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MISIUNEA SERVICIULUI: 

Asigurarea creării unui sistem educaţional integrativ, care pune în aplicare dreptul fiecărui copil la o educaţie de calitate şi accesibilă. Promovarea 

programelor de consiliere şi asigurarea asistenţei psihopedagogice pentru dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil pentru a 

putea fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze, să se integreze socio-profesional în societatea dinamică, monitorizând acordarea la 

standarde de calitate a serviciilor educaţionale, astfel încât în mediul educaţional orice copil să poată progresa, să-şi poată împlini propriul potenţial, să-şi 

dezvolte personalitatea. 

 

SERVICIUL  ÎŞI  ORGANIZEAZĂ ACTIVITATEA ŞI  FUNCŢIONEAZĂ ÎN BAZA PRINCIPIILOR: 

    a) respectării interesului superior al copilului; 

    b) asigurării drepturilor egale în domeniul educaţiei şi egalizării şanselor; 

    c) nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor; 

    d) intervenţiei timpurii; 

    e) individualizării procesului educaţional şi asigurării dezvoltării potenţialului fiecărui copil; 

    f) protecţiei copilului contra abuzului şi neglijării; 

    g) flexibilităţii în activitatea didactică; 

    h) confidenţialităţii; 

    i) abordării intersectoriale şi multidisciplinare; 

    j) cooperării şi parteneriatului social. 

 

OBIECTIVELE SERVICIULUI:  

    a) evaluarea complexă a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale acestora;  

    b) identificarea cerinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea 

educaţională; 

    c) acordarea asistenţei psihopedagogice copilului şi familiei acestuia; 

    d) oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţele 

educaţionale speciale sau copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general şi administraţiei publice locale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI 

 

 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZAR

E 

RESPON-

SABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ, REZULTATE 

RISCURI 

MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL 

1.  Identificarea unui edificiu pentru 

funcționarea  SAP, care ar satisface condițiile 

de activitate și accesul direct către specialiști. 

Pe 

parcursul 

anului 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

APL, 

DÎ, 

DGF 

 

, 

Sediu cu acces direct 

Lipsa resurselor 

financiare 

suficiente 

2. Revizuirea fişelor de post al angajaţilor. 

Delegarea responsabilităţilor angajaţilor 

conform Regulamentului SAP 

August 

Septembrie 

Șef SAP DÎ 4 fişe de post revizuite, 

Responsabilităţi cunoscute de către 

angajaţi şi respectate integral, 

Procesul activităţii organizate eficient 

 

 

3. Elaborarea şi întocmirea  documentelor 

Serviciului conform nomenclatorului tip  

August 

Septembrie 

Șef SAP 

Specialiștii 

SAP 

CRAP, 

Instituţiile 

din 

subordinea 

DÎ 

Documente întocmite conform listei de 

documente  

 

4. Elaborarea Proiectului de buget şi achiziţii a 

SAP, CREI pentru anul calendaristic 2022 şi 

prezentarea lui conform termenilor, 

cerinţelor stabilite şi necesităţilor . 

Noiembrie-

decembrie 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP, 

Coordonatorii 

CREI 

DÎ, 

DGF 

 

 

Buget şi achiziţii SAP, CREI aprobate, 

Alocaţiile bugetare sunt repartizate 

conform clasificaţiei bugetare, 

Execuţie bugetară faţă de bugetul de 

cheltuieli aprobat 

SAP, CREI dotate 

Buget ce nu 

acoperă 

necesitățile 

5. Întocmirea rapoartelor semestriale/anuale 

privind activitatea SAP 

Decembrie-

iunie 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

MECC, 

CRAP, 

DÎ 

Raport semestrial aprobat,  

raport anual aprobat, 

Relevanţa şi productivitatea activităţii 

SAP estimată, 

Problemele existente elucidate 

 



6. Perfectarea rapoartelor statistice per instituţii 

de învăţământ (număr copii cu CES segregaţi 

pe categorii de CES şi grad de severitate, 

unităţi de CDS şi servicii CREI) 

Decembrie/ 

iunie/la 

interpelare 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

MECC, 

CRAP, 

DÎ  

Bază de date statistice întocmită, 

Situaţie la nivel de raion analizată 

 

7. Planificarea şi organizarea activităţilor de 

consolidare a capacităţilor resurselor umane 

a SAP 

Pe 

parcursul 

anului 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

CRAP, 

DÎ , 

alţi  

specialişti   

Plan de formare, 

Număr de formări pentru specialiștii 

SAP, 

Specialiști competenţi pe domenii de 

activitate 

 

8. Evaluarea anuală a personalului, inclusiv 

privind calitatea îndeplinirii atribuţiilor 

funcţionale şi nivelul de realizare a 

obiectivelor specifice funcţiei ocupate 

Decembrie 

Mai 

Şef SAP CRAP, 

DÎ  

 

Fişe de evaluare pentru fiecare 

specialist 

 

9.  Dezvoltarea centrelor de resurse pentru 

educația incluzivă din instituțiile de 

învăţământ general din raion. 

Noiembrie 

Decembrie 

Şef SAP APL, 

DGF 

 

Bugetul de achiziţii elaborat şi aprobat, 

Servicii specializate de asistență 

psihologică, logopedică, precum şi alte 

servicii, după caz acordate copiilor cu 

CES şi altor beneficiari în cadrul CREI 

 

10. 

 

 

Planificarea şi instituirea posturilor de Cadru 

didactic de sprijin în instituții de învățământ 

primar și secundar pentru anul calendaristic 

2022 . 

Decembrie Şef SAP DÎ, 

DGF 

____unităţi de CDS în instituţiile 

preuniversitare  instituite, 

_____unităţi de CDS în instituţiile 

preşcolare instituite 

 

11. Planificarea şi instituirea posturilor de 

logoped și psiholog în instituțiile de 

învăţământ , pentru anul calendaristic 2022 

în baza identificării necesităţilor specifice 

(evaluare logopedică) în instituţiile 

preuniversitare 

Octombrie - 

Decembrie 

Şef SAP APL, 

DÎ, 

managerii 

IÎG 

unităţi de logoped și  psiholog instituite  

12. Activități la indicaţiile top-managerului 

MECC, CRAP, DÎ 

Pe 

parcursul 

anului/la 

interpelare 

Șef SAP, 

Specialiștii 

MECC, 

CRAP, 

DÎ 

Scrisori recepţionate, 

Dispoziţii realizate, 

Misiuni efectuate conform cerinţelor 

 

 

 

 



EVALUAREA COMPLEXĂ  A DEZVOLTĂRII COPIILOR 

 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZAR

E 

RESPO

N-

SABILI 

PARTENER

I 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

 

1. Elaborarea, selectarea şi adaptarea 

instrumentelor pe domenii de evaluare 

(psihologică, pedagogică, logopedică şi 

socială), conform cerințelor sanitare la 

moment. 

August 

Ianuarie 

Specialiş

tii SAP 

CRAP 

MECC 

OLSDI 

 

Set de instrumente pentru evaluare stocate, 

Zona proximă de dezvoltare a copiilor 

identificată 

 

2. Identificarea eşantionului de copii care 

urmează să fie evaluat/reevaluat. 

Septembrie Şef SAP, 

Specialiş

-tii SAP 

Administra-

ţia instituţiei, 

CMI, 

Părinţii 

Numărul de demersuri pentru evaluarea 

copiilor, 

Referinţe examinate şi priorităţi stabilite, 

% realizării evaluărilor în raport cu 

solicitările înaintate 

 

3. Întocmirea orarului pentru 

evaluarea/reevaluarea complexă a 

dezvoltării copilului şi diseminarea 

acestuia în instituţiile de învăţământ din 

raion, ținând cont de situația 

epidimiologică din instituțiile 

corespunzătoare. 

Septembrie 

Ad-hoc 

pentru 

cazurile 

excepţionale 

Specialiş

-tii SAP 

Managerii 

instituţiilor, 

CMI 

 

Orar elaborat şi diseminat în instituţiile de 

învăţământ, 

Activitate organizată eficient 

 

 

4. Organizarea procesului de evaluare on-

line și of-line: 

✓ pregătirea spaţiului pentru evaluare; 

✓ liste copii; 

✓ informarea instituţiei; 

✓ selectarea instrumentelor de 

evaluare, asigurarea cu gadgeturile 

pentru lucru la distanță. 

✓ informarea subiecţilor implicaţi. 

Conform 

orarului 

prestabilit 

cu 14 zile 

înainte 

Specialiș

tii SAP 

Administra-

ţia instituţiei, 

CMI, 

Dirigintele, 

Familia, 

Cadrele 

didactice 

Procesul evaluării organizat eficient, 

Număr de evaluări, 

Climatul fizic şi psihologic adaptiv/ pozitiv 

pentru copii şi părinţi creat 

 

 

5. Evaluarea/reevaluarea complexă a 

dezvoltării copiilor la solicitarea 

instituţiilor preuniversitare, părinţilor, 

DAPF şi alţii, ținând cont de situația 

După orarul 

prestabilit 

Specialiș

tii SAP 

CRAP, 

DÎ, 

Instituţiile de 

învăţământ, 

Număr de evaluări/ reevaluări realizate, 

Număr de copii cu CES identificați, 

Competenţele, necesităţi ale copilului 

identificate, 

 



sanitară.  Progresele copiilor identificate şi 

recomandări necesare stipulate, 

Servicii de suport necesare stipulate, 

Cazuri complexe referite la CRAP şi alţi 

specialişti 

6. Perfectarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare, elaborarea 

recomandărilor, stabilirea serviciilor de 

suport (CDS, CREI, AP, APP) 

stabilirea formei de incluziune 

(totală/parțială/ocazională) 

 

Timp de 15 

zile după  

evaluare 

Specialiş

-tii SAP 

CRAP, 

CMI, 

DASPF 

Număr de rapoarte perfectate, Număr de 

rapoarte de evaluare/ reevaluări, 

 

Număr de copii segregaţi pe forma de 

incluziune, 

Număr de copii segregaţi pe tipul serviciilor  

de suport recomandate 

(CDS, CREI, AAP, APP), 

Recomandări pentru asistenţa copilului 

elaborate, 

Servicii de suport necesare stipulate 

 

7. Prezentarea rapoartelor de 

evaluare/reevaluare complexă în 

instituţiile de învăţământ 

Conform 

orarului 

Specialiș

-tii SAP 

Managerii 

instituţiilor, 

CMI, 

CD 

Rapoarte prezentate, 

Profesori orientaţi spre satisfacerea 

necesităţilor copiilor cu CES 

 

8 Evaluarea copiilor  pentru determinarea 

maturităţii şcolare  

 

August Specialiş

tii SAP 

Comisia de 

şcolarizare a 

DÎ 

Număr de evaluări realizate, 

Număr de avize elaborate, 

Număr de copii orientaţi spre instruire în IP 

 

9 Evaluarea nevoilor candidaţilor cu CES 

pentru asigurarea condiţiilor speciale în 

cadrul examenelor de absolvire  

 

Perioadele 

stipulate de 

ME 

 

Specialiş

tii SAP 

Comisia 

raională de 

evaluare a 

DÎ, 

Managerii IÎ 

Număr de demersuri, 

Număr de copii evaluaţi, 

Tip de condiţii recomandate, 

Condiţii asigurate în cadrul examenelor 

 

10 Realizarea evaluărilor specifice la 

solicitarea părinţilor, instituţiilor de 

învăţământ şi alte instituţii publice 

La 

interpelare 

Specialiş

tii SAP 

CMI 

 

Număr de demersuri/cereri de evaluare, 

Număr de evaluări specifice realizate, 

Număr de concluzii eliberate 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASISTENŢA PSIHOPEDAGOGICĂ  A COPIILOR CU CES 
 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZA

RE 

RESPONS

ABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

 

ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ 

1. Informarea şi consilierea educaţională a 

elevilor, părinţilor şi a cadrelor 

didactice, cadrelor didactice de sprijin 

conform prevederilor din fişa postului 

Pe 

parcursul 

anului, 

La 

interpelare 

Psihologul 

Serviciului 

CRAP, 

Instituţiile 

de 

învățământ 

Realizarea minimum a 20 de şedinţe/an de 

consiliere individuală şi 

30 de şedinţe/an de consiliere de grup/lecţii de 

consiliere/şedințe 

părinţii/cursuri pentru CD 

 

2. Aplicarea Programului integrativ, 

dezvoltativ privind reabilitarea şi 

adaptarea copiilor cu CES. 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Psihologul 

serviciului 

CRAP 

CDS 

Psihologii 

şcolari 

Program aplicat, 

Nr. beneficiari, 

2 ori/săptămână, 

2-3 ori pe an, 

Armonizarea sferei emoţionale a copiilor cu 

dizabilităţi integraţi în şcoala generală 

 

3. Aplic Aplicarea  Programului de intervenţie 

psihologică în cazul copiilor cu 

tulburări emoţionale şi de 

comportament 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Psihologul 

serviciului 

CRAP, 

CCF, 

CDS, 

Psihologii 

şcolari 

Program aplicat, 

3-4 beneficiari, 

2 ori/săptămână, 

2-3 ori pe an, 

Reducerea deficitului de atenţie şi mărirea 

autocontrolului–reducerea numărului de 

respingeri din partea colegilor şi creşterea 

randamentului şcolar 

 

4. Aplicarea Programului  de creştere a 

imaginii şi respectului de sine 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Psihologul 

serviciului 

CRAP, 

CDS, 

Psihologii 

şcolari 

Program 

2-3 beneficiari 

2 ori/săptămână 

2-3 ori pe an 

 

5. Aplicarea Programului de dezvoltare  a 

competenţelor  de comunicare 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Psihologul 

serviciului 

CRAP, 

CDS, 

Psihologii 

şcolari 

Program aplicat 

5-6 beneficiari 

2 ori/săptămână 

2-3 ori pe an, 

Progres identificat  în dezvoltarea 

 



competenţelor de comunicare şi relaţionare 

asertivă, 

Relaţii armonioase cu  adulţii, semenii şi 

colegii de clasă 

6. Informarea şi consilierea cadrelor 

didactice, CDS şi părinţilor pentru 

susţinerea şi sprijinirea demersului 

recuperator 

Pe 

parcursul 

anului/la 

interpelare 

Psihologii 

Serviciului 

CDS, 

Psihologi 

şcolari, 

Părinţii 

Număr de cadre didactice consultate, 

Număr de părinţi, CD, CDS, psihologi şcolari, 

Tehnici speciale de intervenţie în scopul 

asigurării continuităţii consolidate de parteneri 

educaţionali 

 

ASISTENŢA PEDAGOGICĂ 

1. Informarea şi consilierea educaţională a 

elevilor, părinţilor şi a cadrelor 

didactice, cadrelor didactice de sprijin  

şi alţi parteneri educaţionali  

 

Pe 

parcursul 

anului, 

La 

interpelare 

Pedagogii 

serviciului 

CRAP, 

DÎ, 

Managerii, 

CDS, 

Pedagogii, 

Părinţii 

40 consultaţii/şedinţe individuale realizate, 

30 de şedinţe/ consultaţii de grup/lecţii de 

consiliere/şedinţe cu părinţii/cursuri pentru 

cadrele didactice realizate 

 

2. Elaborarea programelor de asistență 

pedagogică a elevilor/copiilor cu CES 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Pedagogii 

serviciului 

CDS, 

CD, 

Părinţii 

Program aplicat 

4-6 beneficiari 2 ori/săptămână 

2-3 ori pe an, 

Progres identificat în dezvoltarea aptitudinilor 

de a citi şi a scrie, a capacităţilor, priceperilor 

şi deprinderilor de comunicare (orală şi scrisă) 

 

3. Aplicarea Programului de formare a 

abilităților matematice/lingvistice 

conform curriculumului clasele I-IV. 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Pedagogii 

serviciului 

CDS, 

CD, 

Părinţii 

Program aplicat 

3-4-beneficiari 2 ori/săptămână 

2-3 ori pe an, 

Progres identificat în dezvoltarea 

competenţelor de calcul oral şi scris şi de lucru 

cu diferite instrumente de măsură 

 

4. Aplicarea Programului de formare a 

competenţelor de lectură şi scriere 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Pedagogii 

serviciului 

CDS, 

CD, 

Părinţii 

Program aplicat 

5-7 beneficiari 2 ori/săptămână 

2-3 ori pe an, 

Progres identificat în dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral/scris, a capacităţii 

de exprimare orală/scrisă 

 

5. Informarea şi consilierea cadrelor 

didactice, CDS şi părinţilor pentru 

susţinerea şi sprijinirea demersului  

Pe 

parcursul 

anului/la 

Pedagogii 

Serviciului 

CRAP, 

CCF 

 

Număr de CD, CDS, psihologi  consultaţi, 

Număr de părinţi consultaţi, 

tehnicilor speciale de intervenţie în scopul 

 



recuperator interpelare  asigurării continuităţii consolidate 

ASISTENŢA LOGOPEDICĂ 

1. Informarea şi consilierea logopedică 

individuală sau pe grup a elevilor, 

părinţilor şi a cadrelor didactice, 

cadrelor didactice de sprijin 

Pe 

parcursul 

anului/la 

interpelare 

Logopedul 

serviciului 

CRAP 

 

 

 

Nr. de şedinţe de consiliere individuală 

realizate, 

Nr. de şedinţe/de consiliere de grup/lecţii de 

consiliere/şedinţe cu părinţii/cursuri pentru 

cadrele didactice realizate 

 

2. Evaluarea logopedică şi stabilirea 

diagnosticului tulburărilor de limbaj şi 

de comunicare la preşcolari şi la 

şcolarii mici (clasele I-IV) 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Logopedul 

serviciului 

CRAP 

 

Număr de instituţii de învăţământ 

preuniversitar în care s-a realizat evaluarea 

logopedică, 

Număr de copii identificaţi cu tulburări de 

limbaj 

 

3. Aplicarea Programului  de dezvoltare a 

limbajului şi comunicării 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Logopedul 

serviciului 

CRAP, 

CDS/CD, 

Părinţii 

Program aplicat, 

Nr. grupe 

Nr. copii/4 şedinţe 

Progres identificat în dezvoltarea abilităţilor 

de vorbire şi comunicare non-verbală 

 

4. Aplicarea Programului  de profilaxie şi 

corecţie a tulburărilor de pronunţie şi 

articulaţie (dislalia, rinolalia, disartria) 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Logopedul 

serviciului 

CRAP, 

CDS/CD, 

Părinţii 

Program aplicat, nr. grupe, nr. copii/4 şedinţe 

Progres identificat în dezvoltarea abilităţilor 

de emitere /pronunţie corectă a unuia sau mai 

multor sunete izolate sau în combinaţii fluente 

în timpul vorbirii 

 

5. Aplicarea Programului de profilaxie şi 

corecţie a tulburărilor de scris–citit, 

dislexio - disgrafie 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Logopedul 

serviciului 

CRAP, 

Părinţii, 

CDS/CD 

Program aplicat, nr. grupe, nr. copii/4 şedinţe 

Progres identificat în dezvoltarea abilităţilor 

de recunoaştere şi înţelegere a textelor scrise, 

tipărite sau de mână şi utilizare a citit-scrisului 

în condiţii de şcolarizare 

 

6. Elaborarea şi aplicarea Programului 

individual  de lucru  cu copii cu 

deficienţe de auz  și autism. 

 

Conform 

orarului 

prestabilit 

Logopedul 

serviciului 

CRAP, 

Logopedul 

instituţiei 

 

Program  elaborat şi aplicat, nr. copii asistaţi 

2 ori /săptămână 

Progres identificat  în dezvoltarea  vorbirii 

active (sunete, silabe, cuvinte simple, 

propoziţii, fraze) 

 

7. Informarea şi consilierea cadrelor 

didactice şi părinţilor pentru susţinerea 

şi sprijinirea demersului terapeutic–

recuperator 

Pe 

parcursul 

anului/la 

interpelare 

Logopedul 

serviciului 

CRAP, 

Logopedul 

instituției 

Număr de cadre didactice consultate, 

Număr de părinţi, 

Tehnici speciale de intervenţie în scopul 

asigurării continuităţii, consolidate 

 

 



 

 

 ASISTENŢA METODOLOGICĂ  

 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZA

RE 

RESPONS

ABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

 

1.  Realizarea analizei nevoilor de 

consiliere metodică ale CD, CDS, 

managerilor instituţiilor, familiilor 

copilului, psihologilor etc. 

August 

 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

CMI, 

CDS 

2 instrumente de cercetare, 

25 unităţi de învăţământ chestionate, 

Materiale privind nevoile de consiliere 

metodică întocmite la nivelul raionului 

 

2.  Identificarea nevoilor de consiliere 

metodologică la nivel raional 

 

August 

Septembrie 

Echipa SAP Managerii 

instituţiilor, 

CMI 

Activități de asistenţă metodologică 

planificată 

 

3.  Asigurarea asistenței CDS în vederea 

elaborării planului de activitate, 

elaborării strategiilor de sprijin, 

realizarea activităţii de recuperare 

educaţională, consolidării relaţiilor 

copiilor cu CES și a colegilor săi 

August 

Pe 

parcursul 

anului 

Șef SAP 

Specialiștii 

SAP 

CRAP, 

Instituţiile 

de 

învăţământ, 

CDS 

Planificări a activităţii CDS aprobate, 

Număr de CDS asistate 

 

 

4.  Atelier de formare a CMI, CDS în 

elaborarea procesului verbal a  

evaluării inițiale .  

Ședințe de lucru cu membrii CMI pe 

tema ,, Sugestii metodologice în 

realizarea evaluării inițiale 

August 

 

 

Septembrie 

 

CRAP, 

SAP 

 

CCF Număr de participanţi, 

Număr de instituţii implicate în formare 

 

 

5.  Seminar al psihologilor și logopezilor 

din instituțiilor de învățământ  

August 

 

Psihologul 

SAP,CDS  

SAP Număr de psihologi, logopezi  participanți 

Experiență diseminată 

Recomandări pentru psihologi și logopezi 

 

6.  Seminar pentru CD  Clasa I/Evaluarea 

psihologică-Una dintre metodele de 

identificare timpurie a copilului cu 

CES 

 

Septembrie Psiholog Adm. instit. 

CD 

Nr. CD 

Recomandări pentru CD 

 



7.  Seminar pentru CD clasa I /Utilizarea 

trainingului psihologic ca modalitate 

de menținere a sănătății mintale și 

formării personalității școlarului mic/. 

Septembrie Psiholog Adm. instit. 

CD 

Nr. CD 

Recomandări pentru CD 

 

8.  Seminar pentru diriginții clasei 

V/Utilizarea trainingului psihologic în 

perioada adaptării/. 

Septembrie Psiholog Adm. instit. 

CD 

Nr. CD 

Recomandări pentru CD 

 

9.  Seminar practic pentru CDS/subiectul  

,, Incluziunea educațională a copiilor 

cu TSA” 

Octombrie  Echipa  

SAP 

 

 

CDS 

 

 

Număr de participanţi, 

Număr de instituţii implicate în formare 

CD, CDS şi alţi specialişti cu competenţe 

dezvoltate,   

 

10.   Ședință de lucru cu părinții din IP 

Calarașeuca 

 

Octombrie 

 

 

Psiholog 

 

 

SAP 

 

 

Notă informativă elaborată, 

 

 

11.  Seminar teoretico-practic pentru CD a 

grupelor mare-pregătitoare din IET. 

noiembrie Echipa SAP CD Număr de CD  participanți 

Experiență diseminată 

Recomandări pentru CD 

 

12.  Ședință de lucru cu părinții din  IP 

Mihălășeni. 

noiembrie Echipa SAP CD 

Părinții 

Nr. părinți 

Notă informativă 

 

13.  Master class pentru cadrele didactice  

de sprijin din instituţiile școlare: 

”Metode și tehnici de lucru pentru 

formarea abilităților la elevii ce CES” 

 

 

_________ 

Echipa SAP 

CDS 

Managerii 

instituției 

Număr de participanţi, 

Număr de instituţii implicate în formare 

 

 

14.  Ședință de lucru cu CDS „Organizarea 

Săptămânii Educației Incluzive” 

Decembrie Specialiștii 

SAP 

DÎ Număr de participanţi, 

Număr de instituţii implicate în formare 

 

15.  Seminar practic cu logopezii în IP LT 

M.Eminescu , Otaci 

Decembrie Logoped 

SAP 

Instituția 

 

Număr de logopezi instruiţi, 

Număr de instituţii implicate, 

 

 

16.  Comunicare în cadrul şedinţei  

Consiliului Consultativ al DÎ 

„Rezultatele activității Serviciului de 

Asistență Psihopedagogică pentru 

semestru I al anului de studii 2021-

2022” 

Decembrie Şef SAP, 

  

Specialiştii 

SAP 

DÎ, 

CDS 

 

Raportul activităţii SAP pentru anul 2021 

întocmit, 

Realizări scontate, probleme identificate, 

Obiective strategice prioritizate şi stabilite, 

Notă informativă elaborată şi prezentată în 

termen 

 

17.  Seminar pentru părinți și învățători în 

IP Dîngeni 

Decembrie Şef SAP, 

  

Specialiştii 

Managerul 

instituției 

Părinții 

Număr de părinţi instruiţi, 

Număr de CD  implicate, 

Părinţi cu competenţe îmbunătățite 

 



SAP 

18.  Seminar pentru diriginții claselor 

IX/Orientare profesională/. 

februarie psiholog SAP 

Instituțiile 

CD 

Număr de CD  participanți 

Experiență diseminată 

Recomandări pentru CD 

 

19.  Seminar metodico-practic pentru CDS 

din IP. ______________ 

Martie 

 

CDS , 

Psihologul 

SAP 

 

CDS 

Pedagogii 

instituției 

Număr de CDS participanţi la seminar, 

Competenţe profesionale în asistenţa copiilor 

cu CES 

 

20.  Seminar pentru învățătorii cl.IV și 

specialiștii la obiectele de examen din 

cl.IX, unde sunt elevi cu CES  

aprilie Șef SAP 

Pedagog 

SAP 

CD Număr de CD  participanți 

Experiență diseminată 

Recomandări pentru CD 

 

21.  Realizarea vizitelor de consultanţă în 

instituţiile de învăţământ 

Pe 

parcursul 

anului/la 

interpelare 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

Managerii 

instituţiilor 

CMI 

Nr. de vizite, 

Evidenţa punctelor forte și a necesităţii de 

realizare a procesului de incluziune școlară 

 

22.  Elaborarea/selectarea materialelor 

metodice pe domenii pentru asistarea 

copiilor cu CES .(La distanță, 

internet) 

Pe 

parcursul 

anului 

Specialiștii 

SAP 

CRAP, 

ONG-CCF, 

Moldova 

Număr seturi de materiale, 

Elaborarea și selectarea în cadrul SAP a unor 

seturi de materiale pe problematici specifice, 

Asigurarea  calităţii și perfecţionării 

materialelor metodice, în mod continuu 

 

23.  Consultanţă psihopedagogică acordată 

cadrelor didactice în raport cu 

problemele depistate 

Pe 

parcursul 

anului la 

interpelare 

Specialiştii 

SAP 

CRAP Număr de cadre didactice consultate, 

Număr de acte, 

Identificarea  tipurilor de probleme şi 

minimalizarea lor 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

    



 MONITORIZARE 

 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZA

RE 

RESPONS

ABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

1. Evaluarea instituțiilor de învățământ 

general din perspectiva accesibilității 

clădirilor lor pentru copii/persoane cu 

dizabilități 

August, 

Septembrie 

Șef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

CRAP, 

DÎ, 

Managerii, 

IÎG 

Situaţia  cu referire la accesibilitatea clădirilor 

instituţiilor de învăţământ din municipiu 

analizată, 

Probleme identificate, 

Obiective strategice în scopul accesibilizării, 

IÎG stabilite, 

 

 

2. Analiza procesului de implicare a 

copiilor cu CES în activități 

individuale, accesul la gadgeturi și 

internet. 

Pe 

parcursul I 

semestru 

DÎ, 

Sef SAP, 

Specialiştii 

SAP 

DÎ, 

IÎG 

Numărul de activități individuale realizate, cu 

încadrarea copiilor cu CES, 

Numărul copiilor cu CES care participă la 

activitățile individuale 

 

3. Monitorizarea activităţii CREI Pe 

parcursul 

anului 

Specialiştii 

SAP-

curatori ai 

instituţiilor 

DÎ, 

Managerii 

instituţiilor 

Număr total de CREI, 

% instituţiilor de învăţământ general în care 

funcţionează CREI, 

Numărul total de copii ce frecventează CREI, 

Număr de vizite de monitorizare a activităţii 

CREI realizate de specialiştii SAP, Fişe de 

monitorizare, 

Performanţe identificate, Probleme 

prioritizate 

 

4. Monitorizarea activităţii CDS Pe 

parcursul 

anului 

Specialiştii 

SAP 

DÎ, 

Managerii 

instituţiilor  

Număr de unităţi şi număr de presonal angajat 

în calitate de CDS, % instituţiilor de 

învăţământ în care activează CDS, Număr de 

şedinţe de supervizare realizate de specialiştii 

SAP cu CDS 

 

5. Monitorizarea activităţii CMI Pe 

parcursul 

anului 

DÎ, 

Seful SAP, 

Specialiştii 

SAP 

Managerii 

instituţiilor 

de 

învăţământ 

Număr de şedinţe de supervizare şi 

monitorizare realizate cu membrii CMI, 

Număr fişe de monitorizare, 

Număr de PEI elaborate/revizuite 

 



6. Monitorizarea activităţii  CD în 

asigurarea calitativă a  procesului  

instructiv–educativ pentru copii cu CES 

Pe 

parcursul 

anului 

DÎ, 

Seful SAP, 

Specialiştii 

SAP 

Managerii 

instituţiilor 

de 

învăţământ 

Număr de CD evaluate, 

Număr de copii observaţi în cadrul procesului 

instructiv-educativ, 

Concordanţa dintre recomandările SAP – PEI 

– CM  

 

7. Monitorizarea stării psihologice și a 

stării de bine a elevilor cu CES în 

perioada pandemică. 

Pe 

parcursul 

anului 

Sef SAP, 

Specialiştii 

SAP 

CD, 

CDS, 

CMI, 

Psihologii 

şcolari 

Numărul activităților de evaluare planificate 

și realizate în conformitate cu PEI, 

Notarea copiilor cu CES conform deciziei 

Consiliului profesoral, Nivelul de transparență 

a criteriilor și a procedurilor de evaluare, % 

de realizare a asistenței specializate, terapiilor 

specifice prevăzute în PEI, 

Gradul de informare al părinților privind 

progresul școlar realizat de către copil 

 

8. Monitorizarea organizării procesului de 

evaluare finală a elevilor cu CES 

Aprilie - 

Iunie 

Şef SAP, 

Specialiştii 

SAP 

CRAP, 

Comisia 

raională de 

examene 

Număr de copii cu CES absolvenţi, 

Condiţii speciale asigurate, 

Număr de absolvenţi evaluaţi după TM şi TG 

 

 

      ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A SPECIALIŞTILOR SAP 

 

 

 

№ 

ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZA

-RE 

RESPON-

SABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

 

1. Planificarea formării  

continue obligatorie a specialiştilor 

SAP   

Septembrie Şef SAP CRAP, 

DÎ 

Plan de formare continuă elaborat şi aprobat  

în  cadrul şedinţei SAP 

 

2. Participarea specialiştilor SAP la 

diverse activităţi  de dezvoltare a 

competenţelor  profesionale  organizate 

de parteneri 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP CRAP, 

DÎ 

 

Număr de participări, 

Forme şi tipuri de activităţi 

 

3. Participarea la stagii de formare 

continuă a specialiștilor SAP organizate 

Pe 

parcursul 

CRAP, 

Şef SAP 

MECC, 

CRAP, 

Nr.  stagii de formare, Specialişti vizaţi per  

domenii. 

 



de CRAP anului DÎ, 

ONG. 

Evaluarea şi asistenţa psihopedagogică, 

Audierea copilului victime-martori ai 

abuzului /exploatării sexuale 

4. Participare la stagii/ateliere de formare 

a șefilor SAP 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP MECC, 

CRAP, 

DÎ. 

Număr de participări la stagii de formare 

 

 

5. Participarea la întruniri metodice, 

cercuri pedagogice pe teme legate de 

statutul profesional şi teme din 

domeniul SAP 

Pe 

parcursul 

anului 

Specialiştii 

SAP 

DÎ, 

Instituţiile 

învăţământ 

Număr de participări, 

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare 

 

6. Activităţi de cercetare: 

Materiale întocmite la comisiile 

metodice, cercurile pedagogice, 

materiale publicate 

Pe 

parcursul 

anului 

Specialiştii 

SAP 

MECC, 

CRAP, 

DÎ, insti-

tuţiile de 

învăţământ, 

părinţii, 

ONG 

Materiale întocmite de echipa SAP, 

Materiale publicate, 

Broșuri /Studii, 

Articole publicate, Interviuri, 

Ghiduri metodice 

 

           

         

                 VIII. PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A SERVICIULUI 

 

 

№ ACTIVITĂŢI TERMEN          

DE 

REALIZA

RE 

RESPONS

ABILI 

PARTENE

RI 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, 

REZULTATE 

RISCURI 

 

1. Încheierea acordurilor/memorandurilor 

de colaborare/cooperare (Direcţia 

asistenţă socială, instituţiile 

medicale,Poliția ș.a.) în vederea 

organizării activităţii 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP DÎ, 

DASPF, 

CPT, 

alţi parteneri 

acorduri de colaborare, 

Atingerea standardelor propuse, calitatea 

parteneriatelor, numărul programelor, 

participanţi 

 

2. Identificarea potenţialilor parteneri 

(ONG-uri) în vederea desfășurării cu 

succes a activităţii SAP 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP, 

Specialițtii 

SAP 

APL, 

DÎ, 

ONG 

Număr de parteneri identificaţi, 

Sprijin în atingerea obiectivelor SAP 

 

3. Stabilirea parteneriatelor  în dezvoltarea 

şi promovarea educaţiei incluzive cu 

Pe 

parcursul 

Şef SAP, 

Specialiștii 

APL, 

DÎ, 

Număr de parteneriate, 

Schimb de experienţe, vizite, întâlniri on-line 

 



instituţii cu preocupări similare sau 

tangenţiale la nivel local, republican, 

internaţional 

anului SAP ONG 

4. Organizarea și desfășurarea activităților 

de sensibilizare realizate de specialiștii 

SAP (mese rotunde, activități 

informaționale, diseminare on-line) 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP, 

Specialiștii 

SAP 

 Numărul activităților de sensibilizare 

realizate, 

Număr de persoane cuprinse în activitățile de 

informare și sensibilizare 

 

5. Elaborarea și diseminarea materialelor 

de promovare a Serviciului și 

obiectivelor lui 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP, 

 

Specialiştii 

SAP 

 Număr materiale elaborate, publicate, 

diseminate (broșuri, pliante etc.), 

Număr de persoane cuprinse în activitățile de 

informare și sensibilizare 

 

6. Diseminarea bunelor practici: schimb 

de experiență, vizite de studiu, articole 

mass-media, diseminarea informației pe 

rețelele de socializare, etc. 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP, 

Specialiştii 

SAP 

mass-media 

 

rețelele de 

socializare 

Număr de reportaje video, 

Informație diseminată 

 

 

9. Postare activă a informației cu referire 

la activitatea SAP pe pagina Facebook 

a Serviciului sau linkului pe pagina web 

a DÎ etc. 

Pe 

parcursul 

anului 

Şef SAP, 

Specialiştii 

SAP 

DÎTS Nr.  aprecieri a paginii 

Nr. impact al postărilor 

 

 

 

 


