ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 29 mai – 4 iunie 2017
Nr.
d/r

Măsuri preconizate

Data şi ora
desfăşurării

1.

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

2.

Desfășurarea ședințelor cu membrii grupului de lucru
pentru achiziții întru evaluarea ofertelor în cadrul
procedurilor de achiziție:
1) Reparația sălii de sport la Liceul Teoretic “On. Ghibu „
2) Repația sistemului de încălzire la gimnaziul Mălăiești

3.

4.

Ședința Comisiei de protecție a copilului aflat în dificultate

Training ”Comunicarea asertivă și abordarea
pacienților dificili”

5.

Elaborarea dosarelor de inventariere a monumentelor de
for public din raionul Orhei

6.

Inițierea procedurilor de achiziție pentru obiectivele:
reparația acoperișului la gimnaziul Lucășeuca (repetat) și
reparația acoperișului la gimnaziul Cucuruzeni

7.

Ședința de lucru cu lucrătorii sociali.

8.

Prezentarea bugetului aprobat pe raionul Orhei ce ţine de
indicatorii de reţea, venituri şi cheltuieli la Ministerul
Finanţelor

Locul desfăşurării

Principalele
chestiuni abordate

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile responsabile

29 mai
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Birourile de serviciu

Conform
adresărilor
cetățenilor

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

29 mai
10.00

mun. Orhei,
L.T. “On.Ghibu”

Conform agendei
de lucru

Sectia Economie si
Atragerea Investitiilor
S. Teslari

29 mai
13.00-15.00
29-30 mai
29 mai

29 mai

30- 31 mai
09.00-12.00
30 mai

mun. Orhei,
str-la. M.Gorkii , 13
sala de ședințe
DGASPF
mun.Chișinău, sediul
”Trimbos Moldova”
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.II
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.III
mun. Orhei,
str-la. M.Gorki , 13
sala de ședințe
DGASPF
mun.Chisinau
str. Cosmonautilor 5

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

DGASPF
E.Buhaniuc
DGASPF
D. Ceban
Sectia cultura
Mereuță Aliona

Conform agendei
de lucru

Sectia Economie si
Atragerea Investitiilor
S. Teslari

Conform agendei
de lucru

DGASPF
Elena Vieru

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finante

9.

10.

Ședința de lucru pe lingă președintele raionului

Ședința comună CPF cu reprezentanți ai APL , ai
Șorganizațiilor politice , bugetare , antreprenoriale și ONG ,
cu invitarea presei pe tema: „Auditul de gen”

30 mai
08.30

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

M.Popescu
Conform
planului de lucru

30 mai
10.00

mun. Orhei,
restaurant

Conform agendei
de lucru

Conform agendei
de lucru

11.

Ședința Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate
publică

30 mai
14.00

mun. Orhei,
str. V.Mahu 160
primăria
et. IV
sala de ședințe

12.

Conferință zonală „Experiențe inovaționale și de
perspectivă”

31 mai
09.00

mun. Orhei,
BPR „A. Donici”

Conform agendei
de lucru

13.

Evaluarea pagubelor cauzate, prin care să fie identificate
suprafețele exploatațiilor agricole și gradul de afectare a
acestora cu deplasarea la fața locului

31 mai

Intravelanul și
extravelanul localităților

Conform
planului de lucru

14.

Şedinţa comisiei raionale de verificare a datelor introduse

31 mai

mun. Orhei,

Conform agendei

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
Clubul Politic al
Femeilor 50/50
V.Dumitrascu
Secția Administrație
Publică
S.Mîțu
Vicepreședintele
raionului
D.Zghibarța
Centrul de Sănătate
Preventivă
V.Guștiuc
Secția Administrație
Publică
A.Stolearencu
BPR „A. Donici”
S.Țugui
Sectia Agricultura si
Alimentatie
A.Iatisin
Șeful și specialiștii
SAA
cu reprezentanții
Ministerului
Agriculturii și
Industriei Alimentare
C.Rojcov

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

în SAPD (media, clasa a XII-a).

09.00-12.00

bd. M. Eminescu, 2,
et.IV ,
DGE

de lucru

Monitorizarea completării bazei de date a candidaţilor la
examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2017, în
SPCG.

31 mai
09.00-12.00

Instituțiile de învățămînt
din raion

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Educație
C.Rojcov

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

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Educație
O.Covaș

Instituţiile de învăţământ
din raion

Conform
planului de lucru

Managerii şcolari,
directorii adjuncţi
pe educaţie
Rafael Şihlearov,
specialist Centrul
de Sănătate Publică

Casele și căminele de
Cultură din raion

Conform
scenariului
Conform
agendelor de
lucru

Evidenţa şi controlul absenteismului şi abandonului şcolar
la nivelul instituţiilor de învăţământ

Ziua Mondială fără tutun, concursul celui mai bun desen,
expoziţie, organizarea orelor de clasă.
Activități culturale desfășurate în cadrul sărbătorii „Ziua
Internațională a copiilor”
Desfăşurarea atelierelor de dezbateri şi conferinţelor
pedagogice în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial
şi liceal.
Organizarea și petrecerea seminarului raional cu genericul:
”Prezentarea practică a tehnicii pentru lucru în vii și livezi
oferite de ”Basadoro Agroteh” SRL
Recepţionarea şi examinarea Raportului nr.050 privind
numărul de unităţi instituţiilor bugetului raionului în
sistemul informaţional modulul „FD”
„Din zestrea neamului”, concurs raional de promovare și
valorificare a patrimoniului cultural imaterial.
Organizarea participării colectivelor artistice la

31 mai

31 mai

01 iunie

02 iunie

Instituțiile de învățământ
din raion

02 iunie
10.00

s.Braviceni
primăria
CC „Pasărea albă”

02 iunie

04 iunie
10 .00
04 iunie

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
et.II
DGE
s.Zorile
s.Peresecina

Specialiștii Secția
Cultură
Managerii instituţiilor,
inspectorii Şcolari

Conform agendei
de lucru

Secției Agricultură
și Alimentație
A.Iațișin

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finanțe
M.Popescu
T.Coban

Conform
scenariului
Conform

Gh. Guriuc
Șef Secția Cultură
Gh. Guriuc

„Sărbătoarea învîrtitelor”

10.00

24.

Participarea ansamblului folcloric „Vatra” în cadrul
Festivalului „La Nistru la Mărgioara”

04 iunie
10.00

s. Socola
raionul Șoldănești

Conform
scenariului

25.

Evoluarea teatrului „V.O.A.B”. și ansamblul folcloric
„Busuioc”

04 iunie
14.00

Casa de cultură din
s. Furcenei

Conform
planului

26.

Iniţierea procedurilor de transmitere a bunurilor proprietate
publică conform deciziilor Consiliului Raional

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

27.

Colectarea cererilor de participare la concursul “Cel mai
bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii” pentru rezultatele anului 2016 și analiza indicilor
economico-financiari

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform agendei
de lucru

scenariului

28.

Asistenţa metodico-practică serviciilor contabile privind
redistribuirea alocaţiilor bugetare cu modulul GAB
(gestionarea alocaţiilor bugetare) bugetelor de nivelul I şi II

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

29.

Dirijarea şi ghidarea UAT de nivelul I în vederea lansării
procedurii de modificare în Modulul de planificare a
Bugetului (BPS) în cadrul sistemului informaţional de
management financiar (SIMF)

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

30.

Întocmirea informaţiei ce ţine de alocaţiile din componenta
raională şi fondul de educaţie incluzivă la nivel de fiecare
instituţie

Pe parcursul
săptămânii

31.

Întocmirea informaţiei ce ţine de alocaţiile Fondului de
rezervă pe fiecare beneficiar

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform planuri
de lucru
Conform
planului de lucru

Șef Secția Cultură
Gh. Ioniță
Director
CRC „A. Suruceanu”
Gh. Ioniță
Director
CRC „A. Suruceanu”
Secția Economie și
Atragerea investițiilor
M.Apreutesei
Secția Economie și
Atragerea investițiilor
L.Bradu
Direcția Generală
Finanțe
colaboratorii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
A.Croitoru
Direcția Generală
Finanțe
G.Catrinescu

32.

Arhivarea mapelor ce ţine de executarea bugetului pe anul
2016 şi proiectele 2017 a bugetelor de nivelul I şi II

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

33.

Întocmirea informaţiilor privind indicatorii aprobaţi în
bugetele locale în temeiul circularei Ministerului Finanţelor
nr.06/2-07 din 03.05.2017

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

34.

Întocmirea dinamicilor pe indicatorii de cheltuieli şi
indicatorii de reţea pe instituţiile bugetului raional pe anii
2016-2017

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

35.

Verificarea în sistemul informaţional Formularul „Reţea,
state şi contingente ale instituţiilor de nivelul I şi II
aprobate pe anul 2017”

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

36.

Recepţionarea şi examinarea documentelor justificative ce
ţine de alocaţiile conform deciziilor CRO primăriilor

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

37.

Pregătirea documentaţiei pentru recepţia finală a

Pe parcursul

mun. Orhei,

Conform

Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
Direcția Generală
Finanțe
Funcționarii secţiei
elaborarea şi
administrarea
bugetului
SCGCD

gimnaziul s. Zahoreni , înregistrarea la OCT Orhei
Recepția finală a cazangeriei (reparație) la gimnaziul
s.Tabăra

38.

Pregătirea documentaţiei pentru proiectare în comun cu
DGE la obiectul “Reparatia reţelelor de canalizare la tabăra
de odihna “Mioriţa””

săptămânii

Pe parcursul
săptămânii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD

39.

Elaborarea devizelor de cheltuieli la gradiniţa de copii
Voroteţ, clădirea CRO

Pe parcursul
săptămânii

40.

Controlul mersului lucrărilor de reparatie la gimnaziile, din
teritoriul raionului Orhei, conform Legii 721 din
februarie 1996

Pe parcursul
săptămânii

41.

Pregătirea setului de documente pentru procedura de
achizitii la reparaţia drumurilor publice raionale

Pe parcursul
săptămânii

Modificarea proiectului la gazoduct-branşament „IvanceaFurceni-Braneşti-Trebujeni” , înregistrarea proiectului la
Inspecţia de Supraveghere a Gazelor

Pe parcursul
săptămânii

42.

43.

Lucrul cu organizaţiile – surse de completare a Fondului
Arhivistic de Stat . Acordarea ajutorului practic şi metodic.
Plecarea în teritoriu. Verificarea existentului în fondurile
instituţiilor – surse de completarea a Fondului Arhvistic .
Şef, Secţia Administraţie Publică

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

bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD

Pe parcursul
săptămânii

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD
mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, et.I
SCGCD
mun. Orhei,
str. 31 august 1989
sediul arhivei raionale

planului de lucru

N.Lopatiuc

Conform
planului de lucru

SCGCD
N.Lopatiuc

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

Conform
planului de lucru

Alexandru Malai

SCGCD
N.Lopatiuc
G.Stirbu
F.Andritchi
SCGCD
N.Lopatiuc
SCGCD
N.Lopatiuc
I.Cocirla
SCGCD
N.Lopatiuc
Serviciul raional de
arhiva
N.Conac –Globa
V.Macarici
A.Rojnevschi

