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

pentru perioada 15 – 21 aprilie 2019

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora
desfăşurării

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

1.
Luni Perioada 15-26 aprilie 2019 (selectiv)

Monitorizarea aplicării Metodologiei cu 
privire la înscrierea copiilor în clasa I 

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

Deplasare în teritoriu

Audienţa cetăţenilor de către pre edinte, ș
vicepreşedinţii raionului

15.04.2019

09.00

14.00

14.00-17.00

Institu iile de învă ămîntț ț
din raion

Municipiul Stră eniș

Comuna Rădeni 
Satul Romăne tiș

Consiliul raional Stră eniș
Birourile 301, 201, 101

Examinarea i evaluarea ș
volumelor de lucrări necesare 
pentru repara ii la IMSP Spitalulț
raional, municipiul Stră eni.ș

Monitorizarea activită ii ț
asistentului personal.

Direc ia învă ămîntț ț

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

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

2.
Marţi Ie ire în teritoriu a speciali tilor din cadrulș 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

16.04.2019
10.00

10.00 

14.00

Localită ile Dolna, Huzun,ț
Micleu eniș

Satul Coju naș

Consiliul raional Stră eniș
Biroul 301

Inventarierea patrimoniului 
cladirilor publice, proprietate 
publică a Consiliul raional 
Stră eni.ș

Monitorizarea activită ii ț
părintelui educator.

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 Seminar cu profesorii de informatică

17.04.2019
09.00 Liceul Teoretic Zubre tiș Subprograme. Direc ia învă ămîntț ț



Seminar instructiv-metodic pentru educatori

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

edin a cu managerii colariȘ ț ș

edin a de supervizare a angaja ilor Ș ț ț
Serviciului asisten ă personală profesionistăț

Deplasare în teritoriu

09.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Municipiul Stră eni,ș
Grădini a de copii nr. 4ț

“Licurici”

Satul Vorniceni

Consiliul raional Stră eniș
Sala de edin eș ț

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Satul Recea

Rolul educa iei ecologice în ț
formarea personalită ii copiilor ț
de vîrstă pre colară.ș

Monitorizarea executării 
contractului de antrepriză a 
lucrărilor: Repara ia capitală a ț
acoperi ului la Liceul Teoretic ș
„I. Incule ”, satul Vorniceni, ț
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 2019;ț
3.Despre mersul realizării 
Planului de ac iuni privind ț
amenajarea a spa iilor aferente ț
institu iilor de învă ămînt i a ț ț ș
Planului de salubrizare;
4.Cu privire la atestarea cadrelor
didactice i manageriale pentru ș
conferirea/confirmarea gradelor 
didactice/manageriale întîi i ș
doi.

Supervizarea angaja ilor.ț

Reintegrarea copiilor din coala-ș
internat Stră eni în familia ș
biologică/extinsă sau găsirea 
altei forme de protec ie.ț

Direc ia învă ămîntț ț

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

Direc ia învă ămîntț ț

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

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



4.
Joi Seminar instructiv-metodic cu profesorii de 

educa ia tehnologicăț

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

Deplasare în teritoriu

Masă rotundă

18.04.2019
09.00

09.00

09.00

10.00

Gimnaziul Codreanca

Satul Căpriana

Localită ile Vorniceni,ț
Tătăre ti, Găle tiș ș

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Implementarea ECD la orele de 
educa ie tehnologică în clasa a ț
V-a.

Monitorizarea executării 
contractului de antrepriză a 
lucrărilor: Repara ia capitală a ț
acoperi ului la Gimnaziul ș
Căpriana, raionul Stră eni.ș

Monitorizarea activită ii ț
lucrătorului social.

Lansarea proiectului „CERI” 
pentru copii minori din raionul 
Stră eni.ș

Direc ia învă ămîntț ț

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

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

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

5.
Vineri Seminar instructiv-metodic cu psihologii 

colariș

Seminar instructiv-metodic cu profesorii de 
limbă engleză

Deplasare în teritoriu

edin a Comisiei pentru protec ia Ș ț ț
drepturilor copilului aflat în dificultate

19.04.2019
08.30

09.00

09.00

13.30

Municipiul Stră eni,ș
Liceul Teoretic 

„Nicolai Nekrasov”

Satul Negre tiș

Consiliul raional Stră eniș
Sala de conferin eț

Consiliere i ghidare în cariera ș
elevilor.

Strategia ECD i note.ș

Monitorizarea activită ii ț
asistentului personal.

Plasamentul planificat.

Direc ia învă ămîntț ț

Direc ia învă ămîntț ț

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

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



 6.
Sîmbătă Campionatul  raionului  la  fotbal  între  elevi

(gimnazii)

Campionatul  de  taekwon-do  “Cupa  Open
Elohim Stră eniș ”

20.04.2019
10.00

10.00

Municipiul Stră eni,ș
Terenurile de sport ale
Gimnaziului internat iș

Liceului Teoretic 
“Mihai Eminescu”

Municipiul Stră eni,ș
Sala de sport a

 Liceului Teoretic 
“Mihai Eminescu”

Sec ia cultură, ț
turism, tineret i ș
sport

Sec ia cultură, ț
turism, tineret i ș
sport

7.
Duminică Campionatul raionului la fotbal între elevi 

(licee)

21.04.2019
10.00 Municipiul Stră eni,ș

Terenul de sport al
Liceului Teoretic 

“Mihai Eminescu”

Sec ia cultură, ț
turism, tineret i ș
sport

Secţia comunicare şi relaţii publice


