ACŢIUNILE PRINCIPALE
săptămânale ale Consiliului raional, subdiviziunilor lui şi aparatului preşedintelui,
care se vor desfăşura în perioada 10 – 16 iulie 2017

Principalele
chestiuni
abordate
Conform
adresărilor
cetățenilor
Conform planului
de lucru

Direcţiile Secţiile şi
Serviciile responsabile

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
V.Ghizdaru

Măsuri preconizate

Data şi ora
desfăşurării

Locul desfăşurării

1.

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

10 iulie
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Birourile de serviciu

2.

Educația complementară: Centrul de Creație a Copiilor:
- Yoga. „Minte sănătoasă într-un corp sănătos”.

10 iulie
09.00 – 15.00

3.

Ședința de lucru cu asistenții sociali comunitari (grupul
Crihana) pe tema: ” Realizarea interviului de protecție a
copilului ”

10 iulie
10.00

4.

Recepţionarea şi examinarea Raportului nr.050 privind
numărul de unităţi instituţiilor bugetului raionului în
sistemul informaţional modulul „FD”

10 iulie

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

Conform planului
de lucru

5.

Eliberarea diplomelor de la centrele de BAC pentru
absolvenții din sesiunea de bază

11 iulie
8.00-13.00

mun. Chișinău

Conform planului
de lucru

6.

-

11 iulie
09.00 – 14.00

mun.Orhei Centrul
de Creație a Copiilor

Conform planului
de lucru

Direcția Generală
Finanțe,
T.Coban, L.Midrigan
Direcția Generală
Educație A.Nartea,
C.Rojcov
Centrul de Creație a
Copiilor, E.Ilieș

11 iulie
09.00

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

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
T.Negruța

11 iulie
09.30 – 16.30

mun. Chișinău,
str.Albișoara 4/1
Centrul de instruiri
”Keistone Moldova”,

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
E.Paciu

Nr.
d/r

„Invitație la vals”.

7.

Ședința de lucru a serviciului de îngrijire la domiciliu pe
tema: ”Comunicarea dintre lucrătorul social și beneficiar.
Etica profesională . Riscurile de îmbolnăvire personală a
lucrătorilor sociali”

8.

Atelier participativ: ”Elaborarea indicatorilor pentru
elaborarea bugetului serviciilor sociale în Programe și Subprograme”

mun.Orhei, Centrul
de Creație a Copiilor
mun. Orhei,
str. M. Gorki, 13,
sala de ședințe,
DGASPF

Direcțiile, Secțiile
și Serviciile

Centrul de Creație a
Copiilor, E.Ilieș

9.

Desfăşurarea procedurii de achiziţii la reparaţia
acoperişului a blocului alimentar al gimnaziului din satul
Cucuruzeni

10.

Ședința de lucru a angajaților secției protecției familiei și
copilului cu reprezentații USAID Moldova

11.

12.

13.

14.

-

Master-class „Suvenir pentru cei dragi”

11 iulie
10.00

12 iulie
09.00
12 iulie
900-1400

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

Conform agendei
de lucru

SEAI, S.Teslari,
SCGCD, N.Lopatiuc

mun. Orhei,
str. M. Gorki, 13,
sala de ședințe,
DGASPF
mun.Orhei Centrul
de Creație a Copiilor
mun. Orhei,
str. M. Gorki, 13,
sala de ședințe,
DGASPF

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
E.Iurcu

Conform planului
de lucru

Centrul de Creație a
Copiilor, V.Țulan

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
E.Buhaniuc

Ședința Comisiei de protecție a copilului aflat în dificultate

12 iulie
11.00

Sărbătoarea „Obiceiuri din străbuni” desfășurată în cadrul
concursului raional „Din zestrea neamului”
Redactarea ordinelor de delegare a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar la stagiile de formare în
conformitate cu Dispoziția ME nr. 597 din 05.07.2017

12 iulie
14.00

s.Hulboaca

Conform
scenariului

Secția Cultură,
Gh.Guriuc

13 iulie
08.00 – 17.00

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

Conform planului
de lucru

Direcția Generală
Educație A.Nartea

13 iulie
09.00 – 12.00

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

Conform
adresărilor
cetățenilor

Secția Economie și
Atragerea Investițiilor,
Prestatorii de Servicii

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
E.Vieru

Conform agendei
de lucru

DGASPF,
V.Ghizdaru, G.Railean

Conform planului
de lucru

Direcția Generală
Educație R.Agafian

15.

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

16.

Ședința de lucru serviciul de îngrijire la domiciliu:
”Comunicarea dintre lucrătorul social și beneficiar. Etica
profesională . Riscurile de îmbolnăvire personală a
lucrătorilor sociali”

13 iulie
09.00 – 13.00

17.

Ședința de lucru cu asistenții sociali comunitari (Donici,
Teleșeu, Peresecina) pe tema: ”Recrutarea solicitanților în
programul “Mellow Parenting”

13 iulie
10.00

18.

Monitorizarea organizării și desfășurării admiterii în
învățământul liceal conform Metodologiei aprobate prin
ordinul nr. 634 din 30.06.2016.

14 iulie
08.00 – 17.00

mun. Orhei,
str. M. Gorki, 13,
sala de ședințe,
DGASPF
mun. Orhei,
str. M. Gorki, 13,
sala de ședințe,
DGASPF
mun.Orhei,
bd.M.Eminescu, 2, DGE,
et.IV

19.

Ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei

14 iulie
10.00

20.

Participarea, în calitate de membru a comisiei pentru
ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef al
primăriei s.Podgoreni, la ședința de examinare a dosarelor
depuse de concurenți

14 iulie
14.00

21.

Educația complementară: Centrul de Creație a Copiilor:
- ”Micile gospodine”- concurs.

15 iulie
09.00 – 14.00

22.

Sărbătoarea „Dorule de unde vii”, desfășurată în cadrul
Concursului raional „Din zestrea neamului”

16 iulie
10.00

Şef, Secţia Administraţie Publică

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

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

Conform ordinii
de zi

Secretar, CRO
S.Caraman

Primăria s.Podgoreni

Conform planului
de lucru

Secția Administrație
Publică,
A.Malai

Conform planului
de lucru

Centrul de Creație a
Copiilor, V.Țulan

Conform
scenariului

Secția Cultură,
Gh.Guriuc

mun.Orhei,
Piața ”Vasile Lupu”
s.Clișova

Alexandru Malai

