Plan de acţiuni a Consiliului raional
şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni
pentru perioada 20.07.2020 - 24.07.2020

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de
realizare

Responsabili

Direcţia Educație
1

2

Participare la formarea
formatorilor regionali din cadrul
Programului Național de
Alfabetizare Digitală a cadrelor
didactice din învățământul
general.
Organizarea instruirilor online pe
Google MEET a formatorilor
locali care vor efectua seminare
practice pentru profesorii care nu
au competențe digitale.

20-22.07.20

Direcția
Învățămănt

23-24.07.20

Direcția
Învățămănt

Secția Cultură,Turism,Tineret și Sport
3

4

Ședință metodică în cadrul școlii
de instruire a bibliotecarului ,,Pe
orbita profesională,,
Expoziție de carte ,,Maestru al
genului biografiei romanizate
,,(Maurois,Andre, scriitor francez135 ani de la naștere.)

20-24.07.20

SCTTS

26.07.20

SCTTS

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni
5

6

Organizarea și desfășurarea
Comisiei raionale pentru Protecția
Copilului aflat în Dificultate.
Colectarea certificatelor solicitate
de la instituțiile de învățământ în
vederea planificării mijloacelor
financiare pentru stabilira și plata
indemnizației pentru unele
categorii și tineri plasați în

20-24.07.20

Direcția Asistență

20-24.07.20

Direcția Asistență

serviciile sociale,care își continuă
studiile.
Secția Administrația Publică
7

Participare la ședința în regim
online a grupului de monitorizare
2 al Strategiei Naționale de
Integritate și Anticorupție.

8

Pregătirea seminarului pentru
primarii din raion în chestiunea
informării societății civile și
atragerii la luarea deciziilor.

21.07.20

APL

20-24.07.20

APL

Secția Agricultură
9

10

Monitorizarea lucrărilor agricole
și prezentarea informației la
MADRM.
Controlul livezilor supuse
subvenționării și întocmirea
actelor de plantare în GȚ.

20-24.07.20

Direcția
Agricultură

20-24.07.20

Direcția
Agricultură

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
11

Participarea la sesiunea de
informare în cadrul apelului de
proiect ,,MĂ IMPLIC,, în comun
cu APL din raion în domeniul
prestării serviciilor de gospodărie
comunală.

22.07.20

SCGCD

Direcția Finanațe
12

Primirea, analiza și întroducerea
în baza de date a modificărilor în
devizele de cheltuieli conform
clasificației economice.

20-24.07.20

Direcția Finanțe

Secția Economie
13

Acumularea informației privind
activitățile întreprinderilor ce ține
de prestarea serviciilor de interes
economic general (alimentare cu
apă, canalizare, salubrizare).

20-24.07.20

Secția Economie

Serviciul Arhivă
14

Zi de primire a cetățenilor.
Eliberarea certificatelor,
Consultații.

20-24.07.20

Serviciul Arhivă

