Nr
.
d/r
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 06 – 12 noiembrie 2017
Principalele
Data şi ora
Măsuri preconizate
Locul desfăşurării
chestiuni
desfăşurării
abordate
06 octombrie
Conform
Audiența cetățenilor de către președintele, vicepreședinții
09.00 – 12.00
Birourile de serviciu
adresărilor
raionului, șefii de direcții, secții și servicii
13.00 – 17.00
cetățenilor
Ședință de lucru cu șefii Centrelor Comunitare
mun. Orhei, str-la Buzu,
06 noiembrie
Conform agendei
Multifuncționale cu subiectul: ” Elaborarea planului de
13, DGASPF, sala de
09.00
de lucru
acțiuni cu privire la înlăturarea recomandărilor CNAPS”
ședințe
Ședință de lucru a ”Serviciului de Îngrijire la Domiciliu”,
mun. Orhei, str-la Buzu,
pe tema: ”Completarea Chestionarelor pentru prestatorii de
06 noiembrie
Conform agendei
13, DGASPF, sala de
servicii de îngrijire la domiciliu, elaborate de către
11.00
de lucru
ședințe
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”
Conform
„Cărți noi” expoziție de publicații
06 noiembrie
BPR ”A.Donici” Orhei
planului de lucru
Şedinţă de grup în cadrul Programului Educaţional pentru
07 noiembrie
Conform agendei
Părinţi Mellow Parenting, cu genericul: ”Favorizarea
s.Peresecina
09.00
de lucru
interacţiunii dintre părinte şi copil”
Conform
„Eu iubesc Orheiul”, ediția a II-a. Concurs de fotografii
07 noiembrie
BPR ”A.Donici” Orhei
planului de lucru
Evaluare, îndrumare, control - asigurarea performanțelor
școlare:
mun.Orhei, s.Cișmea
- Activitatea managerului şcolar şi a cadrului
IP gimnaziile: ”Gr.
Conform
didactic întru orientarea demersului didactic spre
07 noiembrie
Vieru” Orhei și din
planului de lucru
formarea competenţelor în contextul inter /
Cișmea
transdisciplinar (istorie, educaţie civică) în anul şcolar
2017-2018
Participarea la Ceremonia de lansare a proiectului –
Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la
Conform agendei
07 noiembrie
mun.Chișinău
implementarea Acordului de Asociere/DCFTA în cadrul
de lucru
programelor de asistență, finanțate de UE
Participarea colectivelor de la CRC „A. Suruceanu” în
mun.Orhei,
Conform
cadrul programului artistic dedicat Hramului mun. Orhei
08 noiembrie
Piața ”Vasile Lupu”
scenariului

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile
responsabile
Direcțiile, Secțiile
și Serviciile
DGASPF,
E.Iurcu
DGASPF,
E.Iurcu
BPR ”A.Donici”
Orhei, S.Țugui
DGASPF,
V.Ghizdaru, V.Railean
BPR ”A.Donici”
Orhei, S.Țugui
Direcția Generală
Educație,
S. Lozinschi

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
E.Boguș
CRC ”A.Suruceanu”,
Gh.Ioniță

Participarea
la
Forumul
Național
al
șefilor
secțiilor/direcțiilor de cultură din Republică ”Novateca –
10.
prezent și viitor. Căi și soluții pentru asigurarea
durabilității”

08-09 noiembrie

or.Drochia
BPR ”Iulian Filip”

Conform agendei
de lucru

11.

Seminar pentru directorii IET “Cadrul normativ şi
metodologic de protecţie a copilului față de violenţă”.

09 noiembrie
09.00

mun.Orhei, primăria, sala
de ședințe et.IV

Conform agendei
de lucru

12.

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

09 noiembrie
09.00-12.00

13.

Atelier de instruire pe tema: ”Consolidarea cooperării
intersectoriale în procesul asigurării unei justiții veritabil
prietenoase copilului”
Desfăşurarea concursului la schimbarea ferestrelor în IP
gimnaziul Ciocîlteni
Training pentru familiile în situaţie de risc organizat şi
desfăşurat în parteneriat cu APDI HUMANITAS, cu
genericul: ”Asistența complexă psihopedagogică și socială
a copilului în situații de risc”
Ședința Comisiei raionale pentru Situații Excepționale pe
subiectul: ”Scopul verificării nivelului de pregătire al
Serviciilor Protecției Civile ale raionului către perioada
rece a anului 2017-2018”

09 noiembrie
09.00

mun. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
Consiliul raional, et. I
mun.Chișinău, Centrul
European de Educație
”Fides”, str.Mușatinilor, 1

Conform
planului de lucru

Secția Cultură,
Gh.Guriuc
BPR ”A.Donici”
Orhei, S.Țugui
Direcția Generală
Educație,
O.Covaș
Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L. Bradu

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
I.Racu

09 noiembrie
11.00

s.Ciocîlteni

Conform
planului de lucru

SCGCD, N.Lopatiuc

10 noiembrie
09.00

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

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
V.Ghizdaru

10 noiembrie
10.00

mun.Orhei, primăria, sala
de ședințe et.IV

Conform agendei
de lucru

Secția Administrație
Publică, Iu.Digori;
Direcția Situații
Excepționale, D.Albu

Recepţionarea şi examinarea listelor tarifare pe primării şi
17. instituţiile bugetului raional: din domeniul culturii,
învăţământ şi asistenţă socială la situaţia 01.01.2018

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finanțe, colaboratorii
secţiei elaborarea şi
administrarea bugetului

Verificarea planurilor pe primării, în sistemul
informaţional, la nivel de fiecare instituţie: linia bugetară,
18.
funcţia,
program/subprogram,
activitatea,
codurile
economice

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finanțe, T.Coban

19. Pregătirea dărilor de seamă trimestriale pentru arhivare

Pe parcursul
săptămânii

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finanțe, M.Cociug

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Finanțe, M.Cociug

14.

15.

16.

20.

Întocmirea informaţiei privind împrumuturile primite de
către APL de la Băncile Comerciale

Pe parcursul
săptămânii

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

Evaluare de revenire la subiectele:
- Realizarea atribuţiilor Consiliului de Administraţie
şi Consiliului Profesoral;
21.
- Transparență și corectitudine în completarea
documentației școlare, pentru clasele absolvente, în
anul de studii 2016-2017

Direcția Generală
Educație,
R.Agafian, A.Nartea

Pe parcursul
săptămânii

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

Р1аnificarea și organizarea procesului de instruire a
22. specialiștilor (domeniul relații funciare), privind întocmirea
bilanțului funciar.

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

23. Asigurarea evidenței și implementării actelor normative

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

Pe parcursul
săptămânii

mun.Orhei,
bd.M.Eminescu, 2,
sala de protocol CCI, et.
1,
sala de ședințe CR, et. 3

Conform
planului de lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
L.Bradu

Pe parcursul
săptămânii

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

Conform
planului de lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
E.Boguș

Pe parcursul
săptămânii

s.Mana, r.Orhei

Conform
planului de lucru

Secția Cultură,
A.Mereuța

24.

Organizarea în parteneriat cu CCI a unui curs de instruire
în cadrul Programului PNAET

Identificarea programelor de finanţare şi acordarea
asistenţei informaţionale APL I, instituţiilor publice,
25.
agenţilor economici în scopul implicării şi accesării
finanţărilor
Asistență metodică lucrătorilor din domeniul culturii din s.
Mana pentru participarea în cadrul concursului raional:
26.
„Din zestrea neamului”

Conform agendei
de lucru

Monitorizarea fermelor de animale și păsări pentru
27.
pregătirea către iernatul 2017 – 2018

Pe parcursul
săptămânii

Localitățile raionului

Conform
planului de lucru

28. Monitorizarea semănatului de toamnă

Pe parcursul
săptămânii

Localitățile raionului

Conform
planului de lucru

Şef, Secţia Administraţie Publică
Ex: A.Stolearencu,
tel. 0235 24432

Alexandru Malai

Serviciul Relații
Funciare și Cadastru,
E. Troianovschi,
E.Curchi
Serviciul Relații
Funciare și Cadastru,
E. Troianovschi,
E.Curchi

Secția Agricultură și
Alimentație,
Gh.Condur
Secția Agricultură și
Alimentație,
A.Iațîșin

