
PLANUL DE ACTIVITATE 
al Secţiei Administraţie Publică pentru anul 2022

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 
func ţionarilo r Secţiei.

1.1.1. E laborarea Planului de acţiuni al Secţiei 
pentru  anul 2022.

P lan  de acţiuni elaborat, 
aprobat de preşedintele 
raionului şi publicat

31 ianuarie 2022 Ş ef secţie

1.1.2. D esfăşurarea şedinţelor operative cu 
specialiştii Secţiei.

N um ărul şedinţelor 
efectuate

Săptăm ânal Ş ef secţie

1.1.3. S tabilirea obiectivelor de activitate ale 
funcţionarilor din cadrul Secţiei pentru anul 2022.

F işele de stabilire a 
obiectivelor elaborate şi 
prezentate spre aprobare

31 ianuarie 2022 Ş ef secţie

1.1.4. E laborarea planurilor trim estriale şi a celui 
anual de lucru de către specialiştii Secţiei.

P lanuri elaborate Trim estrial
Anual

Specialiştii
Secţiei

1.1.5. E valuarea trim estrială privind perform anţele 
individuale ale subalternilor.

Funcţionari evaluaţi 
trim estrial

Trim estrial Ş e f secţie

1.1.6. E laborarea R aportului anual de activitate al 
Secţiei.

R aport elaborat şi aprobat

— — ...............................

31 ianuarie 2022 Ş ef secţie

Obiectivul nr. 2 -  Elaborarea şi evidenţa actelor normative în domeniul administraţiei publice locale, 
______________________________ce ţin de competenţa Sedţteî ________ __________________



2.1. E laborarea  
pro iectelor de acte  
norm ative conform  
com petenţelor Secţiei.

2.1.1. E laborarea după necesitate a  proiectelor de 
decizii cu  notele inform ative şi d ispoziţiilor 
preşedintelui raionului ce ţin  de com petenţele 
Secţiei.

N um ărul de proiecte de 
decizii şi de dispoziţii ale 
preşedintelui raionului 
elaborate. m

Pe parcursul anului Ş e f secţie,
Specialiştii
Secţiei

2.1.2. M onitorizarea circulaţiei proiectelor de 
decizii şi ţinerea evidenţei acestora din 
m om entul înregistrării, avizării, până la adoptarea 
deciziei.

N um ărul de proiecte de 
decizii înregistrate

Şedinţe ordinare şi 
extraordinare

Ş e f secţie, 
Specialiştii

2.1.3. M onitorizarea executării şi prezentarea 
preşedintelui raionului şi secretarului consiliului 
lunar şi anual a  inform aţiilor privind executarea 
deciziilor adoptate de consiliu.

Inform aţie lunară, anuală Ianuarie -  decem brie 
2022

Ş ef secţie, 
Specialist 
principal

2.2. E laborarea şi 
propunerea  spre  
aprobare a 
program elor de  
activitate curentă şi de 
perspectivă  ale 
aparatului preşed in telu i 
în corespundere cu  
program ele  de  
activitate a l consiliului 
raional.

2.2.1. A cum ularea şi sistem atizarea propunerilor 
subdiviziunilor structurale ale consiliului raional şi 
întreprinderilor m unicipale pentru elaborarea 
Program ului anual de activitate al C onsiliului 
raional C im işlia şi subdiviziunilor din subordine 
pentru anul 2021.

C olectarea inform aţiilor, 
sistem atizate, redactate şi 
incluse în  proiectul de 
decizie

01 ianuarie 2022 Ş ef secţie

2.2.2. E laborarea rapoartelor sem estriale cu privire 
la petiţiile prim ite şi exam inate de către 
adm inistraţia raionului.

R apoarte elaborate şi 
plasate pe pagina web 
oficială a C onsiliului 
Raional

I sem estru-30.06.22;
II sem estru-31.12.22.

Ş e f secţie, 
Specialist 
superior

2.3. E xam inarea  
scrisorilor oficiale, 
adresărilor, sesizărilor, 
petiţiilor, conform  
rezoluţiei conducerii 
raionului.

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

N um ărul de petiţii, scrisori 
exam inate şi răspunsuri 
perfectate

Pe parcursul anului Ş ef secţie, 
Specialist 
superior

2.3.2. E laborarea diverselor tipuri de scrisori 
oficiale în  dom eniile de com petenţă ale Secţiei.

N um ărul de scrisori 
elaborate v

Pe parcursul anului Ş e f secţie,
Specialiştii
secţiei

Obiectivul nr. 3 -  Organizarea şi coordonarea activităţii Consiliului Raional Cimişlia (în continuare Consiliu)



3.1. C olaborarea cu  
subdiviziunile  
subordonate C onsiliului 
şi aparatului 
preşedintelui, 
instituţiile m unicipale şi 
publice, autorităţile  
adm inistraţiei pub lice  
locale de n ivelu l întîi în 
soluţionarea  
prob lem elor ce ţin  de 
com petenţa Secţiei.

3.1.1. C onlucrarea cu  toţi factorii indicaţi în 
vederea soluţionării problem elor com une.

Problem e identificate şi 
soluţionate în  comun.

Pe parcursul anului Ş e f secţie,
Specialiştii
secţiei

3.1.2. C onlucrarea cu  autorităţile adm inistraţiei 
publice de nivelul în tîi în  vederea soluţionării 
problem elor de interes raional, în  lim itele 
com petenţelor Secţiei.

P roblem e id e n tif ic a te i  
soluţionate în  comun. 
A sistenţă m etodologică 
acordată.

Pe parcursul anului D upă
necesitate toţi
funcţionarii
secţiei

3.2. D esfăşurarea  
şedinţelor de lucru  ale  
preşedin telu i raionului.

3.2.1. în tocm irea stenogram elor şedinţelor 
operative.

N um ărul stenogram elor 
în tocm ite şi expediate.

Săptăm ânal

Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.2.2. C olectarea propunerilor şi în tocm irea 
P lanului săptăm ânal de lucru a Consiliului Raional 
C im işlia şi a subdiviziunilor subordonate.

N um ărul program elor 
săptăm ânale întocm ite şi 
publicate

Săptăm ânal

3.2.3. în tocm irea proceselor -  verbale ale şedinţelor 
operative.

N um ărul proceselor- 
verbale

Săptăm ânal

3.3. O rganizarea  
prim irii în audienţă a 
cetăţenilor de către  
adm inistraţia  raionului.

3.3.1. O rganizarea audienţei cetăţenilor la 
conducerea raionului.

N um ărul de persoane 
prim ite în  audienţă

Pe parcursul anului Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.3.2. Evidenţa Registrului petiţiilor, în scris şi 
online.

în reg istrarea petiţiilor Pe parcursul anului Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

3.3.3. P rim irea cetăţenilor în  audienţă pe 
problem ele ce ţin de com petenţa funcţionarilor 
Secţiei.

N um ărul de persoane în  
audienţă, tem atica 
problem elor abordate

Pe parcursul anului 
D upă necesitate 
trim estrial

Ş e f secţie,
Specialiştii
secţiei



3.4. C onlucrarea cu  
C entrul Serviciului 
C ivil al R epublicii 
M oldova.

3.4.1. O rganizarea şi coordonarea activităţilor în 
cadrul încorporării recruţilor din  prim ăvara şi 
toam na anului 2022.

N um ărul de cereri;

•»

D upă necesitate Specialist
superior

3.5. Coordonarea  
activităţilor în vederea  
priva tizării fondulu i de 
locuinţe în anu l 2022.

3.5.1. Participarea la  şedinţele Com isiei raionale de 
privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu, 
proprietate a  statului.

N um ărul de participări la 
şedinţele Com isiei

D upă necesitate Specialist
superior

3.6. O rganizarea şi 
coordonarea  
activităţilor în dom eniul 
pro tec ţie i civile.

3.6.1. P regătirea şi desfăşurarea atrenam entelor în 
colaborare cu C om isia raională pentru situaţii 
excepţionale şi punctul teritorial de dirijare a 
C om isiei pentru situaţii excepţionale

N um ărul antrenam entelor, 
tem atica

Pe parcursul anului Specialist
superior

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

4.1. O rganizarea bunei 
desfăşurări a  şedinţelor  
C onsiliului Raional 
Cimişlia, com isiilor  
consultative de  
specialita te din cadrul 
Consiliului.

4.1.1. A  acorda conform  com petenţelor, ajutor 
m etodic şi practic preşedinţilor com isiilor 
consultative de specializare în  pregătirea şi 
desfăşurarea şedinţelor com isiilor, în  organizarea 
lucrărilor de secretariat.

N um ărul şedinţelor 
asistate

Şedinţe ordinare şi 
extraordinare

Ş e f secţie,
Specialiştii
secţiei

4.1.2. P regătirea avizelor şi anunţarea consilierilor 
despre desfăşurarea şedinţelor com isiilor de 
specialitate.

N um ărul avizelor 
exam inate

Şedinţe ordinare şi 
extraordinare

Ş ef secţie,
Specialiştii
secţiei

4.1.3. E laborarea rezum atului propunerilor 
parvenite în  cadrul şedinţelor com isiilor.

N um ărul propunerilor 
înregistrate

Şedinţe ordinare şi 
extraordinare

Specialistul
principal

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

N um ărul de şedinţe ale 
C onsiliului desfăşurate

Pe parcursul anului Ş ef secţie,
Specialistul
principal

4.1.5. înştiin ţarea consilierilor, expedierea în  form at 
electronic şi pe suport de hîrtie a proiectelor de 
decizii şi a  m aterialelor aferente acestora.

Nr. şed in ţelor ordinare; 
Nr. şedinţelor 
extraordinare

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

Specialistul
principal



4.1.6. E laborarea D ispoziţiei cu privire la 
convocarea C onsiliului în şedinţă şi a ordinei de zi; 
înştiin ţarea consilierilor, expedierea în  form at 
electronic şi pe suport de hîrtie a proiectelor de 
decizii şi a  m aterialelor aferente acestora.

N um ărul dispoziţiilor 
elaborate

■m

Şedinţe trim estriale şi 
după necesitate 
extraordinare

Ş ef secţie,
Specialistul
principal

Obiectivul nr. 5 --Asigurarea transparenţei activităţii administraţiei raionului, a entităţilor din subordinea consiliului raional

5.1. Transparenţa  
procesulu i decizional.

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

N um ărul anunţurilor 
publicate, num ărul 
proiectelor de decizii 
expuse consultărilor 
publice

Pe parcursul anului Ş e f secţie,
Specialist
principal,
Specialist
superior
(relaţii cu
publicul)

5.1.2. Publicarea proiectelor de decizii şi a 
deciziilor adoptate pe pagina w eb oficială a 
C onsiliului şi pagina din  reţelele de socializare.

N um ărul actelor publicate, 
respectarea term enilor 
legislativi

Pe parcursul anului Ş e f secţie,
Specialist
principal,
Specialist
superior
(relaţii cu
publicul)

5.1.3. Publicarea în  Registrul de stat al actelor 
locale a  D ispoziţiilor em ise de preşedintele 
raionului, a deciziilor adoptate de consiliul raional 
şi a proceselor-verbale cu docum entele aferente 
acestora.

N um ărul actelor publicate 
cu respectarea term enilor 
legislativi;
N um ărul actelor publicate 
cu întîrziere

Pe parcursul anului 
după necesitate

Ş e f secţie,
Specialistul
principal

5.1.4. P lasarea pe pagina w eb oficială a  inform aţiei 
privind activităţile, evenim entele, m ăsurile 
organizate şi desfăşurate de către subdiviziunile 
consiliului raional, aparatul preşedintelui şi 
rezultatele obţinute de acestea.

N um ărul inform aţiilor 
publicate

----------------------- ^ ---------------

Pe parcursul anului Ş e f secţie, 
Specialist 
superior 
(relaţii cu 
publicul)

Şef, Secţia Administraţie Publică Mariana Vasluian


