APROB______________ D.Costioglo
PLANUL DE LUCRU PENTRU LUNA NOIEMBRIE , 2019

Nr.
d/r

MARŢI

LUNI

MIERCURI

JOI

1
-Forumul Managerilor
din carul Sistemului
Național de Biblioteci
cu genericul ”Biblioteca
anului 2020”-Seția
Cultură

I

4
II

III

IV

V

SÎMBĂTĂ

VINERI

5

-SĂPTĂMÎNA
NAȚIONALĂ A
TINERETULUI

-Deplasarea specialiștilor
principali p/uacordarea
ajutorului metodic și
practic CS Ocnița-OS
Grinăuți-Raia;

11
-Sărbătoarea roadei în
cadrul Zilei profesionale a
lucrătorului din agricultură
și industria prelucrătoare –
SCultură, DAAP;
-Seminar al directorilor
adjuncți pentru educațieDÎ;
18
-Ședinţa operativă a şefilor
de secţii şi direcţii a CR pe
lîngă preşedintele raionului

12
-Deplasarea specialiștilor
principali p/u acordarea
ajutorului metodic și
practic CS Ocnița-OMF
-Mihălășeni;
- Concurs-securitatea
cibernetică-DÎ;

25
-14.00-Şedinţa operativă a
şefilor de secţii şi direcţii a
CR pe lîngă preşedintele
raionului;
-Evaluarea anuală a
competențelor profesionale
a asistenților sociali
comunitari-DASPF;

26
-Deplasarea specialiștilor
principali p/u acordarea
ajutorului metodic și
practic CS Ocnița-OMF
Corestăuți
-Ședința Comisiei p/u
acordarea Suportului
monetar p/u familii
vulnerabile-DASPF;

19
-Deplasarea specialiștilor
principali
p/uacordarea
ajutorului
metodic
și
practic CS Ocnița-OMF
Dîngeni;

6
-Compoziție literarmuzicală ”Prin
zbucium spre stele”,
dedicată lui Emil
Loteanu-SCultură;

7
ȘEDINȚA
CONSILIULUI
RAIONAL

8
-Efectuarea evaluării
persoanelor noi luate la
evidența de îngrijire la
domiciliu –DASPF;

DUMINICĂ
2

-Competiție zonală la șah și
dame.Grupa mică-DÎ;

3

ALEGERI
LOCALE –
TURUL II

9

10

-Ziua pompierului;
- Ziua scrisului și a limbii
ucrainene;
-Cupa raională la șah și
dame.Grupa mică.

- Ziua Națională a
Tineretului

13
-Seminar de lucru al
medicilor de familie
CS Ocnița;
-Seminar practic la
fizică-DÎ;

14
-Conferința Națională
ABRM - SCultură;
-Seminar practic la
informatică-DÎ;
-Școala distractivă de
fotbal-DÎ;

15
-Monitorizarea
lucrărilor de recoltare a
fructelor și culturilor de
grupa a 2- DAAP;

16
-Ziua internațională pentru
toleranță;
-Ședința Consiliului Raional al
elevilor-DÎ;

17
-Ziua
Mondială
de
Comemorare a Victimelor
Accidentelor rutiere-DÎ;

20

21
-Seminar raional al
lucrătorilor
din
cultură-SCultură;
-Seminar practic la
ed.tehnologică-DÎ;

22
-Monitorizarea
pregătirii solului către
semănatul culturilor de
toamnă-DAAP;

23

24

27
-Seminar practic la
ed.plastică-DÎ;
- Ședința Comisiei
p/u acordarea
sprijinului familiar
p/u familii cu copii
în situații de riscDASPF;

28
-Întrunirea
managerilor școlari-DÎ;
-Organizarea și
desfășurarea cursurilor
de instruire în
domeniul securității și
sănătății în muncăDAAP;

29
-Ședința Consiliului
medical al CS Ocnița;
- Întrunirea
managerilor preșcolariDÎ;

30

-Școala distractivă
de fotbal-DÎ;

Şef Secţie Administrare Publică

Antonina Cebotari

