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Planul de activiiate al Secţiei Administraţie Publică pentru anul 2021

Obiectivul nr. 1 -  Organizarea activităţii Secţiei Administraţie Publică (în continuare Secţie)
Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat Termen de realizare Responsabil

1.1. Organizarea,
: coordonarea şi 

evaluarea activităţii 
funcţionarilor SAP.

1.1.1. Elaborarea Planului de acţiuni al Secţiei 
pentru anul 2021.

Plan de acţiuni elaborat, 
aprobat de preşedintele 
raionului şi publicat

3 1 ianuarie 2021 Specialiştii
secţiei

1.1.2. Desfăşurarea şedinţelor operative cu 
specialiştii Secţiei.

Numărul şedinţelor 
efectuate

Săptămânal Şef de Secţie

1.1.3. Stabilirea obiectivelor de activitate ale 
funcţionarilor din cadrul Secţiei pentru anul 2021.

Fişele de stabilire a 
obiectivelor elaborate şi 
prezentate spre aprobare

05 februarie 2021 Specialiştii
secţiei

1.1.4. Elaborarea planurilor trimestriale şi a celui 
anual de lucru de către specialiştii Secţiei.

Planuri elaborate Trimestrial
Anual

Specialiştii
Secţiei

1.1.5. Examinarea rapoartelor subalternilor privitor 
la îndeplinirea planurilor trimestriale şi anual de 
lucru şi evaluarea trimestrială, anuală a 
performanţelor individuale a acestora.

Funcţionari evaluaţi 
trimestrial, anual

I trim.- 31.03.2021;
II trim.- 30.06.2021;
III trim - 30.09.2021,
IV trim.- 31.12.2021, 
A nua l-31 .01  2022.

Şef de Secţie

1.1.6. Elaborarea Raportului anual de activitate al 
Secţiei:

Raport elaborat şi aprobat 3 1 ianuarie 2021 Şef de Secţie

Obiectivul nr. 2 -  Elaborarea şi evidenţa actelor normative în domeniul administraţiei publice locale, 
_ ce ţin de competenta Secţiei



2.1. Elaborarea 
proiectelor de acte 
normative conform 
competenţelor Secţiei

2.1.1. Elaborarea după necesitate a proiectelor de 
decizii cu notele informative şi dispoziţiilor 
preşedintelui raionului ce ţin de competenţele 
Secţiei.

Numărul de proiecte de 
decizii şi de Dispoziţii 
elaborate

Pe parcursul anului Şeful Secţiei,
Specialistul
principal.
Specialistul
superior

2.1.2. Monitorizarea circulaţiei proiectelor de 
decizii şi ţinerea evidenţei acestora din 
momentul înregistrării, avizării, până la adoptarea 
deciziei.

Numărul de proiecte de 
decizii înregistrate

Şedinţe trimestriale şi 
după necesitate 
extraordinare

Şeful Secţiei,
specialistul
principal

2.1.3. Ţinerea Registrului de evidenţă a deciziilor 
adoptate de consiliul raional cu termen de 
executare.

Registrul deciziilor 
adoptate

Ianuarie -  decembrie 
2021

Şeful Secţiei

2.1.4. Monitorizarea executării şi prezentarea 
preşedintelui raionului şi secretarului consiliului 
lunar şi anual a informaţiilor privind executarea 
deciziilor adoptate de consiliu.

Informaţie lunară, anuală Ianuarie -  decembrie 
2021

Şeful Secţiei

2.2. Elaborarea şi 
propunerea spre 
aprobare a programelor 
de activitate curentă şi 
de perspectivă ale 
aparatului preşedintelui 
în corespundere cu 
programele de activitate 
al Consiliului raional.

2.2.1. Acumularea şi sistematizarea propunerilor 
subdiviziunilor structurale ale consiliului raional şi 
întreprinderilor municipale pentru elaborarea 
Programului anual de activitate al Consiliului 
raional Cimişlia şi subdiviziunilor din subordine 
pentru anul 2021.

Colectarea informaţiilor, 
sistematizate, redactate şi 
incluse în proiectul de 
decizie

25 ianuarie 2021 Şeful Secţiei,
specialistul
principal

2.2.2. Numărul programelor de activitate 
trimestriale ale subdiviziunilor consiliului raional. 
Mapa de programe

Colectarea programelor I trim.- 31.03.2021,
II trim - 30.06.2021,
III trim.- 30.09.2021;
IV trim.- 31.12.2021.

Şeful Secţiei

2.2.3. Elaborarea rapoartelor semestriale cu privire 
la petiţiile primite şi examinate de către 
administraţia raionului.

Rapoarte elaborate şi 
plasate pe pagina web 
oficială a CR

I semestru-30.06.21;
II semestru-31.12.21.

Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)



2.3. Examinarea 
scrisorilor oficiale, 
adresărilor, sesizărilor, 
petiţiilor, conform 
rezoluţiei conducerii 
raionului.

2.3.1. Examinarea şi perfectarea răspunsurilor la 
petiţii, adresări, scrisori oficiale, în codiţiile legii.

Numărul de petiţii, scrisori 
examinate şi răspunsuri 
perfectate

Pe parcursul anului Specialiştii
secţiei

2.3.2 Elaborarea diverselor tipuri de scrisori 
oficiale în domeniile de competenţă ale Secţiei.

Numărul de scrisori 
elaborate

Pe parcursul anului Specialiştii
Secţiei

Obiectivul nr. .? -  Organizarea şi coordonarea activităţii Consiliului raional Cimişlia (în continuare Consiliu)

3.1. Colaborarea cu 
subdiviziunile 
subordonate Consiliului 
raional şi aparatului 
preşedintelui, instituţiile 
municipale şi publice, 
autorităţile
administraţiei publice 
locale de nivelul întîi în 
soluţionarea 
problemelor ce ţin de 
competenţa Secţiei.

3.1.1 Conlucrarea cu toţi factorii indicaţi în 
vederea soluţionării problemelor comune

Probleme identificate şi 
soluţionate în comun.

Pe parcursul anului Toţi
funcţionarii
Secţiei

3.1.2. Conlucrarea cu autorităţile administraţiei 
publice de nivelul întîi în vederea soluţionării 
problemelor de interes raional, în limitele 
competenţelor Secţiei.

Probleme identificate şi 
soluţionate în comun. 
Asistenţă metodologică 
acordată.

Pe parcursul anului După
necesitate toţi
funcţionarii
Secţiei

3.2. Desfăşurarea 
şedinţelor de lucru ale 
preşedintelui raionului

3.2.1. Întocmirea stenogramelor şedinţelor 
operative.

Numărul stenogramelor 
întocmite şi expediate.

Săptămânal

Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.2.2. Colectarea propunerilor şi întocmirea 
programului săptămânal de lucru al subdiviziunilor 
aparatului preşedintelui, al subdiviziunilor din 
subordinea Consiliului

Numărul programelor 
săptămânale întocmite şi 
publicate

Săptămânal

3.2.3. Întocmirea proceselor -  verbale ale şedinţelor 
operative.

Numărul proceselor- 
verbale

Săptămânal



3.3. Organizarea 
primirii în audienţă a 
cetăţenilor de către 
administraţia raionului.

3.3.1 Organizarea audienţei cetăţenilor la 
conducerea raionului.

Numărul de persoane 
primite în audienţă

m

Pe parcursul anului Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.3.2. Evidenţa Registrului petiţiilor, în scris şi 
Online.

înregistrarea petiţiilor Pe parcursul anului Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.3.3. Primirea cetăţenilor în audienţă pe 
problemele ce ţin de competenţa funcţionarilor 
Secţiei.

Numărul de persoane în 
audienţă, tematica 
problemelor abordate

Pe parcursul anului 
După necesitate 
trimestrial

Şeful Secţiei,
Specialist
superior

3.4, Conlucrarea cu 
Centrul serviciului Civil 
al Republicii Moldova.

3.4.1. Organizarea şi coordonarea activităţilor în 
cadrul încorporării recruţilor din primăvara şi 
toamna anului 2021. Participarea la şedinţele 
Comisiei de încorporare-recrutare, instituită prin 
Decizia CR nr.05/08 din 25.09.2020.

Numărul de cereri; 
Numărul de participări la 
şedinţele Comisiei

După necesitate
I semestru-aprilie, mai;
II semestru-octombrie, 
noiembrie.

Specialist
superior

3.5. Coordonarea 
activităţilor în vederea 
privatizării fondului de 
locuinţe în a. 2021.

3.5.1. Participarea la şedinţele Comisiei raionale de 
privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu, 
proprietate a statului, instituită prin Decizia CR 
nr.01/22 din06.03.2020.

Numărul de participări la 
şedinţele Comisiei

După necesitate Specialist
superior

3.6. Organizarea şi 
coordonarea 
activităţilor în domeniul 
protecţiei civile.

3.6 1 Pregătirea şi desfăşurarea atrenamentelor în 
colaborare cu Comisia raională pentru situaţii 
excepţionale şi punctul teritorial de dirijare a 
Comisiei pentru situaţii excepţionale

Numărul antrenamentelor, 
tematica

Pe parcursul anului Specialist
superior

Obiectivul nr.4 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului raional şi a comisiilor consultative de specialitate

4 .1. Organizarea bunei 
desfăşurări a şedinţelor 
Consiliului raional 
Cimişlia, comisiilor 
consultative de

4.1.1. A acorda conform competenţelor, ajutor 
metodic şi practic preşedinţilor comisiilor 
consultative de specializare în pregătirea şi 
desfăşurarea şedinţelor comisiilor, în organizarea 
lucrărilor de secretariat.

Numărul şedinţelor 
asistate

Şedinţe trimestriale, 
după necesitate şi 
extraordinare

Şeful Secţiei,
Specialistul
principal



specialitate din cadrul 
Consiliului

4.1.2. Pregătirea avizelor şi anunţarea consilierilor 
despre desfăşurarea şedinţelor comisiilor de 
specialitate.

Numărul avizelor 
examinate

Şedinţe trimestriale, 
după necesitate şi 
extraordinare

Şeful Secţiei,
Specialistul
principal

4.1.3 Elaborarea rezumatului propunerilor 
parvenite în cadrul şedinţelor comisiilor.

Numărul propunerilor 
înregistrate

Şedinţe trimestriale, 
după necesitate şi 
extraordinare

Şeful Secţiei,
Specialistul
principal

4.1.4. Asigurarea realizării acţiunilor tehnico - 
organizatorice în vederea pregătirii şi desfăşurării 
şedinţelor consiliului raional.

Numărul de şedinţe ale 
Consiliului desfăşurate

Pe parcursul anului Şeful Secţiei,
Specialistul
principal

4.1.5. Înştiinţarea consilierilor, expedierea în format 
electronic şi pe suport de hîrtie a proiectelor de 
decizii şi a materialelor aferente acestora.

Nr. şedinţelor ordinare, 
Nr. şedinţelor 
extraordinare

Cu 10 zile înainte de 
desfăşurarea şedinţelor 
ordinare şi 3 zile pentru 
şedinţele extraordinare.

Şeful Secţiei,
Specialist
principal

4.1.6. Elaborarea Dispoziţiei cu privire la 
convocarea Consiliului în şedinţă şi a ordinei de zi; 
înştiinţarea consilierilor, expedierea în format 
electronic şi pe suport de hîrtie a proiectelor de 
decizii şi a materialelor aferente acestora.

Numărul dispoziţiilor 
elaborate

Şedinţe trimestriale şi 
după necesitate 
extraordinare

Şeful Secţiei,
Specialist
principal

Obiectivul nr. 5 — Asigurarea transparenţei activităţii administraţiei raionului, a entităţilor din subordineu consiliului raional

5.1 Transparenţa 
procesului decizional

5.1.1. Publicarea anunţurilor pe pagina web oficială 
cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de 
deciziii, consultărilor publice şi convocarea 
şedinţelor Consiliului.

Numărul anunţurilor 
publicate, numărul 
proiectelor de decizii 
expuse consultărilor 
publice

Pe parcursul anului Şeful Secţiei, 
Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

5.1.2. Publicarea proiectelor de decizii şi a 
deciziilor adoptate pe pagina web oficială a CR şi 
pagina din reţelele de socializare.

Numărul actelor publicate, 
respectarea termenilor 
legislativi

Pe parcursul anului Şeful Secţiei, 
Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)



5.1.3. Publicarea în Registrul de stat al actelor 
locale a Dispoziţiilor emise de preşedintele 
raionului, a deciziilor adoptate de consiliul raional 
şi a proceselor-verbale cu documentele aferente 
acestora.

Numărul actelor publicate 
cu respectarea termenilor 
legislativi;
Numărul actelor publicate 
cu întîrziere

Pe parcursul anului 
după necesitate

Şeful Secţiei

5.1.4, Plasarea pe pagina web oficială a informaţiei 
privind activităţile, evenimentele, măsurile 
organizate şi desfăşurate de către subdiviziunile 
consiliului raional, aparatul preşedintelui şi 
rezultatele obţinute de acestea.

Numărul informaţiilor 
publicate

Pe parcursul anului Şeful Secţiei, 
Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

Specialiştii Secţiei Administraţie Publică: 

Specialist principal, Tamara Ciubotarii y /  

Specialist superior, Mihaela Bivol___

Specialist superior. Alexandru Stan 7/
—

/


