ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 20 – 26 februarie 2017
Nr.
d/r

Măsuri preconizate

1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

Colectarea informației privind Modificările și actualizările operate în
Registru de Stat al Alegătorilor în baza listelor utilizate în cadrul
scrutinului prezidențial din 30 octombrie 2016
Ședința Consiliului de Administrare a Centrului Tinerilor Tehnicieni:
- Cu privire la realizarea programului de studii in cercuri
CRCTE Orhei.
Atelier de lucru pentru asistenții sociali comunitari cu suportul
„AO Parteneriate pentru fiecare copil”
(I gr )
Ședința de soluționare a litigiilor între părinți , privind creșterea și
întreținerea copiilor în scopul asigurării dreptului copilului la îngrijirea
din partea ambilor părinți
Evaluarea clădirii IP gim. s. Isacova referitor la parametrii de eficiență
energetică , cu pregătirea devizelor de cheltuieli

7.

Organizarea și desfășurarea seminarului raional cu genericul:
„Particularitățile formării și tăierii în uscat a viței de vie în condițiile
anului 2017 „

8.

Lecție deschisă în cercul „Modelarea Tehnică” privind
„Confecționarea modelului de automobil GAZ -53”

Data şi ora
desfăşurării
20 februarie
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
20 februarie

20 februarie
14.00-16.00
21 februarie
09.00-14.00
21 februarie
14.00-15.00
21 februarie

21 februarie
10.00

21 februarie
14.00-16.00

Locul desfăşurării

Principalele
chestiuni abordate

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile responsabile

Birourile de serviciu

Conform adresărilor
cetățenilor

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

Conform planului de
lucru

Secția administrație publică
S.Mîțu

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III , APL bir.39
mun. Orhei,
Centrul Tinerilor Tehnicieni
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala mică de şedinţe, DGASPF

Conform agendei de
lucru

Centrul Tinerilor
Tehnicieni
V.Sircovschi
DGASPF
V.Ghizdaru

Conform agendei de
lucru

DGASPF
V.Bădicică

raionul Orhei
s. Isacova

Conform planului de
lucru

Secția Construcții ,
Gospodărie Comunală și
Drumuri

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
sala de ședințe
et. III
(partea teoretică)
s. Pohorniceni ,
„GȚ A.Sergheev”
(partea practică)

Conform agendei de
lucru

Secția Agricultură și
Alimentație
A.Iațîșin
Funcționarii secției
ANSA , FNFM

mun. Orhei,
Centrul Tinerilor Tehnicieni

Conform planului de
lucru

Centrul Tinerilor
Tehnicieni
A.Țîbuleac

Conform agendei de
lucru

9.

Participarea în cadrul seminarului, prezentarea ciclului de
implementare a PPP – APP Chișinău
Consiliul de Administrație , Consiliul Metodic :
Formarea continuă la nivel de instituție , a învățătorilor
claselor primare. Activitatea comisiilor metodice ;
- Utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în cadrul
lecțiilor de educație muzicală;
- Utilizarea metodelor participativ-active în realizarea cerințelor
curriculare – cheie a succesului în pregătirea preșcolarilor
pentru viața socială și debutul școlar
( în grădinițele Jora de Jos , Peresecina Nr.2).
Atelier de lucru pentru asistenții sociali comunitari cu suportul
„AO Parteneriate pentru fiecare copil”
(II gr )

22 februarie
09.00-17.00

mun. Chișinău ,
Ministerul Economiei al RM
Agenția Proprietății Publice

22 februarie
14.00-16.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et. IV
Centrul metodic

Conform agendei de
lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
D.Croitoru
E.Boguș

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Educație
S.Macarov
S.Prisăcari
M.Obadă
T. Botnaru

Conform agendei de
lucru

DGASPF
V.Ghizdaru

Conform planului de
lucru

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L. Bradu

Conform agendei de
lucru

Secția Agricultură și
Alimentație
A.Iațîșin
Funcționarii secției
ANSA , FNFM

Conform planului de
lucru
Conform agendei de
lucru

BPR ”A. Donici”
S.Țugui
DGASPF
S.Tocari

Conform planului de
lucru

BPR ”A. Donici”
S.Țugui

-

10.

11.

22 februarie
09.00-15.00

12.

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

13.

Organizarea și desfășurarea seminarului raional cu genericul:
„Particularitățile producerii legumelor în sol protejat și deschis în
condițiile anului 2017”

23 februarie
10.00

14.

„Advocasy „ - training .

22-23 februarie
09.00

15.

Ședință de lucru cu specialiștii din cadrul Secției Protecția Copilului și
Familiei

23 februarie
11.00-12.00

16.

„Dragobetele – ziua dragostei și a bunăvoinței”
Concurs literar , cele mai frumoase poezii de dragoste

23 februarie
13.00

23 februarie
09.00-12.00

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 ,
sala de ședințe
et. III
(partea teoretică)
s. Pelivan ,
serele „SRL Adiagrodan”
(partea practică)
mun. Orhei,
BPR ”A. Donici”
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala de şedinţe, DGASPF
mun. Orhei,
BPR ”A. Donici”

17.
18.

19.

„Dragobetele – sărută fetele” - concert festiv .
Prezentarea la Comisia Electorală Centrală a listelor electorale utilizate
la scrutinul prezidențial din 2016 , a informației și documentației
solicitate de către CEC
Analiza rapoartelor instituțiilor de învățămînt privitor la colectarea
taxelor pentru manualele închiriate , în anul de studii 2016-2017
(Concilierea Contului ) și prezentarea lor Fondului Special pentru
Manuale
„Dragostea ce mișcă sori și stele” - serată literară

20.

21.

22.

23.

24.

23 februarie
17.00

mun. Orhei,
CRC „A. Suruceanu”

24 februarie

mun. Chișinău
CEC

24 februarie
14.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
DGF, et. IV
Centrul metodic
mun. Orhei,
BPR ”A. Donici”

24 februarie

Conform planului de
lucru

CRC „A. Suruceanu”
Gh. Ioniță
Secția Administrație
Publică
S.Mîțu

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Educație
E.Vasilișin

Conform scenariului

BPR ”A. Donici”
S.Țugui

Conform scenariului

Secția Cultură
M.Cibotari

Conform
programului de
lucru

Secția Cultură
N.Cibotari
E.Guler

Conform planului de
lucru

Secția administrație publică
Iu.Digori

Conform scenariului

„Cine vine la noi” – activitate cultural-artistică desfășurată în cadrul
concursului raional:
„Din zestrea neamului”
Asistență metodică de specialitate angajaților instituțiilor de cultură din
raion , referitor la desfășurarea activităților cultural - artistice în cadrul
„Festivalului de Muzică Mărțisor 2017” și „Ziua Internațională a
Femeiei – 8 martie”
Monitorizarea activităților , alcătuirea Programului concertelor de
schimb între colectivele artistice
Participarea la ședințele Comisiei de luare în evidență militară a
tinerilor (a.n. 2001 ) și examinarea cererilor cetățenilor , doritori de a
îndeplini Serviciul de alternativă

26 februarie
13.00

s.Ghetlova
Casa de Cultura

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
Secția Cultură, et. II

Întocmirea informației ce ține de alocațiile din componenta raională și
fondul de educație incluzivă la nivel de fiecare instituție

Pe parcursul
săptămînii

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

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Finanțe
A.Croitoru

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Finanțe
S.Bejan

Conform planului de

Secția Economie și

Pe parcursul
săptămînii

mun. Orhei,
Centrul Militar

25.

Prezentarea Raportului anual în cadrul Ministerului Finanțelor al RM

Pe parcursul
săptămînii

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

26.

Întocmirea informației privind realizarea Strategiei de Dezvoltare a

Pe parcursul

mun. Orhei,

comerțului interior în RM pentru anii 2014-2020 și planul de acțiuni
pentru anul 2016

săptămînii

27.

Asigurarea informațională și tehnică a potențialelor donatori și
organelor publice centrale

Pe parcursul
săptămînii

28.

Activități curente privitor la implementarea Parteneriatelor Publice
Private

Pe parcursul
săptămînii

29.

Curs de instruire inițială pentru solicitanții la postura de APP la temele:
- Caracteristicile serviciului APP ;
- Procedurile din cadrul serviciului APP ;
- Managementul serviciului APP.

Pe parcursul
săptămînii

Şef, Secţia Administraţie Publică

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

bd. M. Eminescu, 2 ,
et. III
Secția Economie și Atragerea
Investițiilor
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
et. III
Secția Economie și Atragerea
Investițiilor
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2 ,
et. III
Secția Economie și Atragerea
Investițiilor
mun. Orhei,
str-la M. Gorki,13,
sala mică de şedinţe, DGASPF

lucru

Atragerea Investițiilor
L.Bradu

Conform planului de
lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
E.Boguș

Conform planului de
lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor
E.Boguș

Conform agendei de
lucru

DGASPF
G.Railean
C.Zubco

Alexandru Malai

