financiar-contabil cu 

accent pe mecanisme de  

control intern de către 

DAI a Primăriei mun. 

Chișinău 

Implementarea/dezvoltare

a sistemului de 

management financiar și 

control conform SNCI în 

14 subdiviziuni ale  

DGETS și 5 subdiviziuni a  

DETS din sectoare. 

 Furnizarea 

serviciilor de 

consultanță la 

solicitarea părților 

interesate  

Ianuarie-decembrie Nerespectarea cerințelor  

de implementare a 

sistemului de 

management  și control 

intern privind CIM 

Secția revizie și 

control 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Asigurarea și 

îmbunătățirea calității 

activității de control intern 

 Perfectarea 

formularului  

privind raportarea 

individuală a 

activității 

auditorului 

Decembrie Neatingerea  unor 

indicatori care aduc la 

informarea incompletă 

Secția revizie și 

control 

Autoevaluarea sistemului 

de control intern 

managerial  din cadrul 

direcției 

Elaborarea Rapoartelor  

de evaluare de către 14 

subdiviziuni ale 

DGETS și 5 

subdiviziuni a DETS 

din sectoare. 

 

 

 

Rapoarte de 

evaluare 

Ianuarie-februarie 

  

 

 

 

Tergiversarea 

autoevaluării 

Secția revizie și 

control  

Perfectarea raportului 

consolidat privind 

controlul intern al 

DGETS. 

Raportul consolidat 

privind CIM, 

aprobat.  

Martie Tergiversarea prezentării 

rapoartelor anuale de 

autoevaluare de către 

subdiviziuni 

Secția revizie și 

control 

Documentarea proceselor 

de bază în cadrul DGETS 

Identificarea, revizuirea 

și actualizarea 

proceselor de bază și 

înregistrarea acestora în 

lista de inventar 

Procese de bază 

identificate 

Aprilie- 

mai 

 

 

 

Stabilirea incorectă a 

proceselor de bază și 

necorespunderea 

simbolurilor 

Secția revizie și 

control  
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

 Descrierea / 

monitorizarea 

proceselor 

narativă/grafic 

Proces descris 

narativ/grafic, 

analizat și aprobat 

Iunie Erori în descrierea 

narativă 

Secția revizie și 

control 

 Perfectarea  catalogului 

proceselor descrise 

Catalogul 

proceselor de bază 

Iulie Completarea incorectă a 

catalogului 

Secția revizie și 

control 

Actualizarea procedurii de 

autoevaluare și întocmire a 

registrului riscurilor în 

temeiul planului anual de 

acțiuni/ registrelor 

riscurilor   

14 subdiviziuni ale 

DGETS și 

5 subdiviziuni a DETS din 

sectoare 

 Registrul riscurilor 

elaborat şi aprobat 

la nivel de DGETS 

 

August Autoevaluare subiectivă 

 

Secția revizie și 

control 

 

V. Domeniul BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 
 

Obiectiv general: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate  

prin consolidarea bazei tehnico-materiale și didactice 

 

Îmbunătățirea condițiilor 

de funcționare a bazei 

tehnico-materiale în 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

92 de instituții de 

învățământ 

preșcolar renovate 

01 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 



109 

 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

instituțiile de învățământ 

preșcolar 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

 01 aprilie și Sport din 

sectoare 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reabilitarea pavilioanelor 

de pe teritoriile instituțiilor 

de învățământ preșcolar 

din orașul Chișinău 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

56 pavilioane 

instalate în 34 de 

instituții de 

educație timpurie 

din orașul Chișinău 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

primar 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

7 instituții de 

învățământ primar 

cu reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, Secția 

ingineri 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

gimnazial 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

16 instituții de 

învățământ 

gimnazial cu 

reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, Secția 

ingineri 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

special 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

3 instituții de 

învățământ special 

cu reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, Secția 

ingineri 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în 

instituții de învățământ 

liceal 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

48 instituții de 

învățământ liceal 

cu reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie sectoare, Secția 

ingineri 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în 

Centre de creație și 

instituții cu activitate 

metodică 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

8 Centre de creație 

și instituții cu 

activitate metodică 

cu reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, Secția 

ingineri 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Reparații capitale în Școli 

sportive 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

8 Școli sportive cu 

reparații capitale 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Secția ingineri 

Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor 

de renovare 

01 mai 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Finalizarea 

lucrărilor și inaugurarea 

31 august 

Extinderea rețelei de 

instituții de învățământ 

preșcolar prin 

redeschiderea grădinițelor 

noi 

Deschiderea Grădiniței 

nr. 3, str. Ion Pelivan, 

36/1 

5 instituții 

preșcolare 

redeschise 

31 decembrie  Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare Deschiderea Grădiniței 

nr.18, str. Ion Creangă, 

4/2 

31 decembrie 

Deschiderea Grădiniței 

nr. 125, str. Ialoveni, 

98/1 

31 decembrie 

Deschiderea 

Gimnaziului 

internat nr.3, str. Gh. 

Cașu 33 

31 decembrie 

Deschiderea Grădiniței 

nr. 28, str. Magda 

Isanos, 16 

31 decembrie 

Extinderea instituțiilor de 

învățământ primar și 

secundar  

Extinderea Liceului 

Teoretic „Vasile Lupu” 

7 instituții de 

învățământ primar 

și secundar cu 

lucrări de extindere  

31 decembrie  Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, 

Secția ingineri 

Reconstrucția capitală a 

Gimnaziului nr. 52 (str. 

Cornului, 10) 

31 decembrie 

Reconstrucția capitală a 

Gimnaziului nr. 6 (bd. 

Cuza Vodă, 17/3) 

31 decembrie 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Reconstrucția capitală 

Școlii nr. 3 (str. Dante 

Alighieri 11a) (noul 

edificiu al LT „Pro 

Succes”) 

31 decembrie 

Construcția blocului 

alimentar al LTPA 

„Elena Alistar” 

31 decembrie 

Construcția blocului 

alimentar al IPLT „Iulia 

Hasdeu” 

31 decembrie 

Construcția unui bloc 

nou al LT „Waldorf” 

31 decembrie 

Extinderea numărului de 

grupe noi în instituțiile de 

învățământ preșcolar 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

9 grupe noi 

funcționale în 5 

instituții de 

învățământ 

preșcolar 

15 martie Nerespectarea duratei de 

executare a lucrărilor de 

către contractanți 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare Anunțarea și 

desfășurarea 

concursului 

01 aprilie 

Inițierea lucrărilor de 

renovare 

01 mai 

Finalizarea lucrărilor  31 august 

Dotarea grupelor cu 

bunuri materiale și 

inaugurarea 

30 septembrie 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

Asigurarea cu materiale 

didactice a cabinetelor la 

disciplinele școlare, 

conform standardelor de 

dotare aprobate MEC 

Stabilirea necesităților 131 instituții dotate 

cu materiale 

didactice 

15 februarie Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici 

 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, 

Secția achiziții 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

15 martie 

Anunțul public și 

desfășurarea 

concursului 

30 aprilie 

Dotarea cabinetelor cu 

materiale didactice 

31 august 

Dotarea cabinetelor de 

studii cu materiale 

didactice în 

conformitate cu 

prevederile curriculare 

Stabilirea necesităților 127 instituții dotate 

cu materiale 

didactice 

15 februarie Nerespectarea 

obligațiunilor 

contractuale de către 

agenții economici 

 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare, 

Secția achiziții 

Elaborarea caietului de 

sarcini și a devizelor de 

cheltuieli 

15 martie 

Anunțul public și 

desfășurarea 

concursului 

30 aprilie 

Dotarea cabinetelor cu 

materiale didactice 

31 august 

Finalizarea proiectului de 

eficiență energetică  în 5 

instituții de învățământ 

preșcolar  

 5 instituții de 

învățământ 

preșcolar reparate 

capital și 

funcționale 

31 decembrie Condiții meteo 

nefavorabile 

 

Direcțiile 

Educație, Tineret 

și Sport din 

sectoare 

Realizarea proiectului de 

eficiență energetică  în 13 

  13 instituții de 

învățământ 

31 decembrie  Condiții meteo 

nefavorabile 

Direcțiile 

Educație, Tineret 
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Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termeni de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabili de 

realizare 

1 2 3 5 6 7 

instituții de învățământ 

primar și secundar 

preuniversitar 

reparate capital și 

funcționale 

 și Sport din 

sectoare 

 


