Acțiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor
Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 24.05.2021-30.05.2021
Nr.
d/o

Măsurile
preconizate

Data, ora
desfăşurării

Locul
desfăşurării

1

Ședința
operativă

Luni
24.05.21

Sala mare de
ședințe

2

Organizarea
preselecției
pentru
constituirea
lotului olimpic
pentru
participarea la
Olimpiadele
regionale de
Informatică
pentru juniori;

Luni, 24 mai,
2021

Maria
Andronache

3

Seminar
raional cu
cadrele
manageriale
din IET:

Luni, 24 mai,
2021

Lupea
Parascovia

4

Elaborarea
Planului de
consiliere
managerială/
didacticometodică în
realizarea
standardelor de
calitate pentru
instituțiile de
învățământ
primar și
secundar
general, precum
și a standardelor
profesionale ale

Pe parcursul
săptămânii

Principalele
chestiuni la
ordinea de zi
Cu privire la
activitatea
serviciilor, se
cțiilor și
direcțiilor din
cadrul
consiliului
raional.

Implementarea
Metodologiei de
monitorizare și
evaluare a
dezvoltării
copiilor în baza
Standardelor de
învățare și
dezvoltare a
copilului de la
naștere până la
vârsta de 7 ani;

Responsabil

Nota cine
participă
Preşedintele
raionului, șefii
serviciilor
secțiilor și
direcțiilor
Consiliului
raional

Pîrlici M.

Colaboratorii
DÎTS

cadrelor
didactice din
învățământul
general, pentru
anul de studii
2021 – 2022;
5

6

7

Activitate de
Miercuri,
voluntariat în
26.05.2021,
cadrul
ora 13:00
evenimentului
„Ziua Faptelor
Bune” (nivel
mondial):
activități
dinamice în aer
liber cu copiii cu
CES din
instituția de
învățământ
Gimnaziul
,,Mihai
Eminescu”
Nisporeni.
Discuții publice Miercuri, 26
regionale privind mai
implementarea
Nomenclatorului 16.00
tipurilor de
documentație și
rapoarte în
educație
timpurie.
Elaborarea
rapoartelor de
reevaluare din
instituțiile de
învățământ
în care s-a
efectuat
ședințele de
reevaluare.
Stabilirea
necesităților
și serviciile de
suport necesare
(IP Gimnaziul
,,Ștefan cel
Mare”,
Nisporeni;
Gimnaziul
Cristești);

Gimnaziul
,,Mihai
Eminescu”
Nisporeni

Bolun M.

Lupea
Parascovia

Specialiștii
SAP
Miercuri,26
mai
Vineri, 28
mai

8

9

10

Asistență
psihopedagogică
copiilor cu TSA
(Nisporeni,
Ciorești)
retard mintal
(Nisporeni),
paralizie
cerebrală
infantilă
(Soltănești)
Evaluarea
complexă a
dezvoltării
copilului, în IP
Gimnaziul
,,Valeriu
Bulicanu”,
Boldurești.
Ghidare și
orientare
profesională a
elevilor referiți.

Miercuri,26
mai

Consiliu
Consultativ:

Joi, 27 mai
2021

Buhnea Ana
Pahome
Liliana
Ciochină
Teodor

Joi, 27 mai
Vineri, 28
mai

Specialiștii
SAP

Joi, 27 mai

09.00

1. Cu privire la
rezultatele
monitorizării
procesului
educațional la
distanță;
2. Cu privire la
asigurarea
protecției vieții
și securității
copiilor în IET;
3. Organizarea
examenelor de
absolvire a
gimnaziului,
sesiunea 2021;
4. Cu privire la
aprobarea
Planului anual /
de perspectivă
privind
evaluarea
externă a
instituțiilor și a

Marian Rodica
Lupra
Parascovia

cadrelor de
conducere din
învățământul
general pentru
anul de studii
2021 – 2022/
2021-2026.
11

Vizită de lucru a
reprezentanților
Direcției tineret
din cadrul
MECC al R.
Moldova la
Consiliul raional
Nisporeni –
masă rotundă cu
privire la
activitatea
sectorului de
tineret.

12

Asistență
psihopedagogică
copilului cu
tulburări
pervazive de

Joi,
27.05.2021,
ora 13:00

Consiliul
raional
Nisporeni

Chetraru
Adriana

Joi, 27 mai
Vineri, 28
mai

dezvoltare și cu
dizabilități
neuromotorii.
13

14

Asistență
educațională a
copilului cu
dificultăți de
învățare
(Nisporeni)

Vineri, 28
mai

Bouroș Ion

Asistența
educațională a
copiilor cu
dificultăți de
învățare plasați
în AO
,,Concordia” ,
Nisporeni.

Vineri, 28
mai

Buhnea Ana
Bouroș Ion

Consiliu de
Administrație:

Vineri, 28
mai, 2021
14.00

1. Cu privire la
rezultatele
procesului de
atestare a
cadrelor
didactice/
manageriale

Andronache
Maria

pentru
conferirea/
confirmarea
gradului
didactic/
managerial;
2. Cu privire la
funcționarea
centrelor de
resurse pentru
educația
incluzivă în
instituțiile de
învățământ
preuniversitar;
3. Cu privire la
aprobarea listei
elevilor cu CES
implicați în
sesiunea de
examene – 2021
15

Asistență
logopedică
copiilor cu
tulburări de
limbaj

16

Ședință de lucru
cu referire la
completarea
Formularului de
aplicare în
cadrul
Programului de
suport tehnic
pentru Rețeaua
Centrelor de
tineret în
creșterea calității
programelor și
serviciilor
implementate de
Centrele de
tineret în cadrul
Fondului Comun
pentru
dezvoltarea
Centrelor de
tineret și
consolidarea
participării și
implicării civice
a tinerilor din
Moldova.

Zilnic

Pe parcursul
săptămânii

Drumea Olga

Rotaru Natalia

Online,
platforma
ZOOM

Bolun M.

Moderatori:
UNFPA
Moldova
17

Informarea
tinerilor din
instituțiile
educaționale ale
raionului cu
privire la
proiectul
ȘCOALA
PATERNITĂȚII
, implementat de
A.O.
,,PRINCIPII
SĂNĂTOASE”:
postarea pe
pagina web și
rețelele de
socializare a
Centrului
(Facebook,
Instagram) a
link-urilor
privind cursul
online, Ghidul
unui tată bun,
pliantul
informativ, etc.
distribuirea
materialelor
instructivmetodologice în
rândul tinerilor.

18

Ședință de lucru
/ de planificare a
echipei ,,360o de
artă”, în scopul
elaborării
conceptului de
inițiativă
comunitară
finală: harta ArtAcțiune și
bugetul
inițiativei.
Monitorizarea
lucrărilor de
reparație a
clădirii
administrative
Consiliul raional

19

Pe parcursul
săptămânii

Pe parcursul
săptămânii

Pe parcursul
săptămânii

Centrul
Raional de
Tineret
Nisporeni,
online,
distribuirea
pliantelor în
instituțiile de
învățământ

.

Bolun M.
Pîrlici M

Centrul
Raional de
Tineret
Nisporeni

.

Cheibaș R

or. Nisporeni
str. Ioan
Vodă, 2

Verificarea
lucrărilor
executate.

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Specialist
principal
SCDT Petru
POPA

20

21

22

23

24

Monitorizarea
Pe parcursul
implementării
săptămânii
proiectului
“Măsuri de
optimizare a
eficienței
energetice la
Liceul Teoretic
“PROMETEU”
sat. Grozești”.
Monitorizarea
Pe parcursul
lucrărilor de
săptămânii
reparație a
segmentului de
drum L - 403
“Nisporeni Marinici” .
Colectarea
Pe parcursul
datelor în
săptămânii
domeniul
eficienței
energetice a
clădirilor
publice.
Participarea în
cadrul grupului
de lucru cu
privire la
procedura de
achiziții publice
“Servicii de
reparații și
întreținere a
drumurilor
locale pe timp de
vară”.
Pe parcursul
Orientarea
săptămânii
profesională a
elevilor
absolvenți din
treapta
gimnazială
Repartizarea
lotului de
manuale, pentru
anul de studii
2021-2022

Pe parcursul
săptămânii

sat. Grozești

Verificarea
lucrărilor
executate.

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA
Sp. pr.
Vladimir
Luncaș

Drum local
L 403

Verificarea
lucrărilor.

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

or. Nisporeni
str. Ioan
Vodă, 2

Colectarea
datelor.

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA
Sp pr.
Vladimir
Luncaș

or. Nisporeni
str. Ioan
Vodă, 2

Participarea la
procedura de
achiziții publice.

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Șef Secția
CDT
Savelie TIPA

Drumea Olga

Crăciun Nina

25

Analiza/
totalizarea
rapoartelor /
notelor
informative
furnizate de
către
conducătorii
instituțiilor
educaționale

Pe parcursul
săptămânii

Școlarizarea
Colaboratorii
copiilor/elevilor DÎTS
din grupurile de
risc/săptămânal.
2. Reușita
școlară a
elevilor la final
de semestru II,
anul de studii
2020-2021.
3. Informație cu
privire la
abandonul
școlar al copiilor
cu vârsta între 716 ani (textual și
în schemă).
4. Lista copiilor
neșcolarizați, cu
specificarea
anului de
naștere, clasa,
motivul de
neșcolarizare și
măsurile
întreprinse.
5. Lista copiilor
cu abandon
școlar, cu
specificarea
anului de
naștere, clasa,
motivul
abandonului și
măsurile
întreprinse.
6. Raport cu
privire la
alimentația
elevilor,
semestrul II.
7. Raport cu
privire la
cazurile ANET,
semestrul II, a.s.
2020-2021.
8. Raport cu
privire la
formarea
profesională
continuă a
cadrelor
didactice/manag
eriale.

26

Emiterea
rapoartelor/
notelor
informative
către MECC

Săptămânal
Zilnic
Până la 31
mai

9. Tabel
generalizator
pentru evaluarea
dezvoltării
copiilor din
grupele
pregătitoare
(copii care vor fi
înscriși în clasa
I).
1. Scenarii de
activitate în
instituțiile de
învățământ în
context
pandemic;

Marian Rodica
Lungu
Alexandra

2. Monitorizare
pandemie;
3. Elaborarea
planului anual /
de perspectivă
privind
evaluarea
externă a
instituțiilor și a
cadrelor de
conducere din
învățământul
general pentru
anul de studii
2021 – 2022.

27

Examinarea
testelor pentru
elevii cu CES,
absolvenți ai
treptei
gimnaziale.

Pe parcursul
săptămânii

Colaboratorii
DÎTS/ SAP

28

Monitorizarea
situației COVID
în instituțiile de
învățământ.

Zilnic

Lungu
Alexandra

29

Monitorizarea
școlarizării
copiilor/elevilor
din grupurile de
risc.

Pe parcursul
săptămânii

Lungu Valeriu
Drumea Olga

