
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   14.11.2022 - 18.11.2022 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 Participarea în cadrul a 2 procese 

de judecată în vederea 

reprezentării intereselor și 

drepturilor a copiilor minori. 

14.11.2022 Direcția DASPF 

2 Participarea în perioada 11-16 

noiembrie 2022 la atelierele 

online de prezentare a bunelor 

practici internaționale în protecția 

copiilor în conflict cu legea 

organizat de MMPS. 

 

16.11.2022 

Direcția DASPF 

3 Deplasarea la Spitalul Republican 

Emilian Coțaga, mun.Chișinău 

pentru efectuarea controlului 

medical ORL a copiilor plasați în 

SAPP Balanel Maxim, Balanel 

Dumitru. 

17.11.2022 Direcția DASPF 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

4 Prezentarea informației solicitate 

pentru Agenția Resurse 

Informaționale Juridice. 

 

14.11.2022 APL 

5 Evaluarea documentației 

recruților, care au încheiat SC și 

eliberarea Livretelor SC. 

14.11.2022 APL 

 



 

 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

6 Elaborarea Planului raional de 

eficiență energetică. 

14.11.2022 SCGCD  

7 Monitorizarea elaborării 

proiectelor, întocmirea devizelor 

de cheltuieli și coordonarea 

lucrărilor pentru reparația curentă 

și capitală a obiectelor de menire 

social-culturală la solicitarea APL, 

răspunsuri la scrisorile colective. 

14.11.2022 SCGCD  

 

 

 

Direcția Finanațe 

8 

 

Primirea, analiza și întroducerea 

în baza de date a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

17.11.2022 Direcția Finanțe 

 

9 Prezentarea dării de seamă pentru 

trimestrul 3. 

17.11.2022 Direcția Finanțe 

 

 

 

Secția Agricultură 

10 Controlul livezilor și întocmirea 

actelor de plantare pentru 

subvenționare în gospodăriile 

agricole la solicitarea agentului 

economic. 

17.11.2022 Secția Agricultură 

11 Consultații pe problemele 

privatizării. 

      14.11.2022 Secția Agricultură 

 



 

 

Serviciul Arhivă 

12 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

14.11.2022 Serviciul Arhivă 

 

 

 

 

Secția Financiar Contabilă și Achiziții publice 

13 Lucrul asupra documentelor 

primare pentru pregătirea 

rapoartelor lunare, prezentarea 

rapoartelor la instituțiile de resort. 

17.11.2022 SFCAP 

14 Lucrul cu documentele și sarcinile 

curente. 

17.11.2022 

 

 

         SFCAP 

 

Direcția Educație 

15 Monitorizarea zilnică a situașiei 

Covid în instituțiile de învățămînt 

și de educație timpurie din raion și 

transmiterea datelor către MEC. 

14.11.2022 Direcția Educație 

16 Monitorizarea corectitudinii 

elaborării proiectelor de lungă 

durată la disciplinile școlare în 

instituțiile de învățămînt. 

14.11.2022 Direcția Educație 

 

 

 



 

                                   Secția Cultură,Turism, Tineret și Sport 

 

17 Convorbire-Toleranța înseamnă 

iubire. 

14.11.2022 SCTTS 

18 Meciurile Campionatului 

republican la fotbal,copii, zona 

Nord  

17.11.2022 SCTTS 

19 Participarea echipei de baieți, 

baschet la turneul internațional. 

Or.Chișinău. 

17.11.2022 SCTTS 

 

 

 

                                   Serviciul raional relații funciare și cadastru 

20 Eliberarea adeverințelor privitor la 

confirmarea categoriilor 

terenurilor propuse la licitație de 

primăriile raionului pentru a fi 

date în arendă sau vîndute. 

17.11.2022 SRRFC 

21 Coordonarea lucrărilor firmelor 

private la înregistrarea masivă a 

loturilor de pe lîngă casă și a 

grădinilor la cele 7 primării din 

raion care nu s-au efectuat și 

delimitarea terenurilor din raion 

conform Programului Național 

finanțat de Banca Mondială. 

14.11.2022 SRRFC 

 

 

 

 



 

 

 

 


