
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   19.12.2022 - 23.12.2022 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 Participarea în cadrul a 4 procese 

de judecată în vederea 

reprezentării intereselor și 

drepturilor a 4 copii. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 
 

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. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

Direcția DASPF 

 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

3 Mediatizarea în primării a 

Dispoziției Președintelui CSE a 

raionului, nr.197-d din 13 

decembrie 2022 cu privire la 

planificarea PC a raionului în anul 

2023. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 
 

APL 

4 Concordanță legislativă 

actualizată cu referire la Fișele de 

post a funcționarilor din cadrul 

secției. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 
 

APL 

 

 



Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

5 Generalizarea efectuării lucrărilor 

de reparație și întreținere a 

drumurilor publice raionale, 

pregătirea documentelor pentru 

controlul costurilor și volumelor 

de către AST. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SCGCD  

6 Monitorizarea măsurilor de 

reducere a consumului de energie 

a instituțiilor publice din raionul 

Dondușeni. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SCGCD  

 

Direcția Finanațe 

7 

 

Taparea și prezentarea Trezoreriei 

Teritoriale a indicației și 

dispozițiilor pentru efectuarea 

transferurilor la instituții. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 
 

Direcția Finanțe 

 

8 Lucrul cu bugetul raional pentru 

anul 2023. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

Direcția Finanțe 

 

Secția Agricultură 

9 Întocmirea informației privitor la 

stocurile de mere în frigidere din 

raza raionului și prezentarea la 

MAIA. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

Secția Agricultură 

10 Participarea la cursuri online 

organizat de Institutul de 

Administrație Publică cu tema,, 

Accesul la informație,, pe data de 

19-23 decembrie,2022. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

 

Secția Agricultură 

 

 

 



Serviciul Arhivă 

11 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

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. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

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. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

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. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

Direcția Educație 

15 Informație cu referire la realizarea 

activităților de formare a cadrelor 

didactice și de conducere la nivel 

de OLSDI pe parcursul anului 

2022. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

Direcția Educație 

 

Secția Cultură, Turism,Tineret și Sport 

16 Primirea dărilor de seamă de la 

bibliotecile publice din teritoriu. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SCTTS 

17 Pregătirea pentru festivalul 

,,Tradiții și obiceiuri de iarnă,,. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SCTTS 

18 Consiliul pedagogic al Școlii de 

Arte. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SCTTS 

 

Serviciul Economie 

19 Informarea agenților economici 

doritori de a participa la cea dea 

xx-a expoziție ,,Fabricat în 

Moldova,,care se va desfășura în 

perioada 01-05 februarie 2023 pe 

teritoriul SA,,Moldexpo,,, 

mun.Chișinău. 

19.12.2022 - 

23.12.2022 

 

 

SFCAP 

 



 

 

 

 

 

 


