ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 02-08 ianuarie 2017
Nr
.
1

2

3

Măsuri preconizate
Audiența cetățenilor de către Președintele,
vicepreședinții raionului, șefii de direcții,
secții și servicii.
Stabilirea indicatorilor de produs, rezultat al
activităţilor realizate pentru luna decembrie
Organizarea ridicării listelor electorale, utilizate în ziua
alegerilor, de la Judecătoria Orhei de către registratorii
din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

Locul desfăşurării

Principalele
chestiuni
abordate

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile
responsabile

02 ianuarie
09.00 – 12.00
13.00- 17.00

Sediile birourilor

Conform
adresărilor
cetățenilor

Direcțiile, Secțiile și
Serviciile

03 ianuarie
09.00-10.00

mun.Orhei
bd Eminescu,2 et.IV
DGE

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală
Educaţie
A.Nartea

02-03 ianuarie

mun.Orhei
str.V.Mahu
Judecătoria Orhei

Conform
indicaţiei
Comisiei
Electorale
Centrale

Secţia Administraţie
Publică
S.Mîţu

Data şi ora
desfăşurării

Seminare teoretico-practice cu cadrele didactice şi
lucrătorii medicali pe tema: „Alimentaţia sănătoasă a
copiilor în baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii.
Instruirea asistentelor medicale şi bucătarilor din
instituţiile de învăţămînt general”

02-04 ianuarie
08-00-14-00

Instituţiile de învăţămînt
din raion şi municipiu

Conform agendei
de lucru

5

Program de Revelion pentru copii
„Unde se ascunde iepuraşul”

03-06 ianuarie
12-00

mun.Orhei
CRC „A.Suruceanu”

Conform
scenariului

6

Şedinţa de lucru cu lucrătorii sociali (Chiperceni,
Bieşti, Isacova) pe tema „Elaborarea planurilor
individualizate pentru persoanele noi incluse în serviciu

4

03 ianuarie
08-30-12-00

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

Direcţia Generală
Educaţie
L.Railean
T.Botnaru
Centrul de Sănătate
Publică
V.Guştiuc
CRC „A.Suruceanu”
Gh.Ioniţa
DGASPF
T.Negruţa

7

8

9

10

11
12

13
14
15

Şedinţa de lucru cu lucrătorii sociali (Cucuruzeni,
Camencea, Jora de Mijloc, Jora de Sus, Ciocîlteni) pe
tema „Elaborarea planurilor individualizate pentru
persoanele noi incluse în serviciu
Şedinţa de lucru cu participarea secretarilor Consiliilor
Locale: „Activităţi în vederea executării art.62 (ali.21 )
din Codul Electoral, pct.46 din Regulamentul privind
întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea
listelor electorale”
Şedinţa cu profesorii de geografie cu privire la
organizarea şi desfăşurarea „Orăşelului European”
Oferirea informațiilor și serviciilor femeilor și
bărbaților ,pentru abilitarea economică a acestora în
cadrul BCIS.
Şedinţă de lucru cu specialiştii din cadrul Secţiei
protecţia copilului şi familiei pe tema: „Elaborarea
planului de activitate pentru anul 2017”
Elaborarea informaţiei privind acţiunile întreprinse în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pentru
perioada anului 2016
Generalizarea rezultatelor tezelor semestriale, anul de
studii 2016-2017, sesiunea de iarnă
„Animaţii digitale pe tabletă”.
Şedinţa serviciului modern de bibliotecă
„Aprinde-ţi luminile” – interpretarea unui program de
colinde de către colectivele artistice din localităţile
raionului la pomul de Crăciun

04 ianuarie
08-30-12-00

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

Conform agendei
de lucru

DGASPF
E.Vieru

04 ianuarie
10-00

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

Conform agendei
de lucru

Secţia Administraţie
Publică
A.Malai

04 ianuarie
10-00-13-00

mun.Orhei
L/T „On.Ghibu”

Conform agendei
de lucru

Direcţia Generală
Educaţie
M.Jioară

Conform
planului de lucru

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L.Bradu

05 ianuarie
09.00-12.00

05 ianuarie
11-00-12-00
05 ianuarie

06 ianuarie
09-00-14-00
06 ianuarie
06 ianuarie
18-00

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

mun.Orhei
Conform agendei
str-la M.Gorki,13
de lucru
sala de şedinţe DGASPF
mun.Orhei
bd M.Eminescu, 2
mun.Orhei
bd M.Eminescu, 2
DGE, Centrul metodic
et.IV
mun.Orhei
BC „Ion Creangă”
mun.Orhei
Piaţa „Vasile Lupu”

DGASPF
S.Tocari

Conform
planului de lucru

Secţia Administraţie
Publică
S.Mîţu

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală
Educaţie
S.Macarov

Conform
planului de lucru

BPR „A.Donici”
S.Ţugui

Conform
scenariului

Secţia Cultură
E.Guler

16

„I.Teodoreanu – eternul adolescent”
Expoziţie de publicaţii
Întocmirea informaţiei operative privind executarea
bugetului de nivelul I şi II pe anul 2016 la partea de
venituri şi cheltuieli

17
Întocmirea informaţiei ce ţine de alocaţiile Fondului de
rezervă pe fiecare beneficiar

18

19

Întocmirea Raportului nr.050 privind numărul de unităţi
instituţiilor bugetului raionului în sistemul
informaţional modulul „FD”
Recepţionarea rapoartelor FD-049 „Datorii cu termen
expirat”

20

21

Întocmirea Notei informative, referitor la activitatea
Secţiei CGCD pentru anul 2016 şi a planului de acţiuni
pentru anul 2017

06 ianuarie

mun.Orhei
BPR „A.Donici” filiala
Slobozia-Doamnei

Pe parcursul
săptămînii

mun.Orhei
bd Eminescu,2
Direcţia Generală
Finanţe
et.II

Pe parcursul
săptămînii

Pe parcursul
săptămînii

Pe parcursul
săptămînii

Pe parcursul
săptămînii

mun.Orhei
bd Eminescu,2
Direcţia Generală
Finanţe
et.II
mun.Orhei
bd Eminescu,2
Direcţia Generală
Finanţe
et.II
mun.Orhei
bd Eminescu,2
Direcţia Generală
Finanţe
et.II
mun.Orhei
bd Eminescu,2
SCGCD
et.I

Conform
planului de lucru

BPR „A.Donici”
S.Ţugui

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală Finanţe
colaboratorii secţiei
elaborarea şi
administrarea bugetului,
secţia contabilitatea
bugetară

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală Finanţe
G.Catrinescu

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală Finanţe
M.Popescu
M.Cociug

Conform
planului de lucru

Direcţia Generală Finanţe
M.Cociug

Conform
planului de lucru

SCGCD
N.Lopatiuc

22

Prezentarea structurilor cointeresate ale Guvernului a
informaţiei privind schimbările parvenite în conţinutul
cadastrului funciar rational pe anul 2016

Şef, Secţia Administraţie Publică

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

Pe parcursul
săptămînii

mun.Orhei
bd Eminescu,2
SRFC
et.II

Conform
planului de lucru

Serviciul Relaţii Funciare
şi Cadastru
I.Onofrei

Alexandru Malai

