Plan de acţiuni a Consiliului raional
şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni
pentru perioada 10.08.2020 - 14.08.2020

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de
realizare

Responsabili

Direcţia Educație
1

2

Participarea la reuniunea metodică
republicană cu genericul ,,Aspecte
organizaționale pentru serviciile
de asistență psihopedagogică,,
Reuniune metodică pentru
președinții CMI: ,,Planificarea
eficientă în procesul de organizare
a incluziunii școlare a copiilor cu
CES/dizabilități,,

10.08.20

Direcția
Învățămănt

11.08.20

Direcția
Învățămănt

Secția Cultură,Turism,Tineret și Sport
3

4

Expoziție de carte ,,Cercetător al
valorilor literare și culturale
basarabene,,
Participarea la Seminarul de
instruire în cadrul proiectului cu
FMF.

12.08.20

SCTTS

12-14.08.20

SCTTS

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni
5

6

Organizarea și desfășurarea
ședinței online în parteneriat cu
CCF Moldova în vederea
consolidării capacităților referitor
la cazurile familiilor cu copii
aflați în dificultate .
Prestarea serviciilor de
kinetoterapie și asistență
psihologică din cadrul Serviciului
social ,, Echipa Mobilă,, la
domiciliu.

13.08.20

Direcția Asistență

10-14.08.20

Direcția Asistență

Secția Administrația Publică
7

Implementarea Campaniei ,,O
casă protejată – o viață salvată,, în
sectorul locativ particular.

10-14.08.20

APL

8

Familiarizarea AAPL I cu
Atenționarea Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență
cu privire la prevenirea cazurilor
de ardere a vegetației uscate.

10-14.08.20

APL

Secția Agricultură
9

10

Monitorizarea chîmpurilor cu
culturile tîrzii,afectați de secetă cu
întocmirea actelor,după solicitarea
agenților economici, pentru
compensații din partea
Guvernului.
Controlul livezilor și întocmirea
actelor de plantare pentru
subvenționale.

10-14.08.20

Direcția
Agricultură

10-14.08.20

Direcția
Agricultură

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
11

Coordonarea lucrărilor de
reparație a drumurilor publice
raionale.

10-14.08.20

SCGCD

12

Monitorizarea realizării
Programului de reparație a
drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate
teritorial .

10-14.08.20

SCGCD

Direcția Finanațe
13

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

10-14.08.20

Direcția Finanțe

Secția Economie
14

Întocmirea Notei Informative cu
privire la evoluția prețurilor pe
piață la produsele alimentare de
prima necesitate.

10-14.08.20

Secția Economie

Serviciul Arhivă
15

Zi de primire a cetățenilor.
Eliberarea certificatelor,
Consultații.

10-14.08.20

Serviciul Arhivă

