Anexa nr.1
la Decizia CR nr.06/30
din 22.12.2020

Planul de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului președintelui raionului Anenii Noi pentru anul 2021
Denumirea activităţii

Obiective specifice

Termen de
realizare

Responsabili

I. Chestiuni preconizate pentru examinare la şedinţele Consiliului raional
Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestru I a.2021
Tema şedinţei: Cu privire la raportul de activitate al Consiliului raional Anenii Noi și subdiviziunile din subordine
Raportul privind executarea
bugetului raional.
Planificarea şi previziunea
activității Consiliului raional
Anenii Noi

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020
februarie
Cu privire la modificarea bugetului raional
Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare
Cu privire la activitatea Consiliului raional şi Aparatului
președintelui raionului în anul 2020 şi sarcinile principale pentru februarie
anul 2021.

Susținerea persoanelor în etate

Cu privire la subvenționarea cantinelor sociale

Consolidarea capacităților de
prestare a serviciilor în
domeniul educațional

Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta
raională pentru instituțiile educaționale
Cu privire la repartizarea surselor financiare din Fondul pentru
educația incluzivă
Cu privire la totalurile realizarii Programului raional de control a
tuberculozei pentru anii 2017-2020

Monitorizarea şi fortificarea în
programele teritoriale în
domeniul sănătății publice.
Îmbunătățirea indicatorilor de
activitate

februarie

Direcția Finanțe
Preşedintele raionului
Direcţiile şi Secţiile
Consiliului raional,
serviciile desconcentrate
şi descentralizate
DASPF, Direcția
Finanțe

februarie

Direcția Educație,
Direcția Finanțe

februarie

Instituţiile medicale de
sănătate publică din
raion, Centrul de
sănătate publică
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Revizuirea statelor de personal a Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP din raion
februarie Instituţiile medicale de
IMSP
sănătate publică
Monitorizarea activităţii
Monitorizarea executării deciziilor CR
februarie
Secretarul CR,
administrative la nivelul CR
Secţia AP
Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul II a. 2021
Tema şedinţei: __________________________________________________________________________
- Cu privire la modificarea bugetului raional ;
- Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare ;
- Cu privire la aprobarea cheltuielilor din Fondul de rezervă al bugetului
raional ;
- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Planificarea şi previziunea
activităţii Consiliului raional
Anenii Noi

mai

Direcţia Finanţe

Direcția economie,
dezvoltare regională
şi atragerea investiț.,
Secţia Agricultură,
alimentaţie şi
implem.tehnologiilor
avansate
IPTO „ViişoaraAnenii Noi

-

Cu privire la dezvoltarea economiei raionale şi agriculturii

mai

Consolidarea capacităților de
prestare a serviciilor în
domeniul educațional

-

Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților
în sezonul estival 2021

mai

Monitorizarea şi fortificarea în
programele teritoriale în
domeniniul sănătăţii publice.
Îmbunătăţirea indicatorilor de
activitate
Protecția drepturilor copiilor şi
tinerilor cu dizabilități
Monitorizarea activităţii
administrative la nivelul CR

-

Cu privire la sănătatea copiilor instituționalizați și factorii ce o
determină

mai

IMSP CS autonome,
Centrul de sănătate
publică, Direcția
Educație

Cu privire la modificarea Regulamentului serviciului social ”Casa
comunitară Chirca”
Monitorizarea executării deciziilor Consiliului Raional

mai

DASPF

Pe
parc.

Secretarul CR,
Secţia AP
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Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul III an.2021
Tema şedinţei:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I a a.2021
Raportul privind executarea
septembrie
Direcţia Finanţe
- Cu privire la modificarea bugetului raional ;
bugetului raional.
- Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare ;
Planificarea şi previziunea
- Cu privire la aprobarea cheltuielilor din Fondul de rezervă al
activităţii Consiliului raional
bugetului raional ;
Anenii Noi
- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în
perioada rece a anului
Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta
raională pentru educație
Cu privire la asigurarea populației raionului cu apă potabilă de calitate septembrie

Monitorizarea şi fortificarea în
Centrul de sănătate
programele teritoriale în
publică
domeniul sănătăţii publice.
Monitorizarea activităţii
Monitorizarea executării deciziilor CR
septembrie
Secretarul CR,
administrative la nivelul CR
Secţia AP
Şedinţa ordinară a CR Anenii Noi preconizată pentru trimestrul IV an.2021
Tema şedinţei: Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2022
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022
Raportul privind executarea
- în prima lectură ;
noiembrie
bugetului raional. Elaborarea şi
- în a doua lectură.
aprobarea bugetului raionului Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021
pentru anul următor.
- Cu privire la modificarea bugetului raional ;
- Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare ;
noiembrie
- Cu privire la aprobarea cheltuielilor din Fondul de rezervă al
bugetului raional ;
- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Direcţia Finanţe

3

Monitorizarea şi fortificarea în
programele teritoriale în domeniul
sănătăţii publice. Îmbunătăţirea
indicatorilor de activitate
Consolidarea capacităţilor de
prestare a serviciilor în
domeniul educaţional .
Monitorizarea activităţii
administrative la nivel CR

Cu privire la realizarea în raion a măsurilor de control şi prevenire a
noiembrie
maladiilor netransmisibile.
Cu privire la starea de sănătate ocupațională și factorii ce o determină noiembrie
Cu privire la totalurile odihnei de vară a copiilor în sezonul estival
şi raportul financiar pentru anul 2021.

noiembrie

Informaţia despre executarea deciziilor CR aprobate anterior

noiembrie

IMSP CS autonome
Centrul de sănătate
publică
IPTO „ViişoaraAnenii Noi”
Secretarul CR,
Secţia AP

II.Actvitatea comisiilor consultative
Înainte de şedinţele CR
Participarea la pregătirea
întrebărilor la şedinţa CR şi
examinarea proiectelor de
decizii

Examinarea tuturor chestiunilor din ordinea de zi, din domeniul
respectiv şi elaborarea avizurilor .
Executarea bugetului raional pentru anul 2020
Organizarea odihnei copiilor în sezonul estival
Pregătirea obiectelor sociale către sezonul rece.
Elaborarea bugetului raional pentru anul 2022
Executarea bugetului raional pentru 9 luni a.2021
Elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru proiectul
programului de activitate al CR şi Aparatului preşedintelui
pentru anul 2022
III. Acţiuni de realizare a obiectivelor

Monitorizarea realizării
obiectivelor

Şedinţele operative cu şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului
raional
Şedinţele operative cu conducătorii serviciilor desconcentrate
şi descentralizate din raion
Organizarea şi participarea întreprinderilor din raion la
expoziţia Moldexpo „Fabricat în Moldova”

Toate comisiile consultative
februarie

Comisia planificare,
finanţe şi buget
februarie
Comisia învăţământ,
cultură, tineret și sport
septembrie Comisiile:construcţii,
învăţământ, medicină
noiembrie Comisia planificare,
noiembrie finanţeşi buget
noiembrie
Toate comisiile de
specialitate

Săptămânal,
luni
Lunar,
luni
Ianuariefebruarie

Preşedintele
raionului
Preşedintele
raionului
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Conlucrarea cu producătorii
autohtoni în vederea extinderii
pieţei de desfacere. Dezvoltarea
externă a relaţiilor economice.

Conlucrarea cu producătorii
autohtoni în vederea extinderii
pieţei de desfacere. Dezvoltarea
externă a relaţiilor economice.

Promovarea dezvoltării sectorului
agricol în direcţia atragerii
tineretului în alegerea profesiilor
în spaţiul rural

Implementarea procesului de
promovare a politicii Statului în
domeniul construcţiilor
Realizarea de comun acord cu
administraţia publică de nivelul I
a organizării şi amenajării
teritoriului administrat

Activităţi comune cu Camera de Comerţ şi Industrie, conform
acordului din 27.08.2017.
Organizarea și desfășurarea evenimentului ”Festivalul Cărnii”și noiembrie
”Ziua Națională a Vinului”
Organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Сel mai bun
iunie
contribuabil al anului”
Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice,
Permanent
comerciale şi contribuirea la promovarea exportului de mărfuri
autohtone pe pieţele externe de către misiunile diplomatice ale
Republicii Moldova prin intermediul suportului informaţional
acordat agenţilor economici autohtoni. Participarea agenţilor
economici din raion în proiectele de finanţare organizate în
oraşele înfrăţite: or. Bobruisk, or. Praga 9- Cehia şi România
(județele Vaslui, Giurgiu, Neamț, Galați).
Monitorizarea indicatorilor social-economici, care
Permanent
caracterizează nivelul de trai al populaţiei localităţilor raionului.
Organizarea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din
noiembrie
agricultură şi industria prelucrătoare”

Activitate coordonată cu administraţia centrală şi locală,
organele de stat a sectorului de activitate în urbanism şi
amenajarea teritoriului, a construcţiilor, drumuri cu scopul
planificării şi realizării dezvoltării social-economice a raionului
Examinarea suprafeţelor de desfacere, terenurilor, construcţiilor
şi documentaţiei propuse pentru dezvoltarea, construcţia,
reconstrucţia şi amenajarea localităţilor, avizarea proiectelor
elaborate.

Pe parcursul
anului

Permanent

Direcția economie,
dezvoltare regională
şi atragerea
investiţiilor,
Secţia Agricultură,
Alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor avansate

Secţia Agricultură,
Alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor
avansate,
Secția Cultură și
Turism
Secţia Construcţii

Secţia Construcţii
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Monitorizarea îndeplinirii
lucrărilor de construcţii, de
modernizare, modificare,
transformare, consolidare şi
reparaţia clădirilor instituţiilor
bugetare
Monitorizarea îndeplinirii
lucrărilor de reparaţie şi
întreţinere a drumurilor locale
Susţinerea şi promovarea
valorilor familiei

Susţinerea persoanelor în etate şi
cu dizabilităţi

Susținerea veteranilor şi
văduvelor de război,
participanților la lichidarea
avariei de la Cernobîl

Elaborarea :
Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de
schimbare a destinaţiei, de funcţionare, de demolare, de
amenajare, etc.
Distribuirea mijloacelor financiare din alocaţiile de la bugetul
raional pentru reparatia, reconstrucţia şi construcţia clădirilor
instituţiilor publice de învăţământ, sănătate, sociale şi
agrement

Pe parcursul
anului

Secţia Construcţii

Distribuirea mijloacelor financiare pentru reparaţie şi
construcţie a Fondului rutier de la bugetul de stat şi raional

Pe parcursul
anului

Secţia Construcţii

Acordarea ajutorului material familiilor cu mulți copii
Organizarea şi desfăşurarea activităților social-culturale
dedicate ”Zilei Internaţionale a familiei”

15 mai

Organizarea evenimentului şi susţinerea materială a
persoanelor hipoacuze
Organizarea acţiunilor dedicate ”Zilei oamenilor în etate”
Consemnarea evenimentului dedicat ”Zilei Internaţionale a
persoanelor nevăzătoare”
Organizarea săptămânii dedicate ”Zilei Internaţionale a
persoanelor cu dizabilităţi”
- Susținerea materială a invalizilor și participanților la
războiul din Afganistan ;
- Susținerea materială a invalizilor și participanților la
Conflictul Armat de pe Nistru;
- Susținerea materială a invalizilor și participanților, văduvelor
celui de-al II-lea război mondial;

26 septembrie
01 octombrie
13 noiembrie
03 decembrie
februarie
martie
mai

Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţia
Familiei, Secția
Cultură și Turism
Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţia
Familiei
Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţia
Familiei
Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţia
Familiei

aprlie
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- Susținerea materială a cetățenilor care au participat la
lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl;
Susținerea veteranilor şi
- Organizarea transportării la manifestaţie;
văduvelor de război,
- Organizarea mesei de binefacere;
participanților la lichidarea
mai
- Acordarea coletelor cu produse alimentare;
avariei de la Cernobîl
- Susținerea materială a familiilor cu 7 și mai mulți copii
Susţinerea copiilor din familii
Acordarea sprijinului familiar, conform avizului Comisiei
lunar
social vulnerabile
”Copil în dificultate” și evaluărilor la locul de trai familiilor cu
copii în situaţii de risc
Susținerea persoanelor / familiilor Acordarea suportului monetar persoanelor cu dizabilități și
defavorizate
vârstnicilor din familiile defavorizate
Salubrizarea localităţilor şi preve- Acţiunea de salubrizare şi amenajarea teritoriului
Martie-mai
nirea poluării mediului ambiant
Crearea condiţiilor pentru
Organizarea şi participarea reprezentanţilor CR la măsurile
31 mai
realizarea drepturilor la educaţia
şcolare „Ultimul sunet” şi „Primul sunet”
1 septembrie
de calitate
Dezvoltarea sistemului de manage- Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice
august
ment şi asigurare a calităţii educaţiei
Organizarea şi participarea la evenimente şi Sărbători Naţionale
Pe parcursul
Activități culturale
ale R.Moldova: - Ziua Drapelului RM;
anului
- Ziua Independenţei;- Sărbătoarea „Limba noastră”;
- Ziua Europei;-Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare și Sfânt
IV. Organizarea seminarelor teoretico-practice şi meselor rotunde
Acordarea suportului informa- Seminar cu primarii din raion
Pe parc.anului
maţional pentru realizarea şi
Seminar cu secretarii Consiliilor locale
3 ședințe
implementarea legislaţiei în
Cu directorii instituţiilor de învăţământ general conform planului
lunar
vigoare. Realizarea transparen- tematic
ţei depline în activitatea APL
Conferinţe medicale cu medicii şi asistenţii medicali conform
lunar
Acordarea suportului informa- planului tematic
ţional pentru realizarea şi

Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţia
Familiei

Direcţia Asistenţă
Socială
şi Protecţia Familiei

Colaboratorii CR
Direcţia Educaţie,
consilierii raionali, şefii
direcţiilor şi secţiilor CR

Direcţia Educaţie
Aparatul preşedintelui,
primăriile, Secţia
Cultură şiTurism

Secretarul CR
Secţia AP
Direcţia Educaţie
IMSP„Spitalul
raional Anenii
Noi”; IMSP „CS”
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implementarea legislaţiei în
vigoare.
Îmbunătăţirea nivelului de
cunoştinţe în domeniul
reglementării funciare

Instruirea și perfectarea
cunoștințelor de specialitate a
asistenților și lucrătorilor sociali
Organizarea și desfășurarea unei
ședințe de prezentare a
rezultatelor activității ”Echipei
Mobile”

Cu conducătorii instituţiilor culturale conform programelor interne

Ogranizarea seminarelor teoretico-practice cu asistenții și lucrătorii
sociali

lunar

Secţia Cultură şi
Turism
Secţia Agricultură,
Alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor
avansate
DASPF

Masă rotundă cu reprezentanții CR Anenii Noi, specialiștii din
cadrul DASPF, specialiști din cadrul Direcției Finanțe,
reprezentanți Keystone Moldova, familiile a căror copii au
beneficiat de asistență în cadrul Serviciului, reprezentanții APL de
nivelul I și II, asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali,
asistenții personali;
Comunicare PP.
Deplasări în teritoriu pentru a evalua activitatea instituţiei

decembrie

DASPF

Sesiuni de instruire cu specialiştii pentru reglementarea
regimului funciar din APL de nivelul I

Evaluarea activităţii serviciilor
sociale din teritoriul
administrat
Formarea profesională continuă Organizarea atelierelor de lucru cu specialiştii direcției : Azilului
a cadrelor
pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, Casei comunitare Chirca,
Centrului maternal de plasament şi protecţie a victimelor şi
potenţialelor victime ale violenţei în familie, Centrul de reabilitare
şi integrare socială.
-Organizarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru
Stimularea dezvoltării micului pentru agenţii economici, persoanele de afaceri, întreprinzători
business
începători pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente;
-Organizarea trainingurilor pentru tineri în cadrul programelor de
investiţii;

Trimestrial
Permanent

octombrienoiembrie

DASPF, vicepreşedintele raionului,
consilieri raionali

O dată în
trimestru

DASPF, formatori
de la MSPSF

Trimestrial

Direcția
Economie,
dezvoltare
regională şi
atragerea
investiţiilor în

Trimestrial
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- Organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul economic şi
bugetar cu privire la cadrul legislativ şi normativ care
reglementează domeniul achiziţiilor publice;
Stimularea dezvoltării micului -Consolidarea capacităţilor agenţilor economici, persoanelor de
business
afaceri, întreprinzătorilor, începători în elaborarea proiectelor
investiţionale şi în dezvoltarea afacerilor;
-Antrenarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de colaborare
în cadrul euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”;
-Organizarea participării la concursul „Cel mai bun antreprenor din
sectorul IMM” la nivel republican;
-Susținerea femeilor de afaceri în dezvoltarea businessului.
Organizarea forumului, meselor rotunde.
- Organizarea unui seminar la subiectul scrierii de proiecte cu
invitarea experţilor din domeniu
Dezvoltarea agriculturii prin
1.1. Organizarea seminarelor cu producătorii agricoli:
folosirea sistemelor moderne
- particularităţile tăierii pomilor fructiferi în condiţiile anului 2021;
pentru ridicarea calităţii şi
- particularităţile tăierii viţei de vie în condiţiile anului 2021;
cantităţii produselor agricole.
- creşterea răsadei de legume în condiţiile anului 2021.
1.2. Facilitarea accesului (cu propuneri concrete) la pieţele de
desfacere pentru agricultori;
1.3. Sprijinirea bunelor practici de gestionare a terenurilor şi a apei
pentru agricultură;
1.5. Monitorizarea şi analiza pregătirii tehnicii agricole pentru
semănatul culturilor ;
1.6. Conlucrarea cu APC, APL şi serviciile desconcentrate teritoriale;
1.7. Monitorizarea şi consultarea agenţilor economici în domeniul
subvenţionării afacerilor în sectorul agroindustrial;
1.8. Sprijinirea acţiunilor prin evaluarea pagubelor la schimbările
climatice şi a impactului asupra culturilor agricole.
1.9.Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice tuturor
producătorilor , prelucrătorilor producţiei agricole;

Permanent

Permanent
Permanent
Trim.II

colaborare cu
ODIMM,
Secţia
Agricultură,
Alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor
avansate

Trimest.II
Trimest.I

Ianuarie –
Februarie
Februarie-martie
Permanent

Secţia
Agricultură,
alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor
avansate

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
În caz de SE
Permanent
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1.10.Elaborarea rapoartelor analitice trimestriale şi anuale de sinteză

Dezvoltarea agriculturii prin
folosirea sistemelor moderne
pentru ridicarea calităţii şi
cantităţii produselor agricole.

Dezvoltarea sectorului
zootehnic

Implicarea specialiştilor din
domeniul culturii în scopul
organizării activităţilor de
instruire

Participarea tinerilor

şi previzionare a sectorului agro- industrial;
1.11.Susţinerea creării grupurilor de producători activi în vederea
asigurării competitivităţii produselor agricole;
1.12.Promovarea investiţiilor în tehnologii şi utilaje destinate
infrastructurii post-recoltare şi prelucrare

Permanent
Permanent
Permanent

Secţia
Agricultură,
alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor
avansate

2.1. Monitorizarea şeptelului de ovine şi căprine, valorificarea Ianuarie – aprilie
Secţia
întregului spectru prin promovarea tehnologiilor moderne şi a
Agricultură,
bunelor practici europene;
alimentaţie şi
2.2. Organizarea seminarului privind implementarea Programului de Februarie-martie
implementarea
apicultură 2021-2025;
Permanent
tehnologiilor
2.3. Colectarea indicilor, întocmirea şi prezentarea rapoartelor:
avansate
- şeptelul de animale,
2.4. Analiza indicatorilor respectării normelor tehnologice privind
Permanent
procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi
distribuire a produselor animaliere.
Seminare cu participarea specialiştilor:
Trimestrul:
Secţia Cultură şi
- Ministerului Educaţiei,Culturii şi Cercetării;
Turism
- Agenţia de Investiţii RM;
II,III
- Agenţiei Naţionale de Arheologie;
IV
- Agenţiei Naţionale de Inspectare a Monumentelor;
I
- Bibliotecii Naţionale;
- Centrului Naţional de Conservare şi promovare a patrimoniului
cultural imaterial
martie
Serviciul Tineret
- Activitate de instruire a ONG de tineret și grupurilor de inițiativă
şi Sport
în scrierea și managementul proiectelor;
- Activitate de instruire în promovare activă a voluntariatului;
aprilie
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Participarea tinerilor

Servicii pentru tineri

Consolidarea sectorului de
tineret

- Activitate de creare/consolidare a Consiliilor Locale de Tineret;
- Activitate de instruire a tinerilor în dezvoltare personală;
- Activitate de informare privind implicarea tinerilor în procesul
decizional;
- Activitatea de valorificare și promovare a folclorului și tradițiilor
populare în rândul tinerilor
- Realizarea Programului raional de granturi pentru proiectele și
programele de tineret în raionul Anenii Noi, în anul 2021;
- Forumul raional al tinerilor din Anenii Noi;
- Activitate de familiarizare a tinerilor cu 2 manageri de succes din
raion cu genericul ”Schimb de experiență și bune practici”;
- Campionatul Internațional la Box, ed. V, Varnița
- Postforumul raional al tinerilor din Anenii Noi;
- Activitate de familiarizare a tinerilor cu activitatea din culise a
oamenilor de creație cu genericul ”Omul dintre scenă și culise”;
Atelier de lucru privind dezvoltarea în comun cu CT (cu cele 3
filiale) și CRT a gamei de servicii/programe noi pentru tineri;
- Activitate de instruire privind crearea și consolidarea ONG de
tineret;
- Campanie de informare și participare a tinerilor la proiecte de
educație ecologică;
- Tabăra de vară pentru consolidarea sectorului de tineret (Team
building 2021);
- Cafeneaua publică. Masă rotundă cu participarea tinerilor și
oamenilor de succes din cadrul raionului;
- Activitate de participare a tinerilor în procesul administrative și
de conducere a raionului, cu genericul ”Ziua autoguvernării”;
- Activitate de instruire a competențelor digitale pentru tineri;
- Ședinte trimestriale de coordonare între CT și filialele acestuia;

mai
mai
mai

Serviciul Tineret
şi Sport

septembrie
februarie-decembrie

mai
mai
mai
iunie
iunie

Serviciul Tineret
şi Sport

februarie

Serviciul Tineret
şi Sport

februarie
aprilie

iunie
septembrie
noiembrie
octombrie
ianuarie-decembrie
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Oportunităţi economice pentru
tineri

Eficientizarea gestiunii
funciare la nivel local
Vizita de studiu, schimb de
experiență cu autorități din țară
și de peste hotare

Forumul raional economic pentru tinerii antreprenori;
Activitate de formare profesională pentru tineri;
- Activitate de instruire a tinerilor privind dezvoltarea abilităților
antreprenoriale;
- Conferinţa raională a Consiliului Raional al tinerilor Anenii Noi
-

V. Întruniri şi instruiri
Instruiri cu genericul : „ Organizarea licitaţiilor „cu strigare”
privind înstrăinarea terenurilor proprietate publică ” cu
specialiştii pentru reglementarea regimului funciar din
primării.
Diseminarea bunelor practici aplicate de autorităţile publice din
ţară şi de peste hotare în cadrul seminarelor
Diseminarea bunelor practici aplicate de structurile teritoriale de
asistență socială din țară și de peste hotare în cadrul seminarelor

VI. Consfătuiri plenare
Probleme pentru examinare în
Cu directorii instituţiilor de învăţământ general conform
cadrul consfătuirilor managerilor planului tematic
şcolari a instituţiilor de
învăţământ general
Probleme pentru examinare în
Cu asistenţii sociali comunitari şi şefii serviciilor sociale din
cadrul consfătuirilor managerilor raion
serviciilor sociale
Formarea continuă a
Conferinţe medicale cu medicii şi asistenţii medicali conform
personalului
planului tematic.
Cu conducătorii instituţiilor de cultură conform programelor
interne
Organizarea atelierelor de lucru cu specialiştii caselor şi
căminelor de cultură, bibliotecilor publice, muzeelor, şcolilor de
artă

aprilie
mai
octombrie

Serviciul Tineret
şi Sport

iunie

semestrial

septembrie

lunar

trimestrial

Secţia Agricultură,
alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor avansate
Secretarul CR,
Secţia AP
DASPF

Direcţia Educaţie

DASPF

IMSP „Spitalul raional
Anenii Noi”, IMSP„CS”
trimestrial Secţia Cultură şi Turism
lunar

O dată în Secţia Cultură şi Turism
trimestru
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Formarea continuă a personalului Participarea la întrunirile metodice republicane, organizate de
instituţiile de profil
Atestarea şi monitorizarea activităţii specialiştilor instituţiilor de
cultură
Cu lucrătorii sociali privind măsurile de securitate în muncă,
asigurarea securităţii persoanelor în etate
Cu conducătorii instituţiilor bugetare privind pregătirea
obiectelor către sezonul rece.
VII. Activităţi pentru copii şi tineret
- Concursul raional „ Pedagogul anului”
- Starturi vesele (clasele primare )
-

Organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor sportive întru
asigurarea implicării populaţiei
în activitățile sportive.
Propagarea modului sănătos de
viaţă.

-

Concursul raional de interpretare vocală „Ploaia de stele ”
Concursul „Erudiții”
Concurs la disciplinele școlare, etapa raională
Concurs la disciplinele școlare, etapa republicană
Turneul raional în domeniul „Drepturilor copiilor”
Concurs raional „Holocaust – istorie și lecție de viață”
Concursul de cultură a comunicării „Limba noastră-i o
comoară ”
Concursul clasica vie - 2021
Concursul raional Mediul local și dezvoltarea durabilă
Turneul republican la lupta națională VOIEVOD
TVC - 2021
Turneul raional la fotbal „Guguţă” (cadeţi)
Turneul raional „Cupa Guvernului” la fotbal (juniori)

Pe
Secţia Cultură şi Turism
parcursul
anului
Pe
Secţia Cultură şi Turism
parcursul
anului
februarie Sef serviciu îngrijire
socială la domiciliu
iulie
Vicepreşedinţii raionului,
DASPF, DE
ianuarie
Februarie Martie
februarie
Februarie aprilie
Februarie - mai
martie

Serviciul tineret şi
sport

Direcția Educație

Serviciul tineret şi
sport
Martie
Aprilie
Aprilie-mai
Aprilie-mai
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-

Organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor sportive întru
asigurarea implicării populaţiei
în activitățile sportive.
Propagarea modului sănătos de
viaţă.

Organizarea și desfășurarea
activităților extrașcolare și
extracurriculare

Promovarea idealurilor sociale

Cupa Preşedintelui – 2021. Fotbal.

- Ziua Sportului
- Campionatul raional la fotbal (veterani)
- Campionatul raional la fotbal (seniori, juniori)
Cros raional „Cupa primăverii”
- Concurs republican Securitatea de trafic înseamnă viață/
etapa raională
- Întrunirea raională Tinerii turiști
- Concurs La izvoarele înțelepciunii
- Festival raional Gala laureaților
- Campionatul la baschet, volei (gimnazii)
- Spartachiada raională
- Speranțele olimpice – concurs raional sportiv
- Supercupa raionului la fotbal
- Turneul republican la minifotbal ”Speranța”
- Cupa preşedintelui, fotbal (veterani)
- Cros raional „Toamna de aur”
- Campionatul raional şi cupa raionului (luptă, tenis, volei,
baschet, atletism, șah, joc de dame)
- Gala sportivilor - 2021
- Gala fotbalului - 2021
-

Campanii şi acţiuni de informare:
Cupa Președintelui 2021. Concurs raional de dans sportiv
Concurs de creaţie “Casa de acasă”
Concurs raional “Mărţişorul creaţieie”
Gala tineretului 2021

Septembrienoiembrie
iunie

Direcția Educație

Aprilie – octombrie

Aprilie noiembrie
Aprilie

Serviciul tineret şi
sport

Mai
Mai
Mai
August
Septembrie
Octombrie
Octombrie
Pe parc.an.
Decembrie
Decembrie
Mai
Martie
Martie
Decembrie

Serviciul Tineret şi
Sport
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Descoperirea tinerilor talente

Promovarea idealurilor sociale

Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor culturale

Concurs - show „Pantofiorul de cristal”
Festivalul-concurs raional de creaţie artistică a elevilor dedicate
poetului Gr.Vieru ”Ramule-neamule”, ediţia a V-a
Spectacol de bilanţ la finele de anului de studii
Festival internaţional „Clinchetul primăverii”

Ianuarie
februarie

Măsurile şi concursurile consacrate Zilei Internaţionale a
copilului

1 iunie

Martie

Spectacol muzical-literal ”De Ziua ta, Mărite Dascăl”

04
octombrie

Spectacol teatral-muzical „Feerie de Crăciun”
Caravana de Crăciun

decembrie
decembrie

Campania națională pentru promovarea familiilor sănătoase ca
pilon de sprijin a societății ”Familia este comoara copilului ”
Campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului
de ființe umane”
Săptămâna națională a voluntarilor
Campania națională ”16 zile fără violență”
Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă pentru
beneficiarii serviciului Echipa mobilă
VIII. Manifestări culturale

Spectacol–concurs de divertisment de tradiții și obiceiuri de iarnă
„În seara Sf. Vasile”
Serata de creație ”Salonul muzical”
Program muzical-literar ”Sub semnul eternității”, dedicat Aniversării a
171 ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu

mai

Direcţia Educaţie,
Centrul de Creaţie
al Elevilor,
Serviciul Tineret şi
Sport
Direcţia Educaţie,
Centrul de creaţie al
elevilor, DASPF
Direcția Educație
Secția cultură și
turism
Direcţia Educaţie,
Centrul de creaţie
al elevilor
Vicepreședintele
raionului, DASPF

octombrie
octombrie
decembrie
decembrie

Vicepreședintele
raionului, DASPF

Sursa de
acoperire

13 ianuarie
15 ianuarie

Specialiștii
SCT,CRC
BPR

Buget
Buget
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întru asigurarea
accesului populației
raionului la valorile
culturale.
Omagieri,
aniversări,
comemorări

Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor culturale
întru asigurarea
accesului populației
raionului la valorile
culturale.
Omagieri,
aniversări,
comemorări

februarie
Concurs raional și Festivitatea de premiere „Gala Laureaţilor în domeniul
Culturii-2020”, ed. a XI-a în contextul Zilei Naționale a Culturii
Recital muzical-literar dedicat poetului neamului-Grigore Vieru cu
14 februarie
genericul ”Rapsodia sufletului”
Spectacol de divertisment „Dragobetele”- sărbătoarea Dragostei şi a
24 februarie
Bunăvoinţei
Campania ”Zilele Creangă” în bibliotecile publice din raion
01-07 martie
(oră de poveste, concurs de desene, lecturi în grup, înscenarea poveștilor,
victorină literară)
• Concurs raional de creativitate și inteligență pentru fetițe ”Miss
Smărăndița- 2021”, ed. a XIII
• Expoziția- concurs a Mărțișoarelor hand-made .
1- 10 martie
Festivalul-concurs International de muzică „Mărțișor-2021”(nivel raional)
• Concert festiv închinat Zilei Internaționale a Femeii:
”Femeie tu vecie - nemuritoare carte”
• Concerte în deplasare a Colectivelor artistice „model”
Spectacol ”Organizația Concertistică Strămoșeasca la ceas aniversar – Pe parc.
anului
25 ani”
Festivalul- concurs al cântecului pascal „Osanale Domnului”,
ediția XIII
Festivalul- concurs al cântecului patriotic „Credință. Speranță. Iubire”
Victoria – 76
Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova (Activități culturaleducative)
Festivalul- concurs Transfrontalier ”Răsune fanfare, fără hotare”,
ed.VI

Specialiștii
SCT,CRC
BPR

Buget

CRC, BPR

Buget

BPR, BP din
localități

Buget

Specialiștii
SCT, CRC

Buget

Buget

Casa Raională Alocații
de cultură,
supl.de
(CRC)
la buget
Aprilie-mai SpecialiștiiSCT,C Buget
RC,APL I
aprilie
Buget
Specialiștii
SCT, CRC
27 aprilie
În parteneriat cu Aparatul
Președintelui
Specialiștii SCT, Buget
8 mai
CRC în
Sponsori
parteneriat cu
primăria Anenii
Noi, CR, MECC
și AO
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”Ziua Europei”- activități cultural - informative

8 mai

Miting solemn. Concert festiv dedicat ”Victoria - 76”, cu participarea
Laureaților Festivalului – concurs al cântecului patriotic „Credință,
Speranță, Iubire”.
Miting solemn. Complexul memorial ”Cap de pod Șerpeni”
Concurs de creativitate și inteligență pentru băieți dedicat scriitorului
S.Vangheli: „Mister Guguță”, ed. IX
Concurs literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția XXX (etapa raională)
Concurs raional în cadrul Zilei Mondiale a angajaților din domeniul
Culturii.

9 mai

Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor culturale
întru asigurarea
accesului populației
raionului la valorile Festivalul Internațional de artă vocală „Cîntă inimă” Ed. a XXV
culturale. Omagieri, (durata 5 zile)
aniversări,
comemorări

Festivalul- concurs Național de Folclor„La Nistru la Mărgioara”
ediția -XXV
Sărbătoarea Națională ”Ziua Portului Popular” (nivel raional), ediția a VIa
Spectacol de divertisment dedicat Sărbătorii Naționale ”Ziua
Independenței RM” „Moldova – casa sufletelor noastre”
Programul Naţional Lectura Central, ediția IV cu organizarea
concursurilor raionale:
1. „Cel mai bun cititor al bibliotecii”

mai

Specialiștii
SCT, CRC
SCT, CRC în
parteneriat cu
Consiliul
raional, APL
BPR

Buget
Buget

Buget

mai
a 3 duminică
a lunii mai

BPR
Buget
Buget
Specialiștii
SCT, CRC.
Instituțiile de
cultură din
teritoriu
mai
Buget
Specialiștii
SCT, CRC în
parteneriat cu
MECC și alți
parteneri
a patra
Buget
Specialiștii
duminică a
SCT, CRC, Sponsori
lunii iunie
APL I, II în
parteneriat
27 august
Specialiștii SCT, Buget
BPR D/ S CR,
APL în
parteneriat
31 august
SCT, BPR / BP
din localități
Buget
30 septembrie
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„Cea mai bună familie cititoare”
”Cel mai inspirat eseu despre lectură”
”Cel mai original proiect de promovare a Cărții și Lecturii”
”Topul celor mai citite 10 cărți editate în 2019”
Festivalul-concurs al Etniilor din raion „Unitate prin diversitate”
ediția a XX
2.
3.
4.
5.

Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor culturale
întru asigurarea
accesului populației
raionului la valorile
culturale. Omagieri,
aniversări,
comemorări

Festivalul - concurs Internațional de muzică ușoară
„Două inimi gemene” (etapa raională)
Concursul duetelor muzicale ”Două inimi poetice”

a 3 duminică a Specialiștii SCT, Buget
lunii
CRC, asociații
septembrie
etnice din raion
octombrie
CRC/ BPR
Buget
octombrie

Festivalul- concurs raional ” Târgul cu Bunătăți”, ediția a VI în cadrul
Hramului or.Anenii Noi și Iarmarocului de Toamnă (concert, expoziții,
hora de sărbătoare)

8 noiembrie

Alaiul colindătorilor „Din moși -strămoși: Colind cerul și pământul...”
(instituții, organizații, petreceri private, emisiuni televizate)

decembrie
ianuarie

Festivalul- concurs al obiceiurilor şi tradițiilor de iarnă „Florile dalbe”

25 decembrie

Concurs - Show „Feerie de Revelion”
Campania Națională „Să citim împreună!” (nivel raional)
1. Concurs de esee în baza operelor citite
2. Concurs de desene în baza operelor citite
3. Concurs ”Cea mai eficientă metodă de promovare a Campaniei”
Întâlniri cu personalități remarcabile din republică din domeniul culturii
• Spectacole și concerte ale artiștilor profesioniști la solicitare

decembrie

pe parcursul
anului

Specialiștii
SCT, CRC
Primăria
or.Anenii
Noi, SCT,
D/S, CR,
APL I în
parteneriat
Colectivele
artistice
CRC
Specialiștii
SCT, CRC
SCT, CRC,
BPR

Buget

BPR

Buget

Buget

Buget

Buget
Buget

Specialiștii Buget
SCT, BPR
Șef SCT
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• Manifestări în parteneriat cu instituții și organizații în legătură cu

-

Zilele Profesionale
Participarea la festivaluri internaționale peste hotare în baza relațiilor
deja stabilite, conform Invitaţiilor :

Promovarea
patrimoniului
cultural al raionului - Festivalul de tinere talente „Colibri” („Hummingbird”) or.West
pe plan internaţional Hollywood, SUA
- Festivalul de tinere talente ”Volare”, jud.Piatra-Neamț, România
- Festivalul de tinere talente ”Ceata lui Pițigoi”, or.Galați, România
- Festivalul de tinere talente ”Планета детства” or.Nesebr, Bulgaria
- Festivalul „EuroKidzz”, Napoli, Italia
- Festivalul „Cuanto Cuori”, Mestre Veneţia, Italia
- Festivalul „Iunîie Talantî”, or.Riga, Lituania
- Festivalul „Slavianski Bazar”, or.Vitebsk, Belarus
- Concurs ”Românii au talent”, or.București, România
- Festivalul „Mărţişor” or.San_Fransisco, SUA
- Festivalul concurs al fanfarelor com.Pădureni jud.Vaslui
- Festivalul „Жива вода», or.Dergaci, Ucraina
- Festivalul „DanseSong Fest”, or.Harkov, Ucraina
- Festivalul „Euroyurmala”, Riga, Lituania
- Festivalul „San Remo”, Italia
- Festivalul Internațional de folclor ”Hora Neamului”, Iași, Erbiceni,
România
- Festivalul-concurs ”Diamonds voice”, Praga, Republica Cehia şi altele

noiembrie
șef secție

Buget,
sponsori

august
septembrie
iulie
aprilie
aprilie
mai-iunie
octombrie
iulie
martie
august
iulie
iulie
august
noiembrie

Colaborarea cu asociațiile care reprezintă diaspora moldovenească (Italia, Rusia, Ucraina, SUA, România, Țările
Baltice etc.)
Promovarea
Pe
- Asociația moldo-italiană de cultură și artă ”AMICA”, Padova, Italia
Șef secție,
patrimoniului
parcursul specialiști
- Asociația tinerelor talente ”Iunîe talantî”, or. Riga, Lituania
cultural al raionului
anului
SCT
- Asociația ”Moldinit”, Italia
pe plan internaţional
- Ziarul ”Gazeta Basarabiei”, Italia
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Centrul Diaspora ”Moldova din Italia”
”Unity in dyversity Arts Foundation” or.West-Hollywood SUA
”Olympic Dream Foundation” or. San-Francisco, SUA
Asociația culturală ”Star” România
Dialoguri interculturale în cadrul acordurilor de colaborare cu:
- Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale
Vaslui;
- Asociația ”Dunărea de jos”, or. Galați, România;
- Studioul ”Ciornîi baron”, or. Kiev, Ucraina;
- Asociația ”Rotary Club Cîmpulung Moldovenesc Rarău Bucovina”;
- Primăria comunei Erbiceni, România;
- Conservatorul din or. Harkov, Ucraina;
- Conservatorul Național din Republica Kîrgîzstan.
Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia, restaurarea şi
Protejarea
valorificarea patrimoniului material
patrimoniului
Acordarea serviciului de consultanţă în domeniul patrimoniului cultural
cultural raional.
Actualizarea permanentă a Registrului monumentelor istorice, arheologice,
Implicarea societăţii de artă şi arhitectură din raion
civile în activităţile Monitorizarea lucrărilor de conservare, restaurare a patrimoniului material
de protejare a
mobil din colecţiile muzeelor
patrimoniului
Coordonarea activităţii de evidenţă a documentelor şi păstrării patrimoniului
cultural.
cultural mobil în cadrul instituţiilor muzeale
Dezvoltarea serviciilor Internet ale muzeelor, elaborarea expoziţiilor virtuale
-

Coordonarea programelor şi acţiunilor dedicate Zilei Internaționale a
Muzeelor și Zilelor Europene ale Patrimoniului în Republica Moldova
Stabilirea parteneriatului cu ONG-uri, instituţii şi fundaţii ce oferă granturi
Evaluarea procesului Desfășurarea activității de promovare a turismului cultural și valorificarea
de dezvoltare și
potențialului turistic din raion

Pe
parcursul
anului

Șef secție,
specialiști
SCT

permanent

Şef secţie, specialiştii
SCT
Şef secţie, special.SCT
Şef secţie, specialiştiiSCT

permanent
permanent

-

Şef secţie, specialiştii
SCT
permanent Şef secţie, specialiştii
SCT Directorii muzeelor
Şef secţie, spec.
Buget
SCT Directorii
local
muzeelor, APL
septembrie Şef secţie, special. SCT
Permanent

Pe parc.
anului
Pe parc.
anului

Şef secţie, specialiştii
SCT
Specialist superior
șef secție cultură și turism
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promovare a
turismului cultural

Consolidarea
capacităţilor de
conlucrare a funcţionarilor publici

Elaborarea programelor de promovare a produsului turistic cultural existent
Întocmirea și prezentarea agendei evenimentelor culturale de interes turistic
Agenţiei de Investiţii a R.Moldova pentru a fi incluse în Calendarul Național
al evenimentelor cultural-turistice
Organizarea şi desfăşurarea Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din
administraţia publică locală
Organizarea şi desfăşurarea Zilei Funcţionarului Public

Consolidarea capaci- Organizarea și desfășurarea Zilei de 8 Martie
tăților de conlucrare
a lucrătorilor din
Organizarea și desfășurarea Zilei Lucrătorului din sfera socială
sfera socială
IX. Control
Executarea bugetului raional

Monitorizarea executării
deciziilor şi Programelor
CR

Pe parc.
anului
Pe
parcursul
anului
1februarie

Specialist superior
șef secție cultură și turism
Specialist superior
șef secție cultură și turism
Secţia AP,
Secretarul CR

23 iunie
martie
septembrie

DASPF

I semestru Direcţia Finanţe
9 luni,
anual
Decizia nr.01-26 din 16.03.2017 „Cu privire la aprobarea Programului permanent Centrul Sănătate Publică,
Inspectoratul pentru
raional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în
protecţia Mediului
Republica Moldova pentru anii 2017-2025”
permanent IMSP: Spitalul raional şi
Decizie nr. 02-14 din 25 mai 2017 „Cu privire la aprobarea
Programului teritorial de control al cancerului pentru a. 2017-2025”
CS autonome, Centrul
Sănătate Publică
Decizia CR nr.01-17 din 18 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea permanent DASPF
Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii
2016-2021 în raionul Anenii Noi”
permanent IMSP Spitalul raional
Decizia nr.01-18 din 15 martie 2018 ”Cu privire la Programul raional
de securitate transfuzională şi autoasigurarea cu produse sanguine
pentru anii 2018-2021
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Decizia CR nr.05/07 din 17.09.2020 „Cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare socio-economică a raionului Anenii Noi pentru anii 20202023”

permanent

Decizia CR nr.2/6 din 27.02.2020 „Cu privire la aprobarea Programului permanent
strategic de dezvoltare a drumurilor locale pentru anii 2020-2023 şi
distribuirea mijloacelor financiare pentru anul 2020”
Decizia CR nr7/2 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul permanent
2020 în lectura a doua”
permanent
Decizia CR nr.05/01 din 17.09.2020 „Cu privire la raportul Secţiei
agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate privind
situaţia ramurilor agricole, zootehnie şi sarcinile de perspectivă în
dezvoltarea durabilă a complexului agroindustrial din raion în anii 20202023
permanent
Decizia CR nr.02-29 din 16.05.2019 „Cu privire la aprobarea
Programului raional de prevenire şi control al diabetului
zaharat pentru anii 2019-2021
permanent
Decizia CR nr.02-14 din 25.05.2017 „Cu privire la aprobarea
Programului teritorial de control al cancerului pentru a.2017-2025”

Secretarul CR

Direcţia Economie,
dezvoltare regională şi
atragerea investiţiilor,
Secţia Agricultură,
alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor avansate,
DASPF
Secţia construcţii,
Direcţia Finanţe
Secţia construcţii,
Direcţia Finanţe
Secţia Agricultură,
alimentaţie şi
implementarea
tehnologiilor avansate
Centrul Sănătate Publică
Centrul Sănătate Publică

D.Ciur
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