
Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   16.05.2022 - 20.05.2022 

   

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

Direcţia Educație  

1 Monitorizarea situației Covid-19 

în instituțiile de educație timpurie 

din cadrul Direcției Educație. 

16-20.05.2022 

  

  

Direcția Educație 

2 Conferința zonală cu 

tema:<Consolidarea relațiilor 

dintre bibliotecă și 

comunitate:premisă pentru 

dezvoltare și rezistență în timp> 

06-20.05.2022 Direcția Educație 

 Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă 

3.Monitorizarea desfășurării tezelor semestriale, sesiunea de vară,  disciplina 

Matematica. 

-Monitorizarea desfășurării testării naționale , învățămînt primar, disciplina Limba 

și literatura romană. 

 

Secția Cultură,Turism,Tineret și Sport  

4 Elaborarea procesului verbal cu 

privire la atestarea cadrelor 

bibliotecare(pentru Ministerul 

Culturii) 

18.05.2022 SCTTS 

5 Participarea la atelier 

online:Citiți împreună fără 

frontier(organizat de BNRM) 

19.05.2022 SCTTS 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 



6 Prezentarea către MMPS a 

informației cu privire la numărul 

copiilor neautorizați sau cu 

însoțitori neînsoțiți înregistrați, 

precum și numărul autorizațiilor 

eliberate pe sensul de ieșire din 

Republica Moldova . 

16.05.2022 Direcția DASPF 

7 Organizarea în parteneriat cu 

ONG CCF Moldova în data de 

21.05.2022 a activităților 

distractive și dezvoltative pentru 

copiii refugiați din Centrul de 

plasament temporar pentru 

refugiații din or.Dondușeni și un 

grup de copii din comunitate. 

16.05.2022 Direcția DASPF 

Secția Financiar Contabilă și Achiziții publice  

8 Lucrul asupra documentelor 

pentru pregătirea și transmiterea 

patrimoniului public în gestiune 

economică 

16.05.2022 Secția FCAP 

9 Lucrul cu documentele pregătirea 

pentru încheierea contractelor. 

16.05.2022 Secția FCAP 

Secția Administrație Publică  

10 Stipularea și cumularea clauzelor 

referitor la contractele de 

încorporare în SC P-2022 

16- 20.05.2022 APL 

11 Eliberarea livretelor cetățenilor 

care au satisfăcut SC din P-2022 

16 -20.05.2022 APL 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

12 Coordonarea lucrărilor de 

construcție a stadionului din 

or.Dondușeni 

16.05.2022 SCGCD   

Direcția Finanațe 

13 

  

Taparea și prezentarea 

Trezoreriei Teritoriale a 

indicației și dispozițiilor pentru 

16.05.2022 Direcția Finanțe 

  



efectuarea transferurilor la 

instituții 

Secția Agricultură 

14 Familiarizarea agenților 

economici din agricultură 

privitor la Tîrgul locurilor de 

muncă, organizat de 

Universitatea Agrară pe data de 

25 mai 2022. 

16.05.2022 Secția Agricultură 

Serviciul Economie 

15 

  

Acumularea datelor solicitate, 

necesare pentru completarea 

Strategiei de Dezvoltare Social 

Economică a raionului 

Dondușeni. 

16.05.2022 Serviciul 

Economie 

  

16 Finisarea corelării Pașaportului 

investițional Oportunități și 

Perspective. 

16.05.2022 Serviciul 

Economie 

Serviciul Arhivă 

17 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

16.05.2022 Serviciul Arhivă 

  

Serviciul raional relații funciare și cadastru 

18 Eliberarea adeverințelor privitor 

la confirmarea categoriilor 

terenurilor propuse la licitație de 

primăriile raionului pentru a fi 

date în arendă sau vîndute. 

16.05.2022 Serviciul RFC 

19 Coordonarea lucrărilor firmelor 

private la înregistrarea masivă a 

loturilor de pe lîngă casă și 

grădinilor la cele șapte primării 

din raion care nu s-au efectuat și 

delimitarea terenurilor din raion 

conform Programului Național 

finansat de Banca Mondială. 

16.05.2022 Serviciul RFC 



 


