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

pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020

Nr. d/o Acţiuni preconizate Data şi ora
desfăşurării

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe
ordinea de zi

Responsabil

1.
Luni Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 

asistență socială și protecție a familiei

Ședința Grupului de lucru pentru achiziții 
publice

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
asistență socială și protecție a familiei

Perioada 26-30 octombrie 
Formări cu specialiștii Direcției învățămînt

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Secției cultură, 
turism, tineret și spot

Ședințe de judecată cu participarea specialiștilor 
Direcției asistență socială și protecție a familiei

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
economie, construcții și politici investiționale

Ședința Comisiei educație, cultură, turism, 
tineret, sport    

26.10.2020
09.00

09.00

09.00

09.30

10.00

10.00
11.30
13.30

11.00

14.00

Municipiul Strășeni

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Satul Făgureni

Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării

(online)

Localitățile Pănășești,
Căpriana, Făgureni

Judecătoria Strășeni

Satul Drăgușeni

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților personali.

Cu privire la examinarea ofertelor.

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților personali.

Implementarea Regulamentului de 
atestare a cadrelor didactice din 
învățământul general, profesional 
tehnic și din cadrul structurilor de 
asistență psihopedagogică.

Cu privire la monitorizarea activității
caselor de cultură în condițiile 
pandemiei COVID-19.

Cauze civile privind stabilirea 
domiciliului copiilor minori/decădere
din drepturi părintești.

Cu privire la examinarea stării 
tehnice a edificiului Oficiului 
Medicilor de Familie Drăgușeni.

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția învățămînt

Secția cultură, 
turism, tineret și 
sport

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale

Secretarul 
Consiliului raional



Audienţa în aer liber a cetăţenilor de către 
președintele și vicepreşedinţii raionului 

Ședința Comisiei menținerea ordinii publice și 
drept

14.00-17.00

16.00

Teritoriul adiacent edificiului
Consiliului raional Strășeni

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Secretarul 
Consiliului raional

2.
Marţi Seminar on-line

27.10.2020
10.00 ONLINE Keystone: Atelier de lucru privind 

dezvoltarea parteneriatului public-
privat în asigurarea incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilități.

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

 3.
Miercuri Deplasare în instituția de învățămînt a 

specialiștilor Secției asistență psihopedagogică

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
asistență socială și protecție a familiei

Seminar instructiv

Atelier cu cadrele didactice

Instruire în teritoriu

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
asistență socială și protecție a familiei

28.10.2020

09.00

09.30

10.00

10.30

13.00

Gimnaziul Micăuți

Satul Căpriana

Consiliul raional Strășeni
(online)

Municipiul Strășeni
Gimnaziul „Mihai Viteazul”

Drumurile publice locale din
raionul Strășeni

Comuna Lozova
Comuna Micleușeni

Asistență metodologică CDS.  

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților personali și 
asistenților parentali profesioniști.

Educaţia pentru sănătate. 
Implementarea modulului II în 
clasele VII, XII.

Elaborarea și realizarea PEI-ului și 
planului individual de intervenție 
(PII) în scopul asigurării asistenței 
calitative copilului cu cerințe speciale
în contextul COVID-19.

Instruire în cadrul proiectului pilot 
„Reparația și întreținerea drumurilor 
publice locale” în baza Programului 
QGIS3.2.

Verificarea îndeplinirii obligațiunilor
de funcție a lucrătorilor sociali.

Direcția învățămînt

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția învățămînt

Direcția învățămînt

Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei



Ședință privind examinarea litigiilor atunci cînd 
părinții trăiesc separat

Ședința Comisiei economie, agricultură, 
industrie și infrastructură                                      

Ședința Comisiei protecție socială, medicină

Ședința Comisiei buget și finanțe

13.30

14.00

15.00

16.00

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Consiliul raional Strășeni
Sala de ședințe

Examinarea cazurilor privind 
stabilirea graficelor de întrevedere a 
părintelui ce locuiește separat cu 
copilul minor.

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Secretarul 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional

4.
Joi Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 

asistență socială și protecție a familiei

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
economie, construcții și politici investiționale

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Secției cultură, 
turism, tineret și spot

Atelier cu cadrele didactice

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
economie, construcții și politici investiționale

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
asistență socială și protecție a familiei

29.10.2020
09.00

10.00

10.00

10.00

13.00

13.30

Satul Roșcani
Satul Sireți

Satul Țigănești

Localitățile Lozova,
Stejăreni, Scoreni

Gimnaziul Codreanca

Satul Romănești

Comuna Micleușeni

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților personali și 
asistenților familiali.

Examinarea lucrărilor la drumul 
public local.

Cu privire la monitorizarea activității
caselor de cultură în condițiile 
pandemiei COVID-19.

Elaborarea și realizarea PEI-ului și 
planului individual de intervenție 
(PII) în scopul asigurării asistenței 
calitative copilului cu cerințe speciale
în contextul COVID-19.

Examinarea stării tehnice a 
cazangeriei pe gaze naturale la IP 
Liceul teoretic Romănești.

Evaluarea situației beneficiarilor 
Centrului de plasament pentru 
persoane vîrstnice și adulte din 
comuna Micleușeni.

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale

Secția cultură, 
turism, tineret și 
sport

Direcția învățămînt

Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei



5.
Vineri Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 

asistență socială și protecție a familiei

Atelier cu cadrele didactice

Ședința extraordinară a Consiliului raional

Ședința cu managerii preșcolari

Ieșire în teritoriu a specialiștilor Direcției 
asistență socială și protecție a familiei

Dezbateri publice

30.10.2020
09.00

10.00

10.00

10.00

13.00

15.00

Comuna Gălești

Comuna Lozova
Liceul Teoretic „Mitropolit

Nestor Vornicescu”

Municipiul Strășeni
Casa Raională de Cultură

Consiliul raional Strășeni
(online)

Satul Tătărești
Satul Sireți

Consiliul raional Strășeni
(online)

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților parentali 
profesioniști.

Elaborarea și realizarea PEI-ului și 
planului individual de intervenție 
(PII) în scopul asigurării asistenței 
calitative copilului cu cerințe speciale
în contextul COVID-19.

1. Cu privire la unele aspecte de 
funcționare a grupelor de 2-4 ani sin 
IET;
2. Despre nivelul de pregătire IET 
pentru activitate în perioada rece a 
anului;
3. Raport privind rezultatele 
evaluării inițiale în IET.

Verificarea și monitorizarea 
activității asistenților sociali.

Promovarea participării tinerilor la 
procesele electorale.

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția învățămînt

Secretarul 
Consiliului raional

Direcția învățămînt

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

Direcția învățămînt

 6.
Sâmbătă Atelier didactic

31.10.2020
14.00 Consiliul raional Strășeni

(online)
Utilizarea noilor tehnici în activităţile
extracurriculare – folclor şi tradiţii 
populare/naţionale.

Direcția învățămînt

7.
Duminică

01.11.2020

Secţia comunicare şi relaţii publice


