
 
Acţiunile principale 

ale Consiliului raional, Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor 
pentru perioada 04 – 10 aprilie 2016  

 
Nr. 
d/o 

Acţiuni preconizate Data şi ora 
desfăşurării 

Localul desfăşurării Principalele chestiuni de pe 
ordinea de zi 

Responsabil 

1.  
Ieșirea în teritoriu a specialiștilor 
Direcției asistență socială și protecție a 
familiei 
 
Ședința Comisiei pentru repartizarea 
ajutoarelor umanitare 
 
Audienţa cetăţenilor de către președinte 
și vicepreşedinţii raionului 
 
Ziua profesională a contabilului 

  04.04.2016          
      09.00 
 
 
 
      09.00 
 
 
14.00-17.00 
 
 
        

 
s. Dolna 

 
 
 

Bir. 111 
 
 

Bir. 202, 316, 201, 101 
 
 
 

 
Monitorizarea activității 
lucrătorilor sociali 

 
Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 
 
 
Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 

2.  
Repartizarea ajutorului umanitar  
 
Repartizarea ajutorului umanitar 
Caselor de copii și Serviciului de asistență 
parentală profesionistă 
 
Ieșirea în teritoriu a specialiștilor 
Direcției învățămînt 
 
 
Ieșirea în teritoriu a Comisiei raionale 
pentru organizarea și monitorizarea 
odihnei elevilor 
 
Şedinţa operativă cu vicepreşedinţii 
raionului, secretarul CR, şefii direcţiilor, 
şefii secţiilor, şefii serviciilor 
descentralizate şi desconcentrate 
 
 

 05.04.2016 
 08.00 - 17.00 
 
 08.00 - 17.00  
 
 
 
    08.00    
 
 
 
     10.00 
 
   
 
      14.00 

  
 Primăriile raionului 
 
or. Strășeni 
s. Lupa - Recea 
s. Căpriana 
 
Instituțiile de învățămînt 
din s. Vorniceni 

 
 

Centrul de odihnă și 
agrement pentru copii și 
tineret  
 
Bir. 111 

 
 
 
 
 
 
 
Inspecție frontală 

Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 

 
Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 
 
 
Direcția învățămînt 
 
 
 
Direcția învățămînt 



 3. 
 

 
Repartizarea ajutorului umanitar  
 
Repartizarea ajutorului umanitar 
Caselor de copii și Serviciului de asistență 
parentală profesionistă 
 
Ședința cu managerii școlari 

 
Vizita președintelui raionului în 
municipiul Baia Mare 
 

 06.04.2016   
  08.00 - 17.00 
 
  08.00-17.00  
   

 
 

10.00 

 
Primăriile raionului 
 
or. Strășeni 
s. Lupa - Recea 
s. Căpriana 
 
sala de ședințe a 
Consiliului raional 

 Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 

 
Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 
 
 
Direcția învățămînt 

4. Ieșirea în teritoriu a Biroului Comun 
pentru Informații și Servicii 
 
Vizita președintelui raionului în 
municipiul Baia Mare 
 
Ziua Libertății – zi de comemorare a 
tinerilor care au manifestat pașnic în 
numele libertății și democrației 
Ziua mondială a sănătății 

 07.04.2016            
09.00 

 
s. Căpriana 

 Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 

  
 
5. 

 
Seminar organizat în colaborare cu 
Academia de Administrare Publică 
 
Ședința Comisiei pentru protecția 
copilului aflat în dificultate 
 
Vizita președintelui raionului în județul 
Maramureș 
 
Ziua internațională a rromilor 

   08.04.2016       
       10.00 
 
 
       10.00 

 
Sala de ședințe a Consiliul 

raional 
 
            Bir. 111 

Prezentarea revistei 
„Administrarea Publică”  şi 
a ziarului „Funcţionarul 
Public” 

 
Secția administrație 
publică 
 
Direcția asistență socială și 
protecție a familiei 

 
6. 

 
Olimpiada raională la disciplina educația 
fizică 
 
Ziua Mondială a păsărilor migratoare și a 
patrimoniului mondial 

 09.04.2016 
09.00 

 
Gimnaziul ”M. Viteazul” 

  
Direcția învățămînt 

7.  10.04.2016 
 

   



Secția administrație publică 




