ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 11 – 17 septembrie 2017

Principalele
chestiuni
abordate
Conform
adresărilor
cetățenilor

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile
responsabile

s.Piatra, s.Susleni,
s.Mîrzești, s.Zorile,
s.Cucuruzeni, s.Crihana

Conform
adresărilor

DGASPF,
E.Vieru, A.Prodan

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

Conform
planului de lucru

Direcția Generală
Educație,
S.Mustovici

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

Conform
planului de lucru

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
E.Boguș

Conform
planului de lucru

Direcțiile, secțiile,
serviciile CRO

Conform
planului de lucru

DGASPF,
V.Ghizdaru
Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
L.Bradu

Nr
.
d/r

Măsuri preconizate

Data şi ora
desfăşurării

Locul desfăşurării

1.

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

11 septembrie
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Birourile de serviciu

11 septembrie
09.00-17.00
11 septembrie
14.00-15.00

2.

3.

4.

Repartizarea coletelor oferite de către AO Crucea Roșie
pentru persoanele care au suferit în urma intemperiilor
(ninsorile abundente) din anul curent
Ședință operativă: ”Proiectarea activităților de îndrumare și
control în instituțiile patronate. Trecerea în revistă a
activităților proiectate și atingerea indicatorilor de
performanță.”
Colectarea indicatorilor social-economici la nivel de
localitate pentru anul 2016, consultanță și asistență
primăriilor, trimiterea programului electronic la Ministerul
Economiei al R. Moldova

11 septembrie

5.

Ședința de lucru pe lângă președintele raionului

12 septembrie
08.30

6.

Ședința de lucru cu supervizorii SASC: ”Procedura de
luare a copilului din familie”

12 septembrie
09.00

7.

Ședința comisiei de concurs “Cel mai bun antreprenor
2016”

12 septembrie
10.00

8.

9.

Întrunire de lucru cu directorii Caselor (căminelor) de
Cultură din raion referitor la pregătirea instituțiilor pentru
perioada toamnă – iarnă a anului.
Vizita de studiu în cadrul Proiectului ”Servicii sociale
adresate persoanelor cu dezabilități pentru susținerea
măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale
Nistrului”.

13 septembrie
09.00
13 septembrie
09.00-13.00

or. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, sala
de ședințe, et. III
mun. Orhei, str-la Gorki,
DGASPF, sala de ședințe
or. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2, sala
de ședințe, et. III
or. Orhei,
bd. M. Eminescu, 2,
Consiliul raional, et. II SC
mun. Orhei, str-la Gorchi,
DGASPF, sala de ședințe

Conform
planului de lucru

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

Conform
planului de lucru

Secția Cultură,
L.Botezat

Conform
planului de lucru

DGASPF,
I.Racu

Ședința Comisie de protecție a copilului aflat în dificultate:
Aprobarea solicitanților la postura de APP.
10.
Includerea copiilor rămași fără ocrotire părintească în
serviciul APP

13 septembrie
14.00-16.00

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

Conform
planului de lucru

DGASPF,
E.Buhaniuc

Oferirea informațiilor și serviciilor femeilor și bărbaților,
11.
pentru abilitarea economică a acestora în cadrul BCIS

14 septembrie
09.00-12.00

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

Conform
planului de lucru

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile CRO
L. Bradu

14, 15
septembrie
09.00-13.00

mun. Orhei, str-la Gorchi,
DGASPF, sala de ședințe

Conform
planului de lucru

DGASPF,
E.Vieru, A.Prodan

15 septembrie
09.00

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

Conform agendei
de lucru

15 septembrie
10.00

mun.Orhei
BPR „A. Donici”

Conform agendei
de lucru

Direcția Generală
Educație,
Valentina Russu,
pedagog educație
preșcolară
Secția Cultură, BPR
„A. Donici”, S.Țugui

17 septembrie
10.00

mun.Chișinău,
Grădina publică ”Ștefan
cel Mare și Sfânt”

Conform agendei
de lucru

Secția Cultură,
E.Guler

Ședința de lucru cu lucrătorii sociali: Calitatea serviciilor
prestate drept parte component a SÎD
12.
Perfectarea actelor beneficiarilor pentru perioada rece a
anului.

13.

Seminar cu managerii preșcolari „Procesul de referire a
copiilor identificați cu cerințe educaționale speciale.”

”De la Atena la Orhei” Ziua internațională a Democrației.
Expoziție de publicații.
Participarea colectivelor artistice din s. Ivancea:
Ansamblul vocal „model” ”Ivanceanca”,
Ansamblul folcloric „model” „Cervona calâna”,
15.
Ansamblul de dans „Barvinok”
la Festivalul Republican al etniilor „Unitate prin
diversitate”
14.

Şef, Secţia Administraţie Publică

Ex: S.Mîțu,
tel. 0235 20743

Alexandru Malai

