
Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada 21.09.2020 - 25.09.2020 

 

 

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

Direcţia Educație 

 

1 Ședință consultativă cu grupurile 

de lucru pentru elaborarea 

Proiectului de Dezvoltare 

Strategică a DE pentru anii 2021-

2025. 

25.09.20 Direcția 

Învățămănt 

2 Organizarea și participarea la 

cursul de instruire on-line a 

asistenților medicali, psihologilor 

școlari și a cadrelor de conducere 

din  instituțiile de învățământ 

preșcolar cu tematica ,,Măsurile 

de reducere a riscurilor de 

răspîndire a cazurilor de infecție 

cu (COVID-19). 

22-23.09.20 Direcția 

Învățămănt 

 

Secția Cultură,Turism,Tineret și Sport 

3 Organizarea și desfășurarea 

concursului național literar ,,La 

izvoarele încelepciunii,, etapa 

locală și raională. 

21-25.09.20 SCTTS 

4 Evocare literară, Expoziție de 

carte ,,Pacea- câmpul unde crește 

și se coace fericirea,,  ,     ,,Să fie 

pace, pace pe pământ,, 

21.09.20 SCTTS 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

5 Organizarea/desfășurarea ședinței 

de informare a asistenților  sociali 

comunitari referitor la 

modificările unor acte normative 

și întroducerea unui nou serviciu 

social ,,Custodia,, 

21-25.09.20 Direcția Asistență 



6 Verificarea cererilor pentru 

acordarea ajutorului social/ajutor  

pentru perioada rece  a anului. 

21-25.09.20 Direcția Asistență 

 

Secția Administrația Publică 

 

7 Monitorizarea îndeplenirii 

circularei CEC a RM referitor la 

prezentarea către CEC de nivelul 

II a propunerilor cu privire la 

hotarele secțiilor de votare în APL 

I. 

21-25.09.20 APL 

8 Evaluarea documentelor și 

pregătirea dosasrelor personale a 

recruților care au depus  cererea 

de satisfacererea SC, T-2020. 

21-25.09.20 APL 

 

Secția  Agricultură 

 

9 Colectarea datelor privitor la 

prelucrarea solului, recoltarea 

culturilor  târzii,semănatul 

culturilor cerialelor de toamnă și 

prezentarea informației la 

MADRM. 

21-25.09.20 Direcția 

Agricultură 

10 Controlul livezilor noi plantate în 

GȚ. 

21-25.09.20 Direcția 

Agricultură 

 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri  

11 Elaborarea notelor conceptuale 

pentru apelurile de proiect lansate 

de către ADR Nord finanțate de 

către FNDR. 

21-25.09.20 SCGCD 

12 Coordonarea lucrărilor de 

reparație a drumurilor publice 

raionale, monitorizarea  lucrărilor 

pentru montarea indicatoarelor 

rutiere și efectuarea marcajelor pe 

drumurile raionale. 

21-25.09.20 SCGCD 



 

Direcția Finanațe 

13 

 

Primirea,  analiza și întroducerea 

în baza de date  a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

 

21-25.09.20 Direcția Finanțe 

 

 

 

Secția Economie 

14 

 

Acordarea consultațiilor și 

ajutorul practic autorităților 

contractante din teritoriu în 

domeniul achizițiilor publice 

conform legislației în vigoare. 

21-25.09.20 Secția Economie 

 

 

Serviciul Arhivă 

15 Zi de primire a cetățenilor. 

Eliberarea  certificatelor, 

Consultații. 

21-25.09.20 Serviciul Arhivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


