
Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada 13.07.2020 - 17.07.2020 

 

 
Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

Direcţia Educație 

 
1 Ședințe online cu managerii 

instituțiilor de învățămînt. 

13-17.07.20 Direcția 

Învățămănt 
2 Definivarea planului de acțiuni la 

nivel  de DE pentru 

implementarea proiectului de 

Reglementări speciale privind 

organizarea anului  de studii 

2020-2021 în contextul 

epidemiologic COVID-19, pentru 

instituțiile de învățămîntul 

primar,gimnazial,liceal și 

extrașcolar. 

17.07.20 Direcția 

Învățămănt 

 

Secția Cultură,Turism,Tineret și Sport 

4 Training professional ,,Neticheta 

– etica în mediul online,, 

organizat de BNRM al  RM 

15.07.20 SCTTS 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

6 Participarea la seminarul online 

organizat  de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale cu tema ,,Rolul echipelor 

multidisciplinare în soluționarea 

cazurilor asistate pe domeniul 

TFU în cadrul Sistemului Național 

de Referire. 

16-07.20 Direcția Asistență 

7 Verificarea cererilor pentru 

acordarea ajutorului social/ ajutor 

pentru perioada rece a anului. 

13-17.07.20 Direcția Asistență 

 



 

Secția Administrația Publică 

 

8 Prezentarea informației solicitată 

către CNA al RM. 

13-17.07.20 APL 

 Monitorizarea executării solicitării 

Consiliului Concurenței de către 

APL I. 

13-17.07.20 APL 

 

Secția  Agricultură 

 

9 Monitorizarea lucrărilor agricole 

și prezentarea informației la 

MADRM. 

13-17.07.20 Direcția 

Agricultură 

 Controlul livezilor supuse 

subvenționării și întocmirea 

actelor de plantare în GȚ. 

13-17.07.20 Direcția 

Agricultură 

 
 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri  

10 Monitorizarea elaborării 

proiectelor, întocmirea devizelor 

de cheltuieli și coordonarea 

lucrărilor pentru reparația curentă 

și capitală a obiectelor de menire 

social-culturală la solicitarea APL. 

13-17.07.20 SCGCD 

 

Direcția Finanațe 

11 

 

Primirea,  analiza și întroducerea 

în baza de date  a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

 

13-17.07.20 Direcția Finanțe 

 

 

Secția Economie 

12 Organizarea de comun acord cu 

ODIMM și monitorizarea online a 

14.07.20 Secția Economie 



 Atelierului public dedicat 

întreprinderilor mici și mijlocii 

interesate în adoptarea practicilor 

de ecologizare a proceselor de 

producere și prestare a serviciilor 

privind inițierea și amplificarea 

proceselor de sortare,gestionare a 

deșeurilor. 

 

 

Serviciul Arhivă 

13 Zi de primire a cetățenilor. 

Eliberarea  certificatelor, 

Consultații. 

13-17.07.20 Serviciul Arhivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


