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

pentru perioada 22 - 28 octombrie 2018

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora
desfăşurării

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

1.
Luni edin a de lucru cu Compania de proiectare Ș ț

Arhideea

Seminar cu contribuabilii despre executarea 
sarcinilor privind popularizarea legisla iei ț
fiscale pentru anul 2018

Audienţa cetăţenilor de către pre edinte, ș
vicepreşedinţii raionului

22.10.2018
10.00

10.00

14.00-17.00

Municipiul Chi inăuș
Oficiul GIZ

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Consiliul raional Stră eniș
Birourile 301, 201, 101

Modernizarea Serviciului Public 
Local în Republica Moldova. 
Implementarea proiectului 
Eficien a Energetică.ț

Modificările legisla iei fiscale.ț

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

Direc ia Deservire ț
Fiscală Stră eniș

2.
Marţi Seminar instructiv-metodic cu profesorii de 

educa ia fizicăț

Ie ire în teritoriu a speciali tilor Direc iei ș ș ț
economie, construc ii i politici ț ș
investi ionale ț

edin a Comisiei privind organizarea Ș ț
transportului rutier de persoane prin servicii 
regulate

Deplasare în teritoriu a efului Serviciului ș
deservire socială la domiciliu

23.10.2018
08.30

10.00

10.00

13.00

Liceul Teoretic Ion
Creangă Micleu eniș

Satul Coju naș

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 111

Ora ul Stră eniș ș

Asigurarea calită ii demersului ț
educa ional la disciplina ț
educa ia fizică în condi ii ț ț
adaptate.

Gestionarea re elelor de drumuriț
publice locale în raion i ș
formarea bazei de date a 
drumurilor publice de interes 
raional.

Vizită de monitorizare.

Direc ia învă ămîntț ț

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

Serviciul juridic

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



Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii 
raionului, secretarul CR, şefii direcţiilor, 
efii sec iilor, efii serviciilor descentralizateș ț ș
i desconcentrateș

14.00 Consiliul raional Stră eniș
Biroul 301

 3.
Miercuri Deplasarea în teritoriu a efului Serviciului ș

social „Asisten ă personalăț ”

Ie ire în teritoriu a speciali tilor Direc iei ș ș ț
economie, construc ii i politici ț ș
investi ionale ț

Masă rotundă organizată de Ministerul 
Sănătă ii, Muncii i Protec iei Socialeț ș ț

Ziua mondială a dezvoltării informa ionaleț

24.10.2018
09.00

10.00

10.00-13.00

Localită ile Tătăre ti,ț ș
Greble ti, igăne tiș Ț ș

Satul Micău iț

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Monitorizarea asisten ilor ț
sociali.

Examinarea demarării lucrărilor 
segmentului de apeduct Micău i-ț
Stră eni.ș

Rolul echipelor multidisciplinare
în solu ionarea cazurilor asistate ț
pe domeniul TFU în cadrul 
Sistemului Na ional de Referire.ț

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

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

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

4.
Joi Deplasarea în teritoriu a efului Serviciului ș

social „Asisten ă personalăț ”

edin a cu managerii colariȘ ț ș

25.10.2018
09.00

10.00

Ora ul Stră eniș ș

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Monitorizarea asisten ilor ț
personali.

1. Despre nivelul pregătirii 
institu iilor de învă ămînt pentru ț ț
activitate în perioada rece a 
anului;
2.Despre organizarea i ș
desfă urarea asisten ei metodice ș ț
în institu iile de învă ămînt;ț ț
3.Cu privire la Programul de 
desfă urare a sesiunii de ș
examene 2019;
4.Despre unele aspecte ale 
prognozării bugetului 
institu iilor de învă ămînt din ț ț
subordine pentru anul 2019.

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

Direc ia învă ămîntț ț



edin a Consiliului consultativȘ ț Calitatea asisten ei medico-ț
sanitare în institu iile de ț
învă ămînt preuniversitar.ț

Direc ia învă ămîntț ț

5.
Vineri

26.10.2017

 6.
Sâmbătă

27.10.2018

7.
Duminică

28.10.2018

Secţia comunicare şi relaţii publice


