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Anexa nr.1 
la dispoziŃia Pretorului   sectorului Rîşcani 

                                                                                                                                                                                                 nr. 8  din  03 ianuarie  2013 
 

 
Programul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani  

pentru trimestrul I al anului 2013  

 
 
 

Data AcŃiunea, denumirea chestiunii 

 

Raportor Responsabil 

 

I. ŞEDINłE  DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ 

14.01.2013 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
02.01.2013 – 13.01.2013 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

21.01.2013 Cu privire la activitatea Comisiei administrative de pe lîngă Pretura 
sectorului Rîşcani pe perioada anului 2012 

Dra N.GriŃco, secretarul Comisiei 
administrative    

Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
    

28.01.2013 Cu privire la activitatea SecŃiei protecŃie civilă pe perioada anului 2012 
şi obiectivele de activitate pentru anul 2013 

Dl V.Radcenco, şeful SecŃiei 
protecŃie civilă    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

04.02.2013 Cu privire la activitatea DirecŃiei educaŃie, tineret şi sport pe perioada 
anului 2012 şi direcŃiile prioritare de activitate pentru anul 2013 

Dl A.Grosu, şeful DirecŃiei 
educaŃie, tineret şi sport sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

11.02.2013 
 

Cu privire la activitatea DirecŃiei pentru protecŃia drepturilor copilului şi 
strategiile preconizate pentru anul 2013     

Dna V.Canariov, şeful DirecŃiei 
pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

18.02.2013   Cu privire la Raportul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani pe anul 
2012  şi asigurarea transparenŃei activităŃii Preturii  

 Dna I.Ciupac, şeful SecŃiei 
administraŃie publică locală 

 Dl A.Talmaci, 
secretarul Preturii 

25.02.2013 Cu privire la activitatea DirecŃiei asistenŃă socială pe perioada anului 
2012 şi sarcinile pentru anul 2013     

Dl I.Cimpoi, şeful DirecŃiei 
asistenŃă socială sectorul Rîşcani    

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  
    

04.03.2013 Cu privire la activitatea AsociaŃiei Medicale Teritoriale sectorul Rîşcani 
pe perioada anului 2012 şi activităŃile preconizate pentru anul 2013 

Dna V.Pîslaru, şeful AMT sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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11.03.2013 Cu privire la activitatea PoliŃiei de Ordine Publică a Comisariatului de 
poliŃie sectorul Rîşcani la capitolul menŃinerii ordinii publice pe 
perioada anului 2012 

Dl V.ZghibarŃă, comisarul-adjunct 
al Comisariatului de poliŃie sectorul 
Rîşcani    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

18.03.2013 Cu privire la activitatea DirecŃiei administrare fiscală sectorul Rîşcani în 
vederea asigurării colectărilor de impozite la buget şi Fondul Social pe 
perioada anului bugetar 2012 şi măsurile preconizate pentru anul 2013 

Dna E.Dragomir, şeful DirecŃiei 
administrare fiscală sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

25.03.2013 Cu privire la activităŃile edilitar-gospodăreşti realizate în sectorul 
Rîşcani în anul 2012 şi activităŃile propuse spre executare pentru anul 
2013 

Dl V.Meriacre, vicepretorul 
sectorului Rîşcani    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

 

II. MĂSURI INSTRUCTIV – METODICE  

Săptămînal 
(luni) 
 
Săptămînal 
(luni) 
 
Ianuarie   
 
 
Februarie 
 
 
 
  

ŞedinŃe de analiză şi sinteză ale Preturii cu şefii secŃiilor Preturii  şi 
conducătorii serviciilor descentralizate din sector 
 
ŞedinŃe cu participarea serviciilor specializate, regiilor, ÎMGFL-lor 
dislocate în sector 
 
Seminar instructiv privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 
performanŃelor profesionale ale funcŃionarilor 
 
Consfătuire cu conducătorii pieŃelor autorizate din sector cu tema: 
„Respectarea cerinŃelor sanitar-veterinare la comercializarea produselor 
alimentare” 
 
  

Dna I. Ciupac, şef al SecŃiei 
administraŃie publică locală 
 
SecŃia locativ-comunală 
 
 
Serviciul resurse umane 
 
 
SecŃia social-economică 
 

Dl M. Cîrlig, pretor   
 
  
Dl V. Meriacre, 
vicepretor 
 
Dl A. Talmaci, 
secretar al Preturii  
 
Dl V. Ghincul, 
vicepretor  

 

III. ACTIVITĂłI CULTURAL – SPORTIVE ŞI DE BINEFACERE 

15 ianuarie 
 
 
25 ianuarie 
 
 
19-20 ianuarie 
 
15 februarie 
 

Concurs de poezie  „La steaua care-a răsărit” 
 
 
Convorbire „Victime ale traficului de fiinŃe umane pot deveni bărbaŃii, 
femeile şi copiii” 
 
CompetiŃii sportive la tenis de masă (cu participarea instituŃiilor publice) 
  
Program de comemorare a participanŃilor la războiul din Afganistan 
 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani  
SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani  
SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
SecŃia cultură, tineret li sport, 
  

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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februarie 
 
 
 
 
 
24 februarie 

Masă de binefacere cu prilejul consemnării a  24 de ani de la retragerea 
contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan (în colaborare cu 
Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan (sectorul Rîşcani), AO 
„AsociaŃia Femeilor Patricipante la AcŃiuni de Luptă InternaŃionale” 
(sectorul Rîşcani) 
 
Manifestare cultural-artistică „Ziua dragostei şi a bunăvoinŃei – 
Dragobete” 

SecŃia social-economică 
SecŃia administraŃie publică locală 
 
 
 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
InstituŃiile superioare de 
învăŃămîntt 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
 

februarie CompetiŃii sportive la jocul de dame (cu participarea instituŃiilor 
preuniversitare din sector) 
 

SecŃia cultură,tineret şi sport, 
InstituŃiile preuniversitare 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor                         

26 februarie Masă rotundă ”Bolile aparatului respirator: bronşită, pneumonie, 
tuberculoză” 

SecŃia cultură, tineret şi sport  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani  

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

1 martie 
 

Concurs „MărŃişoare, mărŃişoare” 
 

SecŃia cultură, tineret şi sport   
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani  

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
 

martie Masă de binefacere cu prilejul consemnării a 21 ani de la declanşarea 
conflictului armat de pe Nistru (în colaborare cu Uniunea NaŃională a 
Veteranilor Războiului pentru IndependenŃă (sectorul Rîşcani) 

SecŃia social-economică 
SecŃia administraŃie publică locală 
 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

8 martie Spectacol muzical „Şi mai gingaşă ca floarea - doar femeia poate fi” SecŃia cultură, tineret şi sport   
 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

11 martie Convorbire „Prevenirea infecŃiei HIV/SIDA” SecŃia cultură, tineret şi sport   
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
 

martie CompetiŃii sportive la şah (cu participarea instituŃiilor preuniversitare 
din sector) 

SecŃia cultură,tineret şi sport, 
InstituŃiile preuniversitare 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
                         

martie CompetiŃii sportive la tenis de masă (cu participarea instituŃiilor 
preuniversitare din sector) 

SecŃia cultură,tineret şi sport, 
InstituŃiile preuniversitare 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
                         

 

IV ACłIUNI ORGANIZATORICE 
Sistematic Controale cu privire la respectarea regulilor de comerŃ în stradă şi la 

pieŃele din sector 
SecŃia social-economică  
Comisariatul de poliŃie  

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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Sistematic Controale privind depistarea şi combaterea construcŃiilor neautorizate  Serviciul arhitectură şi construcŃii  Dl M. Cîrlig, pretor 
 

Sistematic Controale privind combaterea parcărilor şi parcajelor neautorizate din 
sector                                                               

SecŃia social-economică 
Comisariatul de poliŃie sectorul 
Rîşcani 

Dl M. Cîrlig, pretor  

Sistematic Controale privind starea protecŃiei civile la obiectivele din raza 
sectorului 

SecŃia protecŃie civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
 

La necesitate Verificarea şi coordonarea planurilor de activitate pentru trimestrul I 
2013 ale ÎMGFL-le nr.17-nr.23 

SecŃia locativ-comunală Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
 

Sistematic Acumularea dosarelor cetăŃenilor în cadrul Programului  municipal 
„Prima casă” şi transmiterea acestora Primăriei municipiului Chişinău 

SecŃia locativ-comunală Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
 

Pe parcursul 
trimestrului I 
2013 

Examinarea dosarelor privind compensaŃiile la plata pentru încălzire şi 
apă caldă pentru sezonul de încălzire 2012-2013 şi înaintarea listelor 
beneficiarilor către DAS sectorul Rîşcani şi ÎM „Infocom” 
 

SecŃia locativ-comunală Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
 

 

V. ŞEDINłE ALE COMISIILOR 

Săptămînal,   
în zilele 
lucrătoare de 
joi 

ŞedinŃa Comisiei pentru lichidarea restanŃelor de plată în bugetul de stat 
şi bugetul asigurărilor sociale de stat 

SecŃia social -economică Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
 
 

Săptămînal, 
vineri, ora  
9.00,11.00 

ŞedinŃa Comisiei sanitare pentru efectuarea controlului sectorului  SecŃia social -economică, ÎMGFL    Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

La necesitate ŞedinŃa Comisiei pentru situaŃii excepŃionale SecŃia protecŃie civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
 

Trimestrial ŞedinŃa Comisiei de combatere a traficului de fiinŃe umane SecŃia cultură, tineret şi sport Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Săptămînal, 
marŃi, ora 
15.00 

ŞedinŃa Comisiei administrative SecŃia administraŃie publică locală Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Săptămînal, 
joi, ora 10.00 

ŞedinŃa Comisiei pentru reducerea datoriilor populaŃiei faŃă de sectorul 
termoenergetic şi serviciile locativ-comunale 

SecŃia locativ-comunală  Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
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Lunar,   
a II şi IV zi de 
miercuri 

ŞedinŃa Consiliului pentru protecŃia drepturilor copilului DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

La necesitate ŞedinŃa Comisiei pentru examinarea documentelor şi aprobarea 
deciziilor referitoare la acordarea ajutoarelor sociale păturilor social-
vulnerabile la achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze 
naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire     

SecŃia locativ-comunală  Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

 

 
 
 

Secretar          Adrian Talmaci 


