ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 27 februarie – 04 martie 2017
Nr.
d/r

Măsuri preconizate

1.

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

2.

Curs de instruire inițial pentru solicitanții la postura de APP

3.

4.

5.

Ședința Consiliului de Administrație pe următoarea tematică:
- Totalurile concursului școlar la disciplinele de studii,
Olimpiada raională, pregătirea lotului Olimpic pentru
Olimpiada Republicană, ediția 2017;
- Executarea bugetelor instituțiilor de învățământ din
subordinea DGE;
- Monitorizarea și evaluarea activității manageriale în
identificarea, sesizarea, prevenirea și raportarea cazurilor
ANET în primul semestru;
- Audierea copiilor victimă / martor în camera special
amenajată – factor important în respectarea interesului suprem
al copilului.
Ședința comisiei raionale de atestare cu privire la examinarea
materialelor prezentate de cadrele didactice pentru atestare la gradul
didactic întâi și superior
Ședința de lucru pe lângă președintele raionului

Data şi ora
desfăşurării
27 februarie
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
27 februarie
09.00 – 16.00

Locul desfăşurării

Principalele
chestiuni abordate

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile responsabile

Birourile de serviciu

Conform adresărilor
cetățenilor

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

mun. Orhei, str-la M.Gorki, 13

Conform agendei de
lucru

DGASPF,
G.Railean, C.Zubco
Direcția Generală Educație,
S.Mustovici, R.Jioară

27 februarie
14.00 – 16.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.IV , Centrul Metodic

Conform planului de
lucru

T.Bordian
O.Covaș

D.Pumnea

27 februarie
15.00 – 16.00
28 februarie
08.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.IV , Centrul Metodic
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
biroul de lucru al președintelui
et.III

6.

Sesiune de instruire privind ”Managementul riscurilor de corupție”

28 februarie
08.45

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
sala de ședințe et.III CRO

7.

Sesiune de instruire privind ”Rigoriile integrității instituționale”

28 februarie
08.45

mun.Orhei, str. V.Mahu, 160,
Primăria mun.Orhei
Sala de ședințe et.IV

Conform agendei de
lucru

Direcția Generală Educație,
S.Macarov

Conform planului de
lucru

Direcțiile, secțiile, serviciile
CRO

Conform agendei de
lucru

Conform agendei de
lucru

Centrul Național
Anticorupție, Aparatul
Președintelui raionului,
direcțiile, secțiile, serviciile
CRO
Centrul Național
Anticorupție, conducătorii
instituțiilor de învățământ

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Școala experienței avansate –
”Formarea competențelor de comprehensiune a mesajului oral în
studiul operei lui Gr.Vieru”
Ședința serviciului APP și a serviciului de integrare pe tema:
”Reintegrarea copiilor Pîslari în familia biologică”
Desfășurarea procedurii de achiziție a rechizitelor de birou pentru
necesitățile autorității
Ședința Comisiei de protecție a copilului aflat în dificultate pe tema:
- Propunerea formei de protecție pentru copiii rămași fără
îngrijire părintească;
- Includerea familiilor cu venituri mici în serviciul ”Sprijin
Familial”;
- Aprobarea copiilor în serviciul ”Respiro”
Transmiterea ofertelor de participare la Olimpiadele Republicane,
pentru disciplinile: biologie, fizică, geografie, limba și literatura rusă,
limba de instruire, limba și literatura română (alolingvi), educația
fizică, limba și literatura română (limba de instruire), istoria românilor
și universală, limbi străine
Atelier tematic: ”Dăruind un Mărțișor, dăruiești un zâmbet” (acțiune de
resocializare pentru copiii, aflați în situații de risc și dificultate)
Atelier de lucru: ”Tehnici și proceduri de instruire a echipelor
multidisciplinare cu privire la diseminarea modelului național de
practici”
Ședință de lucru pe lângă vicepreședintele raionului, referitor la
eficiența energetică
Zilele Ion Creangă
Suită de activități
”Amintiri din copilărie” – concurs de povești și poezii
Festivalul Internațional de Muzică ”MĂRȚIȘOR – 2017” – concert
festiv

28 februarie
09.00 – 14.00

mun.Orhei, L/T ”I.L.Caragiale”

Conform agendei de
lucru

28 februarie
10.00 – 11.00

mun.Orhei, str-la M.Gorki,
DGASPF, sala mică de ședințe
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III , sala de ședințe

Conform agendei de
lucru

28 februarie
10.00

Conform planului de
lucru

preuniversitar, Direcția
Generală Educație
Direcția Generală Educație,
A.Saharnean,
L.Railean
DGASPF, G.Railean,
C.Zubco
Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
S.Teslari

28 februarie
13.00 - 15.00

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

Conform agendei de
lucru

DGASPF,
E.Buhaniuc

01 martie
08.00 – 12.00

mun.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
DGE, et.IV, bir. 56

Conform planului de
lucru

Direcția Generală Educație,
M.Jioară

01 martie
15.00 – 18.00

mun.Chișinău, ULIM, et.II,
aud. 213
mun.Chișinău,
str. V.Alecsandri, nr.1
MMPSF

Conform agendei de
lucru

DGASPF,
V.Bădicica

Conform agendei de
lucru

DGASPF,
I.Racu

01 martie
09.00 – 15.00

01 martie
10.00

mun.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
et.III, biroul vicepreședintelui

Conform agendei de
lucru

Vicepreședintele raionului
S.Miron
SCGCD,
N.Lopatiuc, F.Andrițchi,
Gh.Știrbu

01 – 02 martie
09.00

mun.Orhei, BPR ”A.Donici”

Conform scenariului

BPR ”A.Donici”
S.Țugui

01 martie
17.00

mun.Orhei, bd. M.Eminescu
CRC ”A.Suruceanu”

Conform scenariului

CRC ”A.Suruceanu”
Gh.Ioniță

Organizarea și desfășurarea acțiunilor ce țin de aniversarea a 25-a de la
declanșarea Războiului pentru apărarea Independenței RM
Ședința Consiliului de Protecție a copilului aflat în dificultate pe tema:
- Cu privire la abandonul școlar (gimnaziul ”M.Eminescu”);
- Cu privire la situația copiilor rămași fără îngrijire părintească
ca rezultat al migrației părinților.

Secția Administrație
Publică, Funcționarii secției
DGASPF,
V..Bădicica,
Direcția Generală Educație,
O.Covaș
Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L. Bradu
BPR ”A.Donici”
S.Țugui
MPO ”Selecția” mun.Bălți,
”Moldagrotehnica”,
mun.Bălți,
”Vadalex - AGRO”,
SA ”Porumbeni”, Secția
Agricultură și Alimentație,
A.Iațîșin

02 martie
09.00

mun.Orhei, str.V.Lupu

Conform scenariului

02 martie
10.00 – 12.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III , sala de ședințe

Conform agendei de
lucru

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

02 martie
09.00-12.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, Consiliul
raional, et. I

Conform planului de
lucru

21.

”E – servicii pentru cetățeni” – training

02 martie
11.00

mun.Orhei, BPR ”A.Donici”

Conform agendei de
lucru

22.

Organizarea și desfășurarea seminarului raional cu genericul:
”Întâlnirea agenților economici cu furnizorii, realizatorii de semințe,
material săditor, produse de uz fitosanitar, fertilizanți, tehnică, mașini
agricole ș.a.”

02 martie
10.00

mun.Orhei, str. V.Mahu, 160,
Primăria mun.Orhei
Sala de ședințe et.IV

Conform agendei de
lucru

03 martie
10.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III , sala de ședințe CRO

Conform agendei de
lucru

Secția Administrație
Publică, funcționarii secției

03 martie

s.Pohrebeni, primăria comunei

Conform agendei de
lucru

Secția Administrație
Publică, S.Mîțu

25.

Monitorizarea activităților cultural-artistice, concertelor de schimb ale
colectivelor artistice din raion, inclusiv cu titlul ”model”, conform
Programului aprobat în cadrul Festivalului de Muzică ”MĂRȚIȘOR –
2017”

Pe parcursul
săptămânii

În Casele și Căminele de
Cultură din raion

Conform planului de
lucru

Secția Cultură,
Gh.Guriuc, E.Guler,
N.Cibotari

26.

”Mărțișorul – tradiție și modernitate” – expoziție de mărțișoare

Pe parcursul
săptămânii

Consiliul Raional Orhei

Conform planului de
lucru

27.

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

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform planului de
lucru

28.

Monitorizarea bugetelor corelate de niv.I și asistența metodică practică
pentru întroducerea în sistemul informațional SIMF pentru anul 2017

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform planului de
lucru

18.

19.

20.

23.

24.

Seminar cu secretarii consiliilor locale
modificarea și actualizarea listelor electorale”

”Totalizarea

privind

Consultație metodologică la organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef

Secția Cultură,
N.Cibotari
Direcția Generală Finanțe,
Funcționarii secției
Elaborarea și Administrarea
Bugetului
Direcția Generală Finanțe,
Funcționarii secției
Elaborarea și Administrarea
Bugetului

29.

Arhivarea mapelor, ce țin de executarea bugetului pe anul 2016 și
proiectele 2017 a bugetelor de niv.I și II

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform planului de
lucru

30.

Recepționarea rapoartelor FD – 049 ”Datorii cu termen expirat”

Pe parcursul
săptămânii

Conform planului de
lucru

31.

Colectarea dărilor de seamă privind patrimoniul public, aflat în
administrarea autorităților publice locale și prezentarea raportului
Agenției Proprietății Publice

Pe parcursul
săptămânii

32.

Întocmirea informației privind realizarea Strategiei de dezvoltare a
comerțului interior în RM pentru anii 2015 – 2020 și planului de
acțiuni pentru anul 2016

Pe parcursul
săptămânii

33.

Identificarea programelor de finanțare și acordarea asistenței
informaționale APL niv.I, instituțiilor publice, agenților economici în
scopul implicării și accesării finanțărilor

Pe parcursul
săptămânii

34.

Activități curente, privitor la implementarea Parteneriatelor Publice
Private

Pe parcursul
săptămânii

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

Şef, Secţia Administraţie Publică

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

Conform planului de
lucru
Conform planului de
lucru
Conform planului de
lucru
Conform planului de
lucru

Alexandru Malai

Direcția Generală Finanțe,
Funcționarii secției
Elaborarea și Administrarea
Bugetului
Direcția Generală Finanțe,
M.Cociug
Secție Economie și
Atragerea Investițiilor,
M.Apreutesei
Secție Economie și
Atragerea Investițiilor,
L.Bradu
Secție Economie și
Atragerea Investițiilor,
E.Boguș
Secție Economie și
Atragerea Investițiilor,
E.Boguș

