ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 13 - 19 februarie 2017
Data şi ora
desfăşurării
13 februarie
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Locul desfăşurării

Principalele
chestiuni abordate

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile responsabile

Birourile de serviciu

Conform adresărilor
cetățenilor

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

Conform planului de
lucru

Vicepreședinții raionului
Secția administrație publică
A.Malai
Direcțiile, secțiile, serviciile
CRO

Conform agendei de
lucru

DGASPF
V.Ghizdaru

Conform agendei de
lucru

DGASPF
V.Ghizdaru

Nr.
d/r

Măsuri preconizate

1.

Audiența cetățenilor de către Președintele, vicepreședinții raionului,
șefii de direcții, secții și servicii

2.

Ziua comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan
(întrunirea participanților la eveniment )
(deplasarea participanților către monumentul eroilor cazuți)
(luări de cuvînt ,salve, depuneri de flori )
(masa de pomenire )

13 februarie
09.30-09.50
11.00

3.

Ședința de supervizare a asistenților sociali comunitari
(gr.4 Gaiduc Galina)

13 februarie
09.00-12.00

4.

Ședința de supervizare a asistenților sociali comunitari
(gr.6 , Bejan Aurelia )

14 februarie
09.00-12.00

5.

Grigore Vieru – „Apostol al pămîntului românesc”
Recital de versuri . Victorină

14 februarie
13.00

6.

Ședința comisiei pentru examinarea activității complexului Sportiv
raional Orhei

14 februarie
10.00

mun. Orhei,
Complexul sportiv
(stadionul orășenesc )

Conform agendei de
lucru

7.

Instruire inițială a angajaților serviciului AP și Plasamentului Familial

15 februarie
09.00-12.00

mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF

Conform agendei de
lucru

mun. Orhei,
CRC A.Suruceanu”

Conform agendei de
lucru

mun. Orhei,

Conform agendei de

8.
9.

Forme și metode de elaborare a programului de activitate a Casei
(căminului) de Cultură - întrunire metodică în grup cu specialiștii
instituțiilor de cultură din raion recent angajați ( Zorile , Tabăra ,
Pohorniceni , Podgoreni , Vatici )
Ședința ordinară a comisiei pentru selectarea parteneriatului privat în

15 februarie
10.00
15 februarie

mun. Orhei,
în fața sediului CRO
cantina primăriei mun. Orhei
str.Vasile Lupu
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF
mun. Orhei,
BPR ”A. Donici”,

Conform planului de
lucru

BPR ”A. Donici”,
S.Țugui
Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
E.Boguș
DGASPF
S.Chetrari
D.Ceban
L.Cotună
Secția Cultură
L.Botezat
Secția Economie și

cadrul proiectului privind crearea PPP în domeniul producerii și livrării
agentului termic pe bază de biomasă

14.00

10.

Ședința de lucru cu APP pe tema :”Reușita școlară a copiilor din
plasament pentru prima jumătate a anului de studii 2016-2017”

16 februarie
09.00-12.00

11.

Oferirea informațiilor și serviciilor femeilor și bărbaților,
pentru abilitarea economică a acestora în cadrul BCIS.

16 februarie
09.00-12.00

12.

Monitorizarea introducerii datelor despre candidații la examenul de
bacalaureat în Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor

16 februarie

13.

Implementarea \evaluarea planului de acțiuni cu privire la acțiunile de
monitorizare , control și remediere pentru ameliorarea rezultatelor
examenelor de absolvire 2016-2017 , plasat pe pagina web DGE

14.

Ședința serviciului modern în bibliotecă
„Sănătatea – elixir al sănătății”

17 februarie
13.00

15.

Concursul „Casa mea „

17 februarie
14.00-16.00

16.

Mese rotunde în cadrul ședințelor CMI în scopul prezentării
Rapoartelor de evaluare complexă și planificarea abordării
individualizate a copilului cu cerințe educaționale în instituție

17.
18.

„Cîntecele tinereții noastre „ - activitate cultural- artistică desfășurată
în cadrul Concursului raional
„Din zestrea neamului”
Colectarea informației privind Modificările și actualizările operate în

16 februarie

bd. M. Eminescu, 2 ,
sala de ședințe
et. III
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, Consiliul
raional,
et. I
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et. IV
Bir.48
Instituțiile de învățămînt din
raion și municipiu
mun. Orhei,
BPR ”A. Donici”
Filiala Bucuria
mun. Orhei,
Centrul Tinerilor Tehnicieni
Cercul Tehnologii
informaționale

lucru

Atragerea Investițiilor
E.Boguș

Conform agendei de
lucru

DGASPF
C.Zubco
G.Railean

Conform planului de
lucru

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L. Bradu

Conform agendei de
lucru

Direcția Generală Educație
C.Rojcov

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Educație
Directorii instituțiilor de
învățămînt

Conform planului de
lucru

BPR ”A. Donici”
S.Țugui

Conform planului
de lucru

Centrul Tinerilor
Tehnicieni
V.Sircovschi
Echipa Serviciului de
asistănță psiho-pedagogică ,
Echipele Comisiei
Multidisciplinare
Intrașcolare

17-18 februarie
08.00-13.00

IP gimnaziile din satele
Ciocîlteni , Camencea ,
Brăviceni

Conform agendei de
lucru

19 februarie
12.00

s. Mîrzești
căminul de cultură

Conform scenariului
măsurii

Secția Cultură
Gh.Guriuc

Pe parcursul

mun. Orhei,

Conform planului de

Secția Administrație

Registru de Stat al Alegătorilor în baza listelor utilizate în cadrul
scrutinului prezidențial din 30 octombrie 2016

19.

Consultație metodologică la organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției publice vacante

20.

Evaluări frontale

21.

Asistența metodico-practică serviciilor contabile privind redistribuirea
alocațiilor bugetare cu modulul GAB (gestionarea alocațiilor bugetare )
bugetelor de nivelul I, II

săptămînii
Pe parcursul
săptămînii

Pe parcursul
săptămînii

bd. M. Eminescu, 2,
et.III , APL bir.39
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III , APL bir.39
primăriile com. Mîrzești și
s.Neculaeuca
mun. Orhei
Gimnaziul M.Eminescu
s.Step-Soci
grădinița de copii

lucru
Conform planului de
lucru

Conform planului de
lucru

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et. II

Conform planului de
lucru

Conform planului de
lucru

Conform planului de
lucru

22.

Întocmirea anexelor și materialului adițional ce ține de modificarea
bugetului raional pe anul 2017

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et. II

23.

Monitorizarea bugetelor corelate de nivelul I și asistența metodică
practică pentru introducerea în sistemul informațional SIMF pentru
anul 2017

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et.II

24.

Inițierea procedurilor de transmitere a bunurilor , proprietate publică ,
conform deciziilor CR

Pe parcursul
săptămînii

25.

Monitorizarea surselor media privitor la finanțările disponibile

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
et. III
Secția Economie și Atragerea
Investițiilor
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
et. III

Publică
S.Mîțu
Secția Administrație
Publică
S.Mîțu

Direcția Generală Educație
C.Roșcov
A.Nartea
T.Botnaru
S.Macarov
Direcția Generală Finanțe
Funcționarii secției
elaborarea și administrarea
bugetului
Direcția Generală Finanțe
Funcționarii secției
elaborarea și administrarea
bugetului
Direcția Generală Finanțe
Funcționarii secției
elaborarea și administrarea
bugetului

Conform planului de
lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
M.Apreutesei

Conform planului de
lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
E.Boguș

Secția Economie și Atragerea
Investițiilor

Şef, Secţia Administraţie Publică

Ex: A. Stolearencu,
tel. 0-235-2-4432

Alexandru Malai

