
Acţiunile săptămânale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor 

Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 06.07.2020 -12.07.2020 
 

Nr. 

d/o 

Măsurile 

preconizate 

Data, ora 

desfăşurării 

Locul 

desfăşurării 

Principalele 

chestiuni la 

ordinea de zi 

Responsabil Nota cine 

participă 

1 Ședința 

operativă 

Luni 

06.07.20 

Ora 08 
15 

Sala mare de 

ședințe 

Cu privire la 

activitatea 

serviciilor, se 

cțiilor și 

direcțiilor din 

cadrul 

consiliului 

raional. 

Secţia 

Administraţie  

publică 

preşedintele 

raionului, 

șefii 

serviciilor 

secțiilor și 

direcțiilor 

Consiliului 

raional 

2 Desfăşurarea 

concursului 

pentru funcţia 

de director în 

Grădiniţa de 

copii 

“Andrieş”, 

Şendreni 

I etapă - 

Examinarea 

dosarelor 

Luni, 06 iulie 

 

Primăria 

Vărzăreşti 
 Marian R. 

Lupea P. 
 

3 Elaborarea şi 

prezentarea 

rapoartelor/ 

notelor 

informative 

/răspunsurilor  

către MECC,  

alte instituţii 

ale statului  

Răspuns la 

solicitarea de 

la ANI 

Marţi,  

07 iulie 

 

   

Marian R. 
 

4 Ședința 

comisiei 

locuințe 

sociale 

Marti 

07.07.20 

Ora 14
00 

Sala mare de 

ședințe 

 Tatiana 

Drumea, 

șef-interimar 

Secția 

Administrație 

Publică 

Membrii 

comisiei 

5 Direcția 

Invățământ 

Tineret și 

Sport 

parcursul  

săptămânii 

Periodic 

Pe parcurs 

  Elaborarea 

Raportului de 

stare a 

sistemului de 

învăţământ din 

raion, anul de 

studii 2019-

Bejan S. 

Şefii de secţii  

Bejan S. 

Colaboratorii  

direcţiei 

Marian R. 

Fărîmă V. 

 



2020 

Elaborarea 

rapoartelor de 

activitate a 

secţiilor DÎTS 

Nisporeni 

Monitorizarea 

respectării 

regulamentare a 

organizării 

admiterii în 

învăţământul 

liceal 

Finalizarea şi 

transmiterea 

rapoartelor de 

activitate 

individuale 

Elaborarea notei 

informative cu 

referire la 

realizarea 

Planului 

sectorial 

anticorupţie în 

domeniul 

educaţiei 

Completarea 

Raportului  IPC 

18  

Completarea 

raportului 

financiar pe 

sem. I,  anul 

2020 

angajaţii din 

contabilitate 

6 Serviciul de 

asistenţă 

psihopedagogi

că 

 

 

 

 

Pe parcursul  

 

săptămânii 

La solicitare 

 

 

 

 

1.Asistență 

specializată 

copiilor cu 

probleme de 

dezvoltare 

(conform 

cererilor 

parvenite)  prin 

intermediul 

aplicațiilor  și 

rețelelor de 

socializare. 

Consilierea 

părinților, 

cadrelor 

didactice. 

2.  Elaborarea 

Specialiştii  

 

SAP 

Specialiştii  

SAP 

 



programelor 

pentru asistență 

specializată la 

distanță (fișe, 

programe de 

lucru etc.). 

3. Elaborarea 

Planului de 

activitate pentru 

anul de studii 

2020-2021 

4.  Completarea 

formularului nr. 

5 pentru copiii 

cu ces  aflați la 

evidența SAP și 

care au fost 

reevaluați 

recent. 

 


