
Acţiunile principale 

ale Consiliului raional, Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor 

pentru perioada 07 - 13 mai 2018 

 

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora 

desfăşurării 

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe 

ordinea de zi 

Responsabil 

1. 

Luni 
 

Atelier de lucru cu participarea managerilor 

energetici raionali (șeful DECPI) 

 

 

Ședința Comitetului Director Local (CDL), al 

Proiectului Sporirea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. 

Strășeni 

 

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de 

asistent social comunitar în comuna Pănășești 

 

Ședința Grupului de lucru pentru achiziții 

publice 

 

 

Deplasarea în teritoriu a șefului 

Serviciului social „Asistență personală” 

 

Audienţa cetăţenilor de către președinte, 

vicepreşedinţii raionului 

 

Perioada 02-11 mai 2018: 

Decada ghidării în carieră 

 

Perioada 07-19 mai 2018: 

Teze semestriale, clasele X și XI 

07.05.2018 

09.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

 

 

13.00 

 
 

14.00-17.00 

 

 

 

 

Conform 

orarului 

stabilit de 

instituție 

 

Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova, GIZ 

 
 

Bir. 201 

 

 

 

Sala de ședințe a CR 

 

 

Bir. 301 

 

 

 

Comuna Rădeni 

Bir. 301, 316, 201, 101 

Instituțiile de învățământ 

din raion 

 

Instituțiile de învățământ 

din raion 

 

Eficiența energetică în clădirile 

publice. Proiectul SEE- Liceul 

Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. 

Strășeni. 

 

Derularea implementării 

Proiectului și aprobarea 

Regulamentului de activitate 

CDL. 

 

Monitorizarea activității 

asistentului personal. 

 
 

COP 18/01601 

Procurarea mobilierului la Casa 

de cultură din s. Recea, rn. 

Strășeni. 

 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
 

Direcția asistență 

socială și protecție a 

familiei 

 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
 

Serviciul social 

„Asistență 

personală” 

 

 

Direcția învățămînt 

Direcția învățămînt 



2. 

Marţi 
 

Atelier de lucru cu participarea managerilor 

energetici raionali (șeful DECPI) 

08.05.2018 

09.00 

 

Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova, GIZ 

 
 

Bir. 301 

 

 

 

 

Comuna Codreanca 

 

 

 

 

Bir. 301 

 

 

 

Instituțiile de 

învățământ din raion 

 

Eficiența energetică în clădirile 

publice. Proiectul SEE- Liceul 

Teoretic „Ion Vatamanu” , mun. 

Strășeni. 

 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
Ședința Grupului de lucru pentru achiziții 

publice 

10.00 COP 18/01651 

Lucrări de reparație a scuarului 

și holului la intrare în Liceul 

Teoretic „Ion Vatamanu”, mun. 

Strășeni. 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
Deplasarea în teritoriu a asistentului social 

din cadrul Serviciului asistență parentală 

profesionistă 

13.00 Vizită la domiciliul solicitantului 

la funcția vacantă de asistent 

social profesionist în cadrul 

Serviciului asistență parentală 

profesionistă. 

Serviciul asistență 

parentală 

profesionistă 

 
Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii 

raionului, secretarul CR, şefii direcţiilor, 

șefii secțiilor, șefii serviciilor descentralizate și 

desconcentrate 

14.00 
  

 
Probe de evaluare: 

Matematica, clasa II 

  
Direcția învățămînt 

  

Ziua internațională Crucii Roșii și 

Semilunii Roșii 

   

3. 

Miercuri 
 

Zi liberă 

 

Manifestare dedicată Zilei Victoriei și Zilei 

Europei 

 

Ziua Victoriei și a comemorării eroilor 

căzuți pentru Independența Patriei 

09.05.2018    

 
09.00 Parcul public municipal 

Strășeni 
Secția cultură, 
turism, tineret și 

sport 



 Ziua Europei 

 

Ziua europeană a operei 

    

4. 

Joi 
 

Campania de informare „Invizibili printre 

noi”, organizată de Secretariatul permanent 

al Comitetului Național pentru combaterea 

traficului de ființe umane 

10.05.2018 

09.00 

 

Piața din fața edificiului 

Consiliului raional 

Strășeni 

  

Elena HARCENCO, 

vicepreședintele 

raionului Strășeni 

 
Atelier de lucru 09.45 Sala de ședințe a CR Tendințele traficului de ființe 

umane. Identificarea și sesizarea 

cazurilor de TFU. Prevenirea 

TFU intern. 

Elena HARCENCO, 

vicepreședintele 

raionului Strășeni 

 
Ieșirea în teritoriu a specialiștilor din cadrul 

Direcției economie, construcții și politici 

investiționale, cu experți externi și 

reprezentanți ai Administrației de Stat a 

Drumurilor (ASD) 

10.00 Raionul Strășeni Examinarea stării tehnice a 

drumurilor publice locale (DPL). 

Administrarea eficientă a 

activelor rutiere. 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 
Ședință de supervizare în grup cu asistenții 

sociali comunitari din localitățile raionului 

Strășeni 

13.00 Sala de ședințe a CR Semnarea acordurilor de 

colaborare. 

Direcția asistență 

socială și protecție a 

familiei 

 
Deplasare în teritoriu a șefului Serviciului 

social „Asistență personală” 

13.00 Municipiul Strășeni Monitorizarea activității 

asistentului personal din cadrul 

Serviciului social „Asistență 

personală”. 

Serviciul social 

„Asistență 

personală” 

 Ziua păsărilor și a arborilor     

 
Ziua internațională a astronomiei 

    

5. 

Vineri 
 

Teză în baza subiectului unic: 

Limba și literatura română (R/U), clasa X 

11.05.2018 

09.30 

 

Instituțiile de învățământ 

din raion 

  

Direcția învățămînt 

 
Probe de evaluare: 

Matematica, clasa V 

 
Instituțiile de învățământ 

din raion 

Direcția învățămînt 



  

Ieșirea în teritoriu a Comisiei raionale 

pentru recepția la terminarea lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comisia menținerii ordinei publice și drept 

 

Deplasare în teritoriu a șefului Serviciului 

social „Asistență personală” 

 

 

Comisia medicină și protecție socială 

 

Ziua internațională a modei 

 

Ziua internațională a asistenței sociale 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.00 

 

13.00 

 

 

 

15.00 

 

Raionul Strășeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir. 111 

 

Comuna Codreanca 

 

 

 

Bir. 111 

 

Recepționarea lucrărilor la 

obiectele: 

1. Reparația capitală a 

acoperișului la Gimnaziul 

Pănășești; 

2. Reparația blocului sanitar la 

Liceul Teoretic “Ion Inculeț”, 

sat. Vorniceni; 

3. Reparația sistemului de 

scurgere la Gimnaziul Tătărești; 

4. Reparația sistemului de 

canalizare la Gimnaziul Micăuți. 

 

 

Monitorizarea activității 

asistentului personal din cadrul 

Serviciului social „Asistență 

personală”. 

 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviciul social 

„Asistență 

personală” 

6. 

Sâmbătă 
 

Campionatul raional la Atletică ușoară 

(gimnazii, licee) 

12.05.2018 

10.00 

 

Terenul de sport al 

Liceului Teoretic “Mihai 

Eminescu”, mun. Strășeni 

  

Secția cultură, 

turism, tineret și 

sport 

7. 

Duminică 
 

Campionatul raional la fotbal (retur) 
13.05.2018 

14.00 

 

Terenurile de sport din 

localitățile: Vorniceni, 

Tătărești, Strășeni 

  

Secția cultură, 

turism, tineret și 

sport 
 

Secţia comunicare şi relaţii publice 


