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

pentru perioada 25 februarie – 03 martie 2019

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora
desfăşurării

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

1.
Luni Vizită de monitorizare în teritoriu 

edin a Comisiei privind litigiile între părin iȘ ț ț

Audienţa cetăţenilor de către pre edinte, ș
vicepreşedinţii raionului

25.02.2019
10.00

13.30

14.00-17.00

Satul Sire iț

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Consiliul raional Stră eniș
Birourile 301, 201, 101

Verificarea corectitudinii cererilor
de ajutor social.

Solu ionarea litigiilor, în cazul ț
cînd părin ii locuiesc separat i ț ș
nu au încheiat un acord privind 
exercitarea drepturilor părinte ti, ș
prin stabilirea graficelor de 
întrevedere.

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

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

2.
Marţi Ie ire în teritoriu a speciali tilorș ș

Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii raionului, 
secretarul CR, şefii direcţiilor, efii sec iilor, ș ț

efii serviciilor descentralizate i ș ș
desconcentrate

Vizită în teritoriu

26.02.2019
09.00

14.00

14.00

Municipiul Stră eniș

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 301

Satul Căpriana

Recep ia la terminarea lucrărilor ț
la Gimnaziul “Mihai Viteazul”, 
mun. Stră eniș

Monitorizarea copiilor din 
plasament.

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
familiei

 3.
Miercuri Vizită de monitorizare în teritoriu

27.02.2019
09.00 Localită ile Pănă e ti,ț ș ș

Găle ti, Căpriana,ș
Tătăre ti, Bucovăș ț

Monitorizarea activită ii ț
lucrătorului social.

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



Seminar de informare

edin a Consiliului de administra ieȘ ț ț

Vizită în teritoriu

09.00

10.00

14.00

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 209

Satul Lupa-Recea

Informarea popula iei cu privire ț
la oportunită ile de instruire, ț
dezvoltare, finan are i ț ș
promovare a unei afaceri cu 
ajutorul instrumentelor de suport 
antreprenorial, implementate de 
ODIMM din bugetul statului.

1. Raportul despre rezultatele 
olimpiadelor colare raionale, ș
edi ia 2019;ț
2. Cu privire la organizarea i ș
desfă urarea prestărilor na ionale;ș ț
3. Despre rezultatele desfă urării ș
etapei raionale a Concursului 
Pedagogul anului.

Monitorizarea copiilor din 
plasament.

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

Direc ia învă ămîntț ț

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

4.
Joi Seminar teoretico-practic

edin a ordinară a Comitetului Directoriului Ș ț
Local
 

edin a Comisiei pentru situa ii excep ionale Ș ț ț ț

Vizită de monitorizare în teritoriu

28.02.2019
08.30

09.00

10.00

13.00

Liceul Teoretic Zubre tiș

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Localită ile Coju na,ț ș
Scoreni, Ro cani, Stră eniș ș

Practici de utilizare a strategiilor 
de evaluare criterială prin 
descriptori la orele de limbă 
engleză.

Proiectul Eficien a Energetică la ț
Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”

Monitorizarea activită ii ț
lucrătorului social.

Direc ia învă ămîntț ț

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

Sec ia comunicare i ț ș
rela ii publiceț

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

5.
Vineri Vizită de monitorizare în teritoriu

01.03.2019
09.00 Localită ile Romăne ti,ț ș

Micău i, Rădeni,ț
Drăgu eni, Zamciogiș

Monitorizarea activită ii ț
lucrătorului social.

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



Inaugurarea Festivalului Na ional ț
„Măr i or – 2019ț ș ”

Semnarea Acordului de colaborare dintre 
Raionul Stră eni i Jude ul Hunedoara, ș ș ț
România

Ziua Măr i oruluiț ș

12.00 Casa Raională de Cultură
Stră eniș

Casa Raională de Cultură
Stră eniș

1. Expoziţe de mărţişoare în holul 
Casei Raionale de Cultură 
Stră eni;ș
2. Evoluarea Ansamblului de 
cîntec i muzică populară ș
“Fluieraş“.

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

 6.
Sîmbătă Campionatul  raionului  la  BASCHET  băie iț

(gimnazii, licee)

Spectacol de muzică patriotică 
“Dor de Patrie î i cîntț ”

Depunerea de flori la monumentul eroilor 
căzuţi pentru apărarea integrităţii teritoriale i ș
independenţei Republicii Moldova.

Ziua Memoriei

02.03.2019
10.00

10.30

Ora ul Stră eniș ș
Gimnaziul 

“Mihai Viteazul”

Casa Raională de Cultură
Stră eniș

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

7.
Duminică Campionatul  raionului  la  BASCHET  băie iț

(gimnazii, licee)

Turneul  raional  la  volei  în  memorie  lui  Ion
Troian

Spectacolul “RETRO”, regie Alexandru 
Cobuz, Teatrul Na ional „Vasile Alecsandri” ț
din ora ul Bălţi   ș    

03.03.2019
10.00

10.00

14.00

Ora ul Stră eniș ș
Gimnaziul 

“Mihai Viteazul”

Gimnaziul Tătăre tiș

Casa Raională de Cultură
Stră eniș

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sportș

Secţia comunicare şi relaţii publice


