
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   21.11.2022 - 25.11.2022 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 Participarea în cadrul a 5 procese 

de judecată în vederea 

reprezentării intereselor și 

drepturilor a 5 copii. 

   21.11.2022 - 

25.11.2022 

Direcția DASPF 

2 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. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Direcția DASPF 

 

 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

3 Efectuarea controlului inopinat 

asupra îndeplinirii serviciului civil 

în raionul Dondușeni. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

APL 

4 Evaluarea documentației 

recruților,care au încheiat SC și 

eliberarea Livretelor SC. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

APL 

 

 

 

 



 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

5 Evaluarea lucrărilor de reparație și 

întreținere a drumurilor publice 

raionale, inițierea procedurii de 

inventariere a obiectivelor 

drumurilor raionale. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SCGCD  

6 Participarea la instruirea a e-

cursurilor de dezvoltare 

profesională cu tematica: 

,,Dezvoltarea regională,, 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SCGCD  

 

 

Direcția Finanațe 

7 

 

Taparea și prezentarea Trezoreriei 

Teritoriale a indicației și 

dispozițiilor pentru efectuarea 

transferurilor la instituții. 

 21.11.2022               

-25.11.2022 

Direcția Finanțe 

 

8 Primirea, analiza și introducerea 

în baza de date a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Direcția Finanțe 

 

 

Secția Agricultură 

9 Pregătirea informației privind 

suprafețele afectate referitoare la 

frecvența căderii de grindină, cu 

indicarea pagubelor pricinuite 

pentru perioada anilor 2017-2021 

și prezentarea acesteia Comisiei 

Agricultura și Industria 

Alimentară. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Secția Agricultură 

10 Pregătirea dosarelor pe anii 2019-

2020 pentru predarea la Arhiva 

raională. 

 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Secția Agricultură 



 

 

 

 

 

Serviciul Arhivă 

11 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Serviciul Arhivă 

 

 

 

Serviciul raional relații funciare și cadastru 

12 Eliberarea adeverințelor privitor la 

confirmarea categoriilor 

terenurilor propuse la licitație de 

primăriile raionului pentru a fi 

date în arendă sau vîndute. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Serviciul RFC 

13 Coordonarea lucrărilor firmelor 

private la înregistrarea masivă a 

loturilor de pe lîngă casă și 

grădinilor la cele 7 primării din 

raion care nu s-au efectuat și 

delimitarea terenurilor din raion 

conform Programului Național 

finanțat de Banca Mondială. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Serviciul RFC 

 

 

 

 

 



 

Direcția Educație 

14 Monitorizarea zilnică a situației 

Covid în instituțiile de învățămînt 

și de educație timpurie din raion, 

și transmiterea datelor către MEC. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Direcția Educație 

15 Elaborarea raportului cu privire la 

schema de închiriere a manualelor 

școlare pentru anii 2021,2022 și 

transmiterea către Fondul Special 

pentru Manuale în format 

electronic și pe suport de hîrtie. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

Direcția Educație 

 

 

Secția Cultură, Turism,Tineret și Sport 

16 Sesiune online de înrebări și 

răspunsuri.Cadrul legislativ și de 

reglemenare privind anagajarea și 

eliberarea din post, conținutul 

contractului de muncă, salarizarea 

anagajaților și altele. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SCTTS 

17 Selectarea pieselor muzicale 

pentru festivalul ,,Frunze de dor,, 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SCTTS 

18 Meciurile campionatului la fotbal, 

copii, zona Nord. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SCTTS 

 

 

Serviciul Economie 

19 Efectuarea studiului cu privire la 

evoluția prețurilor la produsele 

alimentare de primă necesitate și 

întocmirea Notei Informative. 

21.11.2022               

-25.11.2022 

SFCAP 



 

 

 

 

 

 

 


