
Acţiunile principale
ale Consiliului raional, Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor

pentru perioada 17 – 23 septembrie 2018

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora
desfăşurării

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

1.
Luni Monitorizări colare ș

Perioada 03-20 septembrie 

Perioada 03-20 septembrie 

Perioada 03-20 septembrie 

Perioada 03-28 septembrie 

Perioada 03-28 septembrie 

17.09.2018
Institu iile de învă ămînt dinț ț

raion Asigurarea didactică, metodică i ș
tehnologică a procesului 
educa ional.ț

Corespunderea i eviden a ș ț
documenta iei institu iei cu ț ț
Regulamentul de func ionare al ț
institu iei în vigoare i a ț ș
Nomenclatorul titlurilor dosarelor 
elaborat de Ministerul Educa iei, ț
Culturii i Cercetării.ș

Activitatea managerilor institu iilor ț
preuniversitare privind asigurarea 
protec iei muncii personalului ț
angajat i a securită ii vie ii i ș ț ț ș
sănătă ii lor.ț

Nivelul de asigurare a Proiectării 
demersului didactic la disciplinele 
colare în IET.ș

Activitatea administra iilor ț
institu iilor de învă ământ în ț ț
solu ionarea problemelor ce in de ț ț
colarizarea copiilor cu vârste 5-16 ș

ani, preîntâmpinarea 
absenteismului i abandonului ș
colar.ș

Direc ia învă ămîntț ț

2.
Marţi Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii raionului, 

secretarul CR, şefii direcţiilor, efii sec iilor, ș ț
efii serviciilor descentralizate i desconcentrateș ș

18.09.2018
14.00 Consiliul raional Stră eniș

Biroul 301



Seminar organizat de Ministerul Finan elorț

Ziua Mondială a Monitorizării Calită ii Apeiț

10.00 Ministerul Finan elorț Particularită ile aferente elaborării ț
de către APL a proiectelor de buget 
pe anul 2019 i estimările pe anii ș
2020-2021.

Direc ia finan eț ț

 3.
Miercuri Întrunirea angaja ilor din cadrul Direc iei ț ț

asisten ă socială i protec ie a familiei cu prilejulț ș ț
sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorilor din 
sfera protec iei sociale a popula ieiț ț

Întrunirea pre edintelui raionului Stră eni, ș ș
Mihail Popa, cu echipa din Washington DC: 
Debbie Prindle (Departamentul de Stat) i Mike ș
Keshishian (USAID)

19.09.2018
10.00

10.00

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 301

Evaluarea performan ei proiectelor ț
„Emerging Donor Challenge 
Fund”.

Direc ia ț asisten ă ț
socială i protec ie a ș ț
familiei

4.
Joi edin a cu managerii pre colariȘ ț ș

edin a Grupului de lucru pentru achizi ii Ș ț ț
publice

edin a Echipei multidisciplinareȘ ț

20.09.2018
10.00

10.00

13.00

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 111

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 111

1.Cu privire la rezultatele evaluării 
institu iilor de învă ământ privind ț ț
concursul „Cea mai pregătită 
institu ie către noul an colar”;ț ș
2.Cu privire la atestarea cadrelor 
didactice manageriale;
3.Cu privire la studierea i ș
răspândirea bunelor practici 
educa ionale;ț
4.Cu privire la asigurarea cu cadre 
didactice a institu iilor de ț
învă ământ pre colar din raion;ț ș
5.Examinarea documentelor 
curente de politici educa ionale.ț

COP nr. 18/03951
Lucrări de repara ie a por iunii de ț ț
drumuri locale din municipiul 
Stră eni.ș

Examinarea dosarelor în vederea 
aplicării Deciziei Consiliului 
raional Stră eni nr. 3/31 din 17 ș
august 2018 „Cu privire la 
suplimentarea statului de personal 
al Serviciului „Asisten ă ț
personală”.

Direc ia învă ămîntț ț

Direc ia economie, ț
construc ii i politici ț ș
investi ionaleț

Direc ia ț asisten ă ț
socială i protec ie a ș ț
familiei



edin a Comisiei regionale sectoriale în Ș ț
domeniul Managementului de eurilor solide.ș

14.00 Agen ia de Dezvoltareț
Regională Centru
Ora ul Ialoveniș

Managementul de eurilor solide în ș
Regiunea de Dezvoltare Centru a 
Republicii Moldova.

Nicolae Sîrbu, ef al ș
Direc iei economie, ț
construc ii i politici ț ș
investi ionaleț

5.
Vineri edin a Consiliului de administra ieȘ ț ț

Ziua Interna ională a Păciiț

21.09.2018
14.00 Consiliul raional Stră eniș

Biroul 209
1.Cu privire la organizarea 
activită ii manageriale i ț ș
eficientizarea muncii în cadrul 
Direc iei învă ămînt în anul colar ț ț ș
2018-2019;
2.Despre rezultatele activită ii ț
Direc iei învă ămînt de comun ț ț
acord cu echipele manageriale din 
institu iile de învă ământ în ț ț
asigurarea colarizării tuturor ș
copiilor cu vârste 7-16 ani;
3.Cu privire la asigurarea 
institu iilor de învă ământ cu cadre ț ț
didactice;
4.Despre organizarea festivită ii ț
„Ziua pedagogului”;
5.Cu privire la organizarea i ș
desfă urarea concursului ș
„Pedagogul anului”;
6.Cu privire la atestarea cadrelor 
didactice i manageriale;ș
7.Cu privire la tarifarea 
personalului din institu iile de ț
învă ământ din subordine;ț
8.Cu privire la totalurile admiterii 
în clasa 10 de liceu.

Direc ia învă ămîntț ț

 6.
Sâmbătă

22.09.2018

7.
Duminică

23.09.2018

Secţia comunicare şi relaţii publice


