
Acțiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor 

Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 14.06.2021-20.06.2021 

 

Nr. 

d/o 

Măsurile 

preconizate 

Data, ora 

desfăşurării 

Locul 

desfăşurării 

Principalele 

chestiuni la 

ordinea de zi 

Responsabil Nota cine    

participă 

1 Ședința 

operativă 

Luni 

14.06.21 

Sala mare Cu privire la 

activitatea 

serviciilor, se 

cțiilor și direcțiilor 

din cadrul 

consiliului raional. 

 Preşedintele 

raionului, șefii 

serviciilor 

secțiilor și 

direcțiilor 

Consiliului 

raional 

2 Desfășurarea 

sesiunii de 

bază a 

examenului de 

absovire a 

gimnaziului 

 

Luni, 14 

iunie 

  Comisia 

raională/ 

școlartă de 

examene 

 

3 Ședință de 

instruire  a 

președinților 

Comisiilor 

școlare de 

evaluare cu 

privire la 

aplicarea 

baremelor de 

corectare a 

testelor de 

examene la 

istoria 

românilor și 

universală. 

Luni, 14 

iunie 

15.00, 

16.00 

  Lungu Valeriu 

 

 

4 Reevaluarea 

dezvoltării 

copilului cu 

cerințe 

educaționale 

speciale din 

Grădinița 

,,Licurici” 

Nisporeni. 

Asistență 

metodologică 

educatorului și 

președintelui 

CMI. 

Marți, 15 

iunie 

  Specialiștii 

SAP 

 



5 Desfășurarea 

sesiunii de 

bază a 

examenului de 

bacalaureat 

 

Marți, 15 

iunie 

 Disciplinele de 

profil: Istoria 

românilor și 

universală/ 

Matematica. 

 

Președinții 

centrelor de 

BAC 

 

6 Emiterea 

rapoartelor/ 

notelor 

informative 

către MECC 

 

Până la 15 

iunie 

 

 

Lista candidaților 

pentru Comisia de 

examinare a 

contestațiilor la 

bacalaureat. 

 

Marian  

Rodica 

 

7 Evaluarea 

testelor pentru 

examenul de 

absolvirea a 

gimnaziului la 

Istoria 

românilor și 

universală. 

15-16 iunie   Lungu Valeriu 

 

 

8 Seminar cu 

administratorii 

instituțiilor de 

învățământ în 

SIME:  

Miercuri, 16 

iunie 

 ”Actualizarea 

datelor în Sistemul 

Informațional  de 

Management în 

Educație”. 

Vacari Aurelia  

9 Asistență 

psihopedagogi

că copiilor cu 

TSA 

(Nisporeni, 

Ciorești) 

retard mintal 

(Nisporeni), 

paralizie 

cerebrală 

infantilă 

(Soltănești). 

Miercuri, 16 

iunie 

Joi, 17 iunie 

Vineri, 18 

iunie 

  Pahome 

Liliana 

 

 

10 Desfășurarea 

sesiunii de 

bază a 

examenului de 

bacalaureat 

 

Vineri, 18 

iunie 

 Disciplinele la 

solicitare: 

Geografie, 

Biologie, Fizica, 

Chimia, 

Informatica, Istoria 

românilor și 

universală. 

Președinții 

centrelor de 

BAC 

 

11 Reuniune 

metodică 

republicană la 

Dezvoltarea 

personală 

Vineri, 18 

iunie 

09.00 

  Andronache 

Maria 

 



12 Ziua 

lucrătorului 

medical și a 

farmacistului 

Vineri, 

18 iunie 

2021 

Ora 13:00 

Sala mare 

Consiliul 

raional 

 Secția 

Administrație 

Publică 

 

13 Asistență 

logopedică 

copiilor cu 

tulburări de 

limbaj. 

Zilnic   Rotaru Natalia  

14 Istoria 

românilor și 

universală 

  Verificarea 

lucrărilor 

executate. 

Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

Specialist  

principal 

SCDT Petru 

POPA 

 

15 Elaborarea 

planului de 

activitatea 

pentru anul de 

învățământ. 

2021-2022 

Pe parcursul 

săptămânii 

  Colaboratorii 

DÎTS/ SAP 

 

16 Totalizarea 

rapoartelor / 

notelor 

informative 

furnizate de 

către 

conducătorii 

instituțiilor 

educaționale: 

Pe parcursul 

săptămânii 

  Colaboratorii 

DÎTS 

 

17 Elaborarea 

Planului de 

consiliere 

managerială/ 

didactico-

metodică în 

realizarea 

standardelor de 

calitate pentru 

instituțiile de 

învățământ 

primar și 

secundar 

general, 

precum și a 

standardelor 

profesionale 

ale cadrelor 

didactice din 

învățământul 

Pe parcursul 

săptămânii 

  Colaboratorii 

DÎTS/ SAP 

 



general, pentru 

anul de studii 

2021 – 2022; 

18 Elaborarea 

rapoartelor de 

reevaluare din 

instituția în 

care s-a 

efectuat 

ședința de 

reevaluare. 

Stabilirea 

necesităților și 

serviciilor de 

suport. 

Pe parcursul 

săptămânii 

  Specialiștii 

SAP 

 

19 Monitorizarea 

implementării 

proiectului 

“Măsuri de 

optimizare a 

eficienței 

energetice la 

Liceul Teoretic 

“PROMETEU

” sat. 

Grozești”. 

Pe parcursul 

săptămânii 

sat. Grozești Verificarea 

lucrărilor 

executate. 

Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

Sp. pr. 

Vladimir 

Luncaș  

20 Monitorizarea 

lucrărilor de 

reparație a 

segmentului de 

drum L - 403 

“Nisporeni -

Marinici” . 

Pe parcursul 

săptămânii 

Drum local  

L 403 

Verificarea 

lucrărilor. 

Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

21 Colectarea 

datelor în 

domeniul 

eficienței 

energetice a 

clădirilor 

publice. 

Pe parcursul 

săptămânii 

or. Nisporeni 

str. Ioan 

Vodă, 2 

Colectarea datelor. Șef Secția 

CDT 

Savelie TIPA 

  

Sp pr. 

Vladimir 

Luncaș 

22 Monitorizarea 

lucrărilor de 

reparație  și 

întreținerii 

drumurilor 

publice  locale. 

Monitorizar

ea lucrărilor 

de reparație  

și 

întreținerii 

drumurilor 

publice  

locale. 

Monitorizare

a lucrărilor 

de reparație  

și întreținerii 

drumurilor 

publice  

locale. 

Monitorizarea 

lucrărilor de 

reparație  și 

întreținerii 

drumurilor publice  

locale. 

Monitorizarea 

lucrărilor de 

reparație  și 

întreținerii 

drumurilor 

publice  locale. 

Monitorizarea 

lucrărilor de 

reparație  și 

întreținerii 

drumurilor 

publice  locale. 

 


