
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   04.07.2022 - 08.07.2022 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 MMPS a informației  cu privire la 

numărul copiilor neautorizați sau 

cu însoțitori neînsoțiți, precum și 

numărul autorizațiilor eliberate pe 

sensul de ieșire din Republica 

Moldova. 

04.07.2022 Direcția DASPF 

2 Deplasarea în satul Rediul Mare 

pentru efectuarea ședinței de 

consiliere în privința 

comportamentului deviant a 

copilului plasat în SAPP Chistol 

Iulian. 

04.07.2022 Direcția DASPF 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

3 Prezentarea raportului progreselor 

și deficienților înregistrate către 

CNA în împlementarea planului 

local anticorupție pentru semestrul 

I al anului 2022. 

04-08.07.2022 APL 

4 Prezentarea fișelor de evaluare 

trimestrială a performanțelor 

angajaților din cadrul secției. 

04-08.07.2022 APL 

 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

5 Coordonarea lucrărilor de 

reparație și întreținere a 

04.07.2022 SCGCD  



drumurilor publice raionale, 

inițierea procedurii de inventariere 

a obiectivelor drumurilor raionale. 

 

 

 

Direcția Finanațe 

6 

 

Primirea, analiza și introducerea 

în baza de date a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

04.07.2022 Direcția Finanțe 

 

 

Secția Agricultură 

7 Finalizarea și prezentarea la 

MAIA informației cu privire la 

terenurile agricole nelucrate, 

consolidate terenurilor ce urmează 

a fi consolidate. 

04.07.2022 Secția Agricultură 

8 Primirea cererilor și oferirea 

consultațiilor pe problemele 

privatizării. 

04.07.2022 Secția Agricultură 

  

 

 

 

 

 

Serviciul Arhivă 

9 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

04.07.2022 Serviciul Arhivă 

 

 



 

Serviciul raional relații funciare și cadastru 

10 Eliberarea adeverințelor privitor la 

confirmarea categoriilor 

terenurilor propuse la licitație de 

primăriile raionului pentru a fi 

date în arendă sau vîndute. 

07.07.2022 Serviciul RFC 

 

 

Secția Financiar Contabilă și Achiziții publice 

11 Finisarea lucrului cu documentele 

pentru încheierea contractului, în 

urma petrecerii licitației COP. 

04.07.2022 SFCAP 

 

 

 

Serviciul Economie 

12 Participarea la o sesiune de 

diasporă, migrațiune și dezvoltare 

la nivel local, în format on-line pe 

data de 07 iulie, ora 10.00. 

04.07.2022 Serviciul 

Economie 

 

 

 

Direcția Educație 

13 Monitorizarea desfășurării 

examenelor naționale de absolvire 

a gimnaziului din ssesiunea 

suplimentară 2022. 

04.07.2022 Serviciul 

Economie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


