
 

Plan de acţiuni a Consiliului raional 

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni 

pentru  perioada   09.01.2023 - 13.01.2023 

 

 

Nr.d/o           Denumirea activităţii Termeni de 

realizare 

Responsabili 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni 

 

1 Demararea procesului de 

inspectare financiară inițiat de 

către Inspecția financiară din 

subordinea Ministerului de 

Finanțe pentru perioada 

09.01.2023-27.01.2023 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 
 

Direcția DASPF 

2 Prezentarea către Consiliul raional 

raportul privind progresele și 

deficiențele înregistrate în 

implementarea Planului de acțiuni 

anticorupție raional la nivel de 

entitate pentru perioada de raport-

anul 2022. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Direcția DASPF 

 

 

Secția Administrație Publică 

 

3 Pregătirea și prezentarea către 

CNA a raportului progreselor și 

deficiențelor înregistrate în 

implementarea planului raional de 

acțiuni anticorupție. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 
 

APL 

4 Pregătirea circularei președintelui 

raionului către Direcțiile și secțiile 

din subordinea CR referitor la 

raportul CIM. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 
 

APL 

 

 

 



 

 

Secția  Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri 

5 Generalizarea tuturor măsurilor 

întreprinse în contextul SND 

Moldova 2030; pe domeniile 

construcții, reparații, asigurare cu 

apă și canalizare, gazificare, 

drumuri și transporturi în raionul 

Dondușeni. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

SCGCD  

6 Coordonarea întocmirii devizului 

de cheltuieli pentru pavilion-

vestiar al stadionului din 

or.Dondușeni. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

SCGCD  

 

 

Direcția Finanațe 

7 

 

Primirea, analiza și introducerea 

în baza de date a modificărilor în 

devizele de cheltuieli conform 

clasificației economice. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 
 

Direcția Finanțe 

 

8 Prezentarea raportului TFD19 

privind taxa de folosire a 

drumurilor. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

 

Secția Agricultură 

9 Colectarea datelor privitor la 

curățitul livezilor, totalizarea și 

prezentarea la MAIA. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Secția Agricultură 

10 Informarea primăriilor privitor la 

organizarea procesului de 

transmitere a dosarelor și a 

registrelor GȚ de fermieri de către 

primăriile către Agenția Servicii 

Publice. 

 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Secția Agricultură 

  



 

 

Serviciul Arhivă 

11 Eliberarea  certificatelor, primirea 

cetățenilor. Consultații. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Serviciul Arhivă 

 

 

 

Secția Financiar Contabilă și Achiziții publice 

12 Lucrul cu documentele pentru 

pregătirea și încheierea 

contractelor de valoare mică. 

Analiza executării contractelor și 

pregătirea dării de seamă. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

SFCAP 

13 Lucrul cu documentele primare 

pentru pregătirea rapoartelor 

lunare, prezentarea rapoartelor la 

instituțiile de resort. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

         SFCAP 

 

 

 

Serviciul Economie 

14 Distribuirea circularelor pentru 

instituțiile din subordinea 

Consiliului raional și a agenților 

economici în contextul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare Moldova 

2030/2018 pentru anul 2022. 

 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Serviciul 

Economie 

 

 



 

 

 

 

Direcția Educație 

15 Monitorizarea zilnică a situației 

Covid în instituțiile de învățămînt 

și de educație timpurie din raion și 

transmiterea datelor către MEC. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Direcția Educație 

16 Elaborarea materialelor suport 

pentru organizarea și desfășurarea  

olimpiadelor școlare raionale. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

Direcția Educație 

 

 

 

 

 

Secția cultură , turism, tineret și sport 

17 Organizarea turneului raional la 

volei, (maturi). 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

SCTTS 

18 Elaborarea raportului de activitate 

a SCTTS pentru anul 2022 și 

programul de activitate pentru 

anul 2023. 

09.01.2023 - 

13.01.2023 

 

 

SCTTS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


