Acțiunile principale
ale Consiliului raional, Aparatului președintelui raionului, direcțiilor şi secțiilor
pentru perioada 22 - 29 noiembrie 2021
Nr. d/o
1.
Luni

Acţiuni preconizate

Localul desfăşurării
Instituțiile de învățământ
din raion

Perioada 22-29 noiembrie 2021
Monitorizări tematice ale instituțiilor de
învățământ

Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

- Monitorizarea situaţiei pandemice cuDirecția generală
COVID-19 în
educație și cultură
instituţiile de învăţământ;
- Monitorizarea calităţii
alimentaţiei copiilor/elevilor în
instituţiile de învăţământ;
- Respectarea regimului de
funcţionalitate în instituţiile de
învăţământ general.

Participarea președintelui raionului la Conferința
Internațională “Perspectivele Politicii de
Dezvoltare Regională în Republica Moldova”
organizată de ADR Nord

10.00

Zoom Meeting

Perspectivele politicii de dezvoltare
regională în Republica Moldova și
schimb de know-how cu partenerii
din România și Letonia.

Președintele raionului

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
economie și infrastructură

10.00

Instituția Medico-Sanitară
Publică Spitalul raional
Strășeni

Cu privire la verificarea volumelor
de lucrări executate la cazangeria
pe gaze naturale.

Direcția economie și
infrastructură

14.00-17.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de conferințe

15.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Etapa: admiterea dosarelor.

Serviciul resurse
umane

Evaluarea masei lemnoase a
arborilor amplasați pe drumul
public local raional L410 R6 –
drum de acces spre satul Micăuți.

Direcția economie și
infrastructură

Audienţa cetăţenilor de către președintele și
vicepreşedinţii raionului
Ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea
funcțiilor publice de conducere și de execuție
2.
Marţi

Data şi ora
desfăşurării
22.11.2021

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
economie și infrastructură, reprezentanților
Întreprinderii silvocinegetice Strășeni
Activitate didactică în instituții
Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
generale asistență socială

23.11.2021
09.00

Drumul de acces
spre satul Micăuți

09.00-11.00

Instituțiile de învățământ
din raion

09.00

Municipiul Strășeni

Direcția generală
educație și cultură
Verificarea și monitorizarea
activității lucrătorilor sociali din
cadrul Serviciului de îngrijire
socială la domiciliu.

Direcția generală
asistență socială

3.
Miercuri

Participarea președintelui raionului la Conferința
Internațională “Perspectivele Politicii de
Dezvoltare Regională în Republica Moldova”
organizată de ADR Nord

09.00

Zoom Meeting

Ședința de supervizare a asistenților personali

10.00

Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii raionului,
secretarul CR, şefii direcţiilor, șefii secțiilor,
șefii serviciilor descentralizate și desconcentrate
Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
generale asistență socială

Atelier instructiv-metodic

Perspectivele politicii de dezvoltare
regională în Republica Moldova și
schimb de know-how cu partenerii
din România și Letonia.

Președintele raionului

Consiliul raional Strășeni
Sala de conferințe

Regulamentul-cadru privind
organizarea și desfășurarea
activității Serviciului social
“Asistență personală”.

Direcția generală
asistență socială

10.30

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Monitorizarea activității părinților
educatori și a copiilor aflați în
plasament în casele de copii de tip
familial.

Direcția generală
asistență socială

13.30

Satul Cojușna

Realizarea principiului lateralizării
echilibrate a informaţiei în cadrul
predării biologiei.

Direcția generală
educație și cultură

24.11.2021
08.30

Instituția Publică
Liceul Teoretic Romănești

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
economie și infrastructură, reprezentanților
Întreprinderii silvocinegetice Strășeni

09.00

Drumul de acces
spre satul Micăuți

Evaluarea masei lemnoase a
arborilor amplasați pe drumul
public local raional L410 R6 –
drum de acces spre satul Micăuți.

Direcția economie și
infrastructură

Atelier instructiv-metodic

12.30

Instituția Publică
Liceul Teoretic
“Ion Vatamanu”

Utilizarea eficientă a platformelor
online în procesul educaţional la
distanţă la limba şi literatura
română/aplicaţii,
instrumente,conţinuturi
tematice,produse curriculare.

Direcția generală
educație și cultură

Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor
aflate în dificultate

13.30

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Examinarea rapoartelor de evaluare
a situației familiei/persoanei aflate
în dificultate.

Direcția generală
asistență socială

Ședința ordinară a Comisiei pentru Situații
excepționale a raionului Strășeni

14.00

Casa Raională de Cultură
Strășeni

- Cu privire la analiza situațiilor
excepționale în raionul Strășeni
pentru anul curent, pregătirea
pentru sezonul rece 2021-2022;

Secretarul Comisiei
pentru Situații
excepționale a
raionului Strășeni

- Cu privire la necesitatea montării
detectoarelor de fum la familiile din
grupa de risc pe teritoriul raionului
Strășeni;
- Cu privire la acțiunile întreprinse
pentru prevenirea și înlăturarea
incendiilor de vegetație în raionul
Strășeni.
Ședința Comisiei de angajare a asistenților
sociali comunitari
4.
Joi

Activitate didactică în instituții

14.00
25.11.2021
08.00-11.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de conferințe

Direcția generală
asistență socială

Instituțiile de învățământ
din raion

Direcția generală
educație și cultură

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
generale asistență socială

08.00

localitățile Pănășești,
Lozova, Micleușeni

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice

08.30

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
economie și infrastructură, reprezentanților
Întreprinderii silvocinegetice Strășeni

09.00

Seminar la limba şi literatura română cu
participarea Direcției generale educație și cultură
și Inspectoratului Şcolar Iaşi

Verificarea și monitorizarea
activității lucrătorilor sociali din
cadrul Serviciului de îngrijire
socială la domiciliu

Direcția generală
asistență socială

Instituția Publică
Liceul Teoretic
“Mihai Eminescu”

Activităţi de învăţare şi produsele
şcolare specific educaţiei muzicale.

Direcția generală
educație și cultură

Drumul de acces
spre satul Micăuți

Evaluarea masei lemnoase a
arborilor amplasați pe drumul
public local raional L410 R6 –
drum de acces spre satul Micăuți.

Direcția economie și
infrastructură

Direcția generală
educație și cultură

Online

Ședința de supervizare a asistenților personali

10.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției
generale asistență socială

13.30

Satul Căpriana

Regulamentul-cadru privind
organizarea și desfășurarea
activității Serviciului social
“Asistență personală”.

Direcția generală
asistență socială

Monitorizarea activității părinților
educatori, asistenților parentali
profesioniști și a copiilor aflați în
plasament în casele de copii de tip
familial și Serviciul asistență
parentală profesionistă.

Direcția generală
asistență socială

5.
Vineri

6.
Sâmbătă

Ședința Comisiei menținerea ordinii publice și
drept

14.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul Consiliului
raional

Ședința Comisiei economie, agricultură,
industrie și infrastructură

15.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul Consiliului
raional

Atelier instructiv-metodic

26.11.2021
08.30

Instituția Publică
Liceul Teoretic
“Ion Inculeț”

Bune practici de implementare a
proiectelor sociale. Cadre didactice
învăţământ primar.

Direcția generală
educație și cultură

O lecţie modernă de educaţie fizică
prin utilizarea tehnologiilor de
motivare.

Direcția generală
educație și cultură

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice

08.30

Gimnaziul
“Mihai Viteazul”

Ședința Comisiei protecție socială, medicină

13.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul Consiliului
raional

Ședința Comisiei educație, cultură, turism,
tineret, sport

14.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul Consiliului
raional

Ședința Comisiei buget și finanțe

15.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul Consiliului
raional

Ședința extraordinară a Consiliului raional

7.
Duminică

Aparatul președintelui raionului

27.11.2021
10.00

28.11.2021

Casa Raională de Cultură
Strășeni

17 chestiuni pe ordinea de zi.

Secretarul Consiliului
raional

