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

pentru perioada 08 – 14 aprilie 2019

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 asisten ii personaliȘ ț ț

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

Audienţa cetăţenilor de către pre edinte, ș
vicepreşedinţii raionului

08.04.2019
09.00

09.00

14.00-17.00

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Municipiul Stră eniș

Consiliul raional Stră eniș
Birourile 301, 201, 101

Reevaluarea planului 
individualizat.

Examinarea stării tehnice a 
clădirilor Centrului de odihnă i ș
agrement pentru copii i tineret ș
“Divertis”, municipiul Stră eni.ș

Direc ia asisten ă ț ț
socială i protec ie aș ț
familiei

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

2.
Marţi Ie ire în teritoriu a speciali tilor din cadrul ș ș

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

Deplasare în teritoriu

Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii 
raionului, secretarul CR, şefii direcţiilor, 

efii sec iilor, efii serviciilor ș ț ș
descentralizate i desconcentrateș

09.04.2019
09.00

10.00

14.00

Localită ile Pănă e ti,ț ș ș
Zubre ti, Coju naș ș

Comuna Rădeni

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 301

Examinarea i evaluarea ș
volumelor de lucrări necesare 
pentru repara ii la Gimnaziul ț
Pănă e ti, Liceul Teoretic ș ș
Zubresti, Liceul Teoretic “Aleco
Russo”, satul Coju na, raionul ș
Stră eni.ș

Monitorizarea activită ii ț
asistentului personal.

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

Direc ia asisten ă ț ț
socială i protec ie aș ț
familiei

 3.
Miercuri Deplasare în teritoriu

10.04.2019
09.00 Localită ile Găle ti,ț ș

Tătăre ti, Vorniceniș
Monitorizarea activită ii ț
lucrătorului social.

Direc ia asisten ă ț ț
socială i protec ie aș ț
familiei



4.
Joi Întrunire metodică cu lucrătorii caselor i ș

căminelor culturale din raion

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

11.04.2019
10.00

10.00

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Satul Pănă e tiș ș

Cu privire la atestarea 
colectivelor cu titlu model.

Monitorizarea executării 
contractului de antrepriză a 
lucrărilor: Complex Sportiv 
raional din satul Pănă e tiș ș , 
raionul Stră eni.ș

Sec ia cultură, ț
turism, tineret i ș
sport

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

5.
Vineri Atelier didactic cu profesorii de biologie

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

edin a Consiliului de administra ieȘ ț ț

12.04.2019
08.30

09.00

10.00

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 209

Municipiul Stră eniș

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 209

Standardele de competen ă ț
profesională. Domeniul de 
competen ă: Dezvoltarea ț
profesională. Strategia ECD i ș
note.

Recep ia la terminarea lucrărilorț
la obiectul “Repara ia par ială a ț ț
apeductului Micău i-Stră eni ț ș
din raionul Stră eni”.ș

1.Cu privire la planificarea 
lucrărilor i ac iunilor privind ș ț
pregătirea institu iilor de ț
învă ămînt către noul an colar ț ș
2019-2020;
2.Cu privire la organizarea i ș
desfă urarea festivită ii „Gala ș ț
Laurea ilorț ”, edi ia 2018;ț
3.Cu privire la mersul realizării 
Planului de ac iuni al bilunaruluiț
de salubrizare i amenajarea a ș
teritoriului în institu iile de ț
învă ămînt general;ț
4.Cu privire la atestarea cadrelor
didactice i manageriale pentru ș
conferirea/confirmarea gradelor 
didactice/manageriale întîi i ș
doi.

Direc ia învă ămîntț ț

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

Direc ia învă ămîntț ț



 6.
Sîmbătă Olimpiada raională la Educa ia fizicăț

Turnamentul  raional  privind  drepturile
copilului (concurs)

Olimpiada raională la tiin eȘ ț

13.04.2019
09.00

09.00

10.00

Municipiul Stră eni,ș
Gimnaziul 

“Mihai Viteazul”

Municipiul Stră eni,ș
Liceul Teoretic 

“Mihai Eminescu”

Direc ia învă ămîntț ț

Direc ia învă ămîntț ț

Direc ia învă ămîntț ț

7.
Duminică

14.04.2019

Secţia comunicare şi relaţii publice


