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Anexa nr.1 
la dispoziŃia Pretorului   sectorului Rîşcani 

                                                                                                                                                                                   nr. 2  din  18.01. 2012 
 

 
Programul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani  

pentru trimestrul I al anului 2012  

 
 
 

Data AcŃiunea, denumirea chestiunii 

 

Raportor Responsabil 

 

I. ŞEDINłE  DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ 

09.01.2011 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
02.01.2012 – 08.01.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

16.01.2011 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
09.01.2012 – 15.01.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

23.01.2011 Cu privire la activitatea SecŃiei protecŃie civilă pe perioada anului 2011 
şi obiectivele de activitate pentru anul 2012 

Dl V.Radcenco, şeful SecŃiei 
protecŃie civilă    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

30.01.2011 Cu privire la activitatea DirecŃiei educaŃie, tineret şi sport pe perioada 
anului 2011 şi direcŃiile prioritare de activitate pentru anul 2012 

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

06.02.2011 
 

Cu privire la activitatea DirecŃiei pentru protecŃia drepturilor copilului şi 
strategiile preconizate pentru anul 2012     

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

13.02.2011  Cu privire la gradul de disciplină în executarea documentelor şi 
examinarea petiŃiilor, organizarea audienŃei cetăŃenilor pe perioada 
anului 2011 
 

Dna T.Arama, şeful SecŃiei 
generale 
Dna I.Ciupac, şeful SecŃiei 
administrare publică 

Dl A. Talmaci, 
secretar al Preturii 

20.02.2011 Cu privire la activitatea DirecŃiei asistenŃă socială pe perioada anului 
2011 şi sarcinile pentru anul 2012     

Dl I.Cimpoi, şeful DirecŃiei 
asistenŃă socială sectorul Rîşcani    

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  
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27.02.2011 Cu privire la activitatea AsociaŃiei Medicale Teritoriale sectorul Rîşcani 
pe perioada anului 2011 şi activităŃile preconizate pentru anul 2012 

Dna V.Pîslaru, şeful AMT sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

05.03.2011 Cu privire la activitatea PoliŃiei de Ordine Publică a Comisariatului de 
poliŃie sectorul Rîşcani la capitolul menŃinerii ordinii publice pe 
perioada anului 2011 

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

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

12.03.2011 Cu privire la activitatea DirecŃiei administrare fiscală sectorul Rîşcani în 
vederea asigurării colectărilor de impozite la buget şi Fondul Social pe 
perioada anului bugetar 2011 şi măsurile preconizate pentru anul 2012 

Dna E.Dragomir, şeful DirecŃiei 
administrare fiscală sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

19.03.2011 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
09.01.2012 – 15.01.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

26.03.2011 Cu privire la situaŃia social-economică din sector conform datelor 
statistice 

Dna A.Bujac, şeful SecŃiei social-
economică 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

 

II. MĂSURI INSTRUCTIV – METODICE  

Săptămînal 
(luni) 
 
Săptămînal 
(luni) 
 
Ianuarie   
 
 
Februarie 
 
 
 
Februarie 
 
 
11 martie 

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 
 
Instructaje 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” 
 
Masă rotundă cu tema: „Bolile aparatului respirator: bronşită, 
pneumonie, tuberculoză” 
 
Convorbire cu adolescenŃii din clasele liceale pe tema: „Prevenirea 
infecŃiei cu transmitere sexuală HIV/SIDA” 

Dna I. Ciupac, şef al secŃiei 
administraŃie publică 
 
SecŃia coordonare, imobil şi servicii 
comunale 
 
SecŃia administrare publică 
 
 
SecŃia social-economică 
 
 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl M. Cîrlig, pretor   
 
  
Dl V. Meriacre, 
vicepretor 
 
Dl A. Talmaci, 
secretar al Preturii  
 
Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
 
 
Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
 
Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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III. ACTIVITĂłI CULTURAL – SPORTIVE ŞI DE BINEFACERE 

ianuarie  - 
martie 
 
 
20-21  
ianuarie 
 
februarie 
 
 
15 februarie 
 
 
26 februarie 

Concurs literar-muzical  „Recital de poezie şi muzică pe versurile lui 
Mihai Eminescu” 
 
 
CompetiŃii sportive la tenis de masă cu concursul instituŃiilor publice 
 
 
Concurs al creaŃiilor muzicale „Ploaia de stele” 
 
 
Program festiv şi de binefacere prilejuit aniversării a 21-a de la 
retragerea trupelor militare din Afganistan 
 
Manifestare cultural-artistică de Ziua dragostei şi a bunăvoinŃei, 
Dragobete 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
 
   
SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
 
SecŃia cultură, tineret li sport, 
SecŃia social-economică 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
InstituŃiile superioare de 
învăŃămîntt 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

februarie CompetiŃii sportive la jocul de dame cu concursul instituŃiilor 
preuniversitare 
 

SecŃia cultură,tineret şi sport, 
InstituŃiile preuniversitare 

Dl V.Ghincul 
                          

martie  Concurs-expoziŃie de mărŃişoare confecŃionate manual „MărŃişoare, 
mărŃişoare” 

SecŃia cultură, tineret şi sport  
Centrul de activitate extraşcolară 
„Curcubeul”   

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

2  martie 
 

CompetiŃii sportive la şah cu concursul instituŃiilor preuniversitare 
 

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

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
 

2 martie Masă de binefacere pentru participanŃii la conflictul armat de pe Nistru 
(comemorarea celei de-a 18-a  aniversării de la începutul conflictului 
armat de pe Nistru) 

SecŃia social-economică 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 

16 martie CompetiŃii sportive la tenis de masă cu concursul instituŃiilor 
preuniversitare 

SecŃia cultură,tineret şi sport, 
InstituŃiile preuniversitare 

Dl V.Ghincul 
                         

IV ACłIUNI ORGANIZATORICE 
Sistematic Controale cu privire la respectarea regulilor de comerŃ în stradă şi la SecŃia social-economică  Dl V. Ghincul, 
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pieŃele din sector Comisariatul de PoliŃie vicepretor 
Sistematic Controale privind depistarea şi combaterea construcŃiilor neautorizate. SecŃia arhitectură, construcŃii şi 

renovare  
Dl M. Cîrlig, pretor 

Sistematic Controale privind combaterea parcărilor şi parcajelor neautorizate din 
sector                                                               

SecŃia social-economică 
Comisariatul de poliŃie 

Dl M. Cîrlig, pretor  

Sistematic Controale privind starea protecŃiei civile la obiectivele din teritoriu 
 

SecŃia ProtecŃie Civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
 

 

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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale, ÎMGFL,    

Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

La necesitate Comisia 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, 
joi, ora 15.00 

ŞedinŃa Comisiei administrative SecŃia administrare publică Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Săptămînal, 
joi, ora 10.00 

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

SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Lunar,   
a II şi IV zi de 
miercuri 

ŞedinŃa Consiliului pentru protecŃia drepturilor copilului DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

 

 
 
 

Secretar          Adrian Talmaci 
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Anexa nr.1 
                                                                                                                                                                        la dispoziŃia Vicepretorului   sectorului Rîşcani 
                                                                                                                                                                                                 nr. 69  din  03.04. 2012 

 
 

Programul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani  

pentru trimestrul  II al anului 2012  

 
 
 

Data AcŃiunea, denumirea chestiunii 

 

Raportor Responsabil 

 

I. ŞEDINłE  DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ 

02.04.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
26.03.2012 – 01.04.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

09.04.2012 Despre  documentarea copiilor de pe teritoriul sectorului Rîşcani şi 
măsurile întreprinse în vederea punerii în practică a dreptului copilului 
de a fi înregistrat stipulat în art.7 din ConvenŃia cu privire la drepturile 

copilului     

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

30.04.2012 Despre executarea dispoziŃiei pretorului sectorului Rîşcani nr.30 din 
27.02.2012 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acŃiunilor de 

amenajare şi salubrizare a sectorului Rîşcani în perioada 01.03.-

15.04.2012” 

Dl V.Meriacre, vicepretorul 
sectorului Rîşcani    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

07.05.2012 Cu privire la activitatea DirecŃiei administrare fiscală sectorul Rîşcani în 
vederea asigurării părŃii de venituri la Bugetul Public NaŃional pe 
perioada trimestrului I al anului 2012.  

Dna E.Dragomir, şeful DirecŃiei 
administrare fiscală sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

14.05.2012 
 

Cu privire la activitatea Comisiei de combatere a traficului de fiinŃe 
umane pe perioada trimestrului I al anului 2012 şi programul de 
activitate pentru anul 2012     

Dl S.Anisei, secretarul Comisiei de 
combatere a traficului de fiinŃe 
umane 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

21.05.2012  Despre activitatea SecŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă sectorul 
Rîşcani pe perioada trimestrului I al anului 2012 şi direcŃiile prioritare 
de activitate pentru anul 2012     

Dna O.Mocanu, şeful SecŃiei pentru 
ocuparea forŃei de muncă sectorul 
Rîşcani 

Dl M. Cîrlig, pretor 
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28.05.2012 Cu privire la organizarea  odihnei copiilor în vara anului 2012     Dl A.Grosu, şeful DirecŃiei 
educaŃie, tineret şi sport sectorul 
Rîşcani 
 Dna V.Canariov, şeful DirecŃiei 
pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani  

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  
    

04.06.2012 Despre rezultatele controlului medical al elevilor şi măsurile de 
întremare a sănătăŃii acestora pe perioada vacanŃei de vară din anul 2012 

Dna T.Clişcovschi, vicedirector 
AMT sectorul Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

11.06.2012 Cu privire la activitatea PoliŃiei de Ordine Publică a Comisariatului de 
poliŃie sectorul Rîşcani în vederea prevenirii fenomenului infracŃional şi 
asigurării ordinii publice 

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

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

18.06.2012 Cu privire la asigurarea măsurilor antiincendiare în sezonul estival din 
anul 2012 

Dl S.Popeli, Detaşamentul salvatori 
şi pompieri sectorul Rîşcani 

Dl V. Meriacre, 
vicepretor 

25.06.2012 Despre activitatea SecŃiei arhitectură, construcŃii şi renovare pe perioada 
semestrului I al anului 2012  

Dl A.Burlacu, şeful SecŃiei 
arhitectură, construcŃii şi renovare    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

 

II. MĂSURI INSTRUCTIV – METODICE  

Săptămînal 
(luni) 
 
Săptămînal 
(luni) 
 
  
  

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 
 
  
  

Dna I. Ciupac, şef al secŃiei 
administraŃie publică 
 
SecŃia coordonare, imobil şi servicii 
comunale 
 
  

Dl M. Cîrlig, pretor   
 
  
Dl V. Meriacre, 
vicepretor 
 
  

 

 

III. ACTIVITĂłI CULTURAL – SPORTIVE ŞI DE BINEFACERE 

5 aprilie 
 
 
7 aprilie 
 
12 aprilie 
 
 

CompetiŃii sportive la joc de dame cu concursul Centrelor comunitare 
pentru copii şi tineri din raza sectorului Rîşcani 
 
Campionatul deschis la taekwon-do (I.T.F.), ediŃia a 5-a 
 
CompetiŃii sportive la şah cu concursul Centrelor comunitare pentru 
copii şi tineri din raza sectorului Rîşcani 
 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
  
 
  SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
 
 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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16 aprilie 
 
 
Aprilie 
 
19 aprilie 

Program cultural-artistic prilejuit sărbătorilor pascale „Iisus Hristos – 

Lumină divină” 

 
Mese de binefacere, acŃiuni de caritate de Sfintele Sărbători de Paşte 
 
CompetiŃii sportive la tenis de masă cu concursul Centrelor comunitare 
pentru copii şi tineri din raza sectorului Rîşcani 

SecŃia cultură, tineret li sport,  
 
 
SecŃia social-economică 
 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 

26 aprilie CompetiŃii sportive la minifotbal cu concursul Centrelor comunitare 
pentru copii şi tineri din raza sectorului Rîşcani 

SecŃia cultură,tineret şi sport Dl V.Ghincul                        

3 mai CompetiŃii sportive la fotbal cu concursul Centrelor comunitare pentru 
copii şi tineri din raza sectorului Rîşcani 

SecŃia cultură, tineret şi sport  
 

Dl V.Ghincul   

mai 
 

Întrunirea festivă a conducerii Preturii cu elevii cu performanŃe 
deosebite la învăŃătură 

SecŃia administrare publică 
 

Dl M.Cîrlig, pretor 
 

mai CompetiŃii sportive „Cupa sectorului la fotbal” cu concursul instituŃiilor 
preuniversitare din raza sectorului Rîşcani 

SecŃia social-economică Dl V.Ghincul   

9 mai Program cultural-artistic de Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor 

CăzuŃi pentru IndependenŃa Patriei 
SecŃia cultură, tineret şi sport   
 

Dl V.Ghincul    

mai Mese de binefacere, acŃiuni de caritate de Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor CăzuŃi pentru IndependenŃa Patriei  
SecŃia social-economică Dl V.Ghincul 

                         

15 mai Program cultural-artistic de Ziua InternaŃională a Familiei SecŃia cultură, tineret şi sport  
SecŃia administrare publică 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 

Dl V.Ghincul   
 

26 mai ExpediŃii turistice de tineret SecŃia cultură, tineret şi sport Dl V.Ghincul   
 

1 iunie Manifestare cultural-artistice şi competiŃii sportive de Ziua 

InternaŃională a Copiilor „Frumoasă eşti, copilărie!” 
SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
sectorul Rîşcani 

Dl V.Ghincul   
 

 

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. SecŃia arhitectură, construcŃii şi 
renovare  

Dl M. Cîrlig, pretor 

Sistematic Controale privind combaterea parcărilor şi parcajelor neautorizate din 
sector                                                               

SecŃia social-economică 
Comisariatul de poliŃie 

Dl M. Cîrlig, pretor  

Sistematic Controale privind starea protecŃiei civile la obiectivele din teritoriu 
 

SecŃia ProtecŃie Civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
 

 

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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale, 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, 
joi, ora 15.00 

ŞedinŃa Comisiei administrative SecŃia administrare publică Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Săptămînal, 
joi, ora 10.00 

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

SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Lunar,   
a II şi IV zi de 
miercuri 

ŞedinŃa Consiliului pentru protecŃia drepturilor copilului DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

 

 
 
 

Secretar          Adrian Talmaci 
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Anexa nr.1 
la dispoziŃia Pretorului   sectorului Rîşcani 

                                                                                                                                                                                                     nr. 133  din  12.07. 2012 
 

Programul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani  

pentru trimestrul  III al anului 2012   
 

Data AcŃiunea, denumirea chestiunii 

 

Raportor Responsabil 

 

I. ŞEDINłE  DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ 

02.07.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
25.06.2012 - 01.07.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

09.07.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
02.07.2012 - 08.07.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

16.07.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
09.07.2012 - 15.07.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

23.07.2012 Cu privire la prestarea de către DirecŃia asistenŃă socială sectorul Rîşcani 
a serviciilor de evidenŃă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare 
şi tratament balneo-sanatorial persoanelor în vîrstă şi cu disabilităŃi  

 Dl I.Cimpoi, şeful DirecŃiei 
asistenŃă socială sectorul Rîşcani  

Dl V.Ghincul, 
vicepretor    

30.07.2012 Cu privire la activitatea SecŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă sectorul 
Rîşcani în vederea asigurării funcŃionării în sector  a sistemului de 
protecŃie socială a populaŃiei afectată de şomaj    

Dna O.Mocanu, şeful SecŃiei pentru 
ocuparea forŃei de muncă sectorul 
Rîşcani 

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

06.08.2012 
 

Cu privire la coordonarea activităŃilor de construcŃii şi renovare din raza 
sectorului Rîşcani     

Dl A.Burlacu, şeful SecŃiei 
arhitectură, construcŃii şi renovare   

Dl M. Cîrlig, pretor 

13.08.2012   Despre totalurile organizării odihnei şi întremării copiilor  în vara 
anului 2012, realizate de către  DirecŃia educaŃie, tineret şi sport sectorul 
Rîşcani şi DirecŃia pentru protecŃia drepturilor copilului sectorul Rîşcani 
 

 Dl A.Grosu, şeful DirecŃiei 
educaŃie, tineret şi sport sectorul 
Rîşcani 
Dna V.Canariov, şeful DirecŃiei 
pentru protecŃia drepturilor 
copilului sectorul Rîşcani 
 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  

20.08.2012 Cu privire la situaŃia antiincendiară din sectorul Rîşcani pe perioada Dl S.Popeli, reprezentantul Dl M. Cîrlig, pretor 
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caniculară a anului 2012  Detaşamentului salvatori şi 
pompieri sectorul Rîşcani    

 
    

03.09.2012  Despre începutul anului şcolar în instituŃiile de învăŃămînt din 
subordinea DirecŃiei educaŃie, tineret şi sport sectorul Rîşcani 

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

10.09.2012  Despre rezultatele încorporării în serviciul militar în termen şi serviciul 
civil din primăvara anului 2012 şi sarcina de încorporare din toamna 
anului 2012.  

Dna S.Balacci, specialist principal, 
Dl V.Lelic, reprezentantul 
Centrului militar municipiul 
Chişinău 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

17.09.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
10.09.2012 – 16.09.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii    

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
    

24.09.2012 Despre mersul lucrărilor de pregătire a fondului locativ din sectorul 
Rîşcani către perioada rece a anului 2012-2013.   

 Dl L.Surlaru, şeful SecŃiei 
coordonare, imobil şi servicii 
comunale 

Dl V. Meriacre, 
vicepretor  

 

II. MĂSURI INSTRUCTIV – METODICE  

Săptămînal 
(luni) 
 
Săptămînal 
(luni) 

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 

SecŃia administraŃie publică 
 
SecŃia coordonare, imobil şi servicii 
comunale  

Dl M. Cîrlig, pretor   
 
  
Dl V. Meriacre, 
vicepretor  

 

III. ACTIVITĂłI CULTURAL – SPORTIVE 

27 august Program cultural-artistic şi sportiv consacrat celei de-a 21-a aniversări 
de la Proclamarea IndependenŃei Republicii Moldova  
„ łărişoara mea - Moldova”  

SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

27 august Program sportiv în cadrul sărbătorii Ziua IndependenŃei SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

31 august Program cultural-artistic în cadrul Sărbătorii NaŃionale Limba Noastră 

 „Limba este cartea de nobleŃe a unui neam” 

 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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3 septembrie Program cultural-artistic consacrat Zilei Armatei NaŃionale 
 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

1 septembrie Sărbătoarea Primului sunet în cadrul instituŃiilor preuniversitare din 
sector 

DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
SecŃia administraŃie publică 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Septembrie 
 

Concurs de muzică şi de dans folcloric „La vatra horelor” 

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Septembrie Seminar „Fii conştient, nu dependent (antidrog)” SecŃia cultură,tineret şi sport  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport  

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 

Sistematic Controale privind depistarea şi combaterea construcŃiilor neautorizate. SecŃia arhitectură, construcŃii şi 
renovare  

Dl M. Cîrlig, pretor 

Sistematic Controale privind combaterea parcărilor şi parcajelor neautorizate din 
sector                                                               

SecŃia social-economică 
Comisariatul de poliŃie 

Dl M. Cîrlig, pretor  

Sistematic Controale privind starea protecŃiei civile la obiectivele din teritoriu 
 

SecŃia ProtecŃie Civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
 

August Organizarea iarmaroacelor şcolare în sector SecŃia social-economică Dl V.Ghincul, 
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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale, 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, 
joi, ora 15.00 

ŞedinŃa Comisiei administrative SecŃia administrare publică Dl V.Meriacre, 
vicepretor 
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Săptămînal, 
joi, ora 10.00 

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

SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Lunar,   
a II şi IV zi de 
miercuri 

ŞedinŃa Consiliului pentru protecŃia drepturilor copilului DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

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 coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

 Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar          Adrian Talmaci 
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 Anexa nr.2 
                                                                                                                                                                                la dispoziŃia pretorului   sectorului Rîşcani 
                                                                                                                                                                                                 nr. 133  din  12.07. 2012 

 
 

 
Programul de activitate al Preturii sectorului Rîşcani  

pentru trimestrul  IV  al anului 2012 

 
 

Data AcŃiunea, denumirea chestiunii 

 

Raportor Responsabil 

I. ŞEDINłE  DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ 

 

01.10.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
26.09.2012 – 02.10.2012 

 Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii 

Dl M. Cîrlig, pretor 
 

08.10.2012 Cu privire la organizarea Zilei Recrutului în sectorul Rîşcani   Dna I.Ciupac, şeful SecŃiei 
administraŃie publică 

Dl M. Cîrlig, pretor 

15.10.2012 Cu privire la realizarea programului cultural-artistic de Hramul oraşului 
Chişinău pe platoul sectorului Rîşcani   

Dna T.Petrache, şeful SecŃiei 
cultură, tineret şi sport 

Dl M. Cîrlig, pretor 
  

22.10.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
17.10.2012 – 23.10.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor   

29.10.2012 Despre îndeplinirea programului municipal de profilaxie şi combatere a 
diabetului zaharat „Mold-Diab” 

Dna V.Pîslaru, şeful AMT sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

05.11.2012 
 

Cu privire la conectarea fondului locativ la sistemul de încălzire      Dl V.Meriacre, vicepretor  Dl M. Cîrlig, pretor 
   

12.11.2012  Despre livrarea agentului termic către instituŃiile de învăŃămînt din 
subordinea DETS sectorul Rîşcani    

Dl A.Grosu, şeful DETS sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  

19.11.2012 Despre îndeplinirea Planului de acŃiuni privind donarea de sînge 
voluntară pentru anul 2012       

Dl V.Radcenco, şeful SecŃiei  
protecŃie civilă 

Dl M. Cîrlig, pretor 
 
   

26.11.2012 Despre asigurarea părŃii de venituri la Bugetul Public NaŃional pe 
perioada a 9 luni ale anului 2012 

Dna E.Dragomir, şeful DirecŃiei 
administrare fiscal sectorul Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
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03.12.2012 Cu privire la activitatea DAS sectorul Rîşcani la capitolul protecŃiei 
sociale a persoanelor cu disabilităŃi.  

Dl I.Cimpoi, şeful DAS sectorul 
Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor  

10.12.2012 Despre cazurile examinate în instanŃele de judecată (perioada ianuarie-
decembrie 2012) 

Dl M.FurculiŃă, consultantul juridic 
al Preturii sectorului Rîşcani 

Dl M. Cîrlig, pretor 
 

17.12.2012 Despre programul activităŃilor din sector către  sărbătorile de Crăciun, 
Anul Nou şi vacanŃa de iarnă 

Dna T.Petrache, şeful SecŃiei 
cultură, tineret şi sport 
Dna V.Canariov, şeful DPDC 
sectorul Rîşcani 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

24.12.2012 Analiza şi sinteza activităŃilor (acŃiunilor) întreprinse de serviciile 
descentralizate din sectorul Rîşcani şi secŃiile Preturii pe perioada 
19.12.2012 – 25.12.2012 

Conducătorii serviciilor 
descentralizate, şefii secŃiilor 
Preturii 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor   

II. MĂSURI INSTRUCTIV – METODICE     

 

Săptămînal 
(luni) 
 
Săptămînal 
(luni) 
 
Decembrie 
 
   

ŞedinŃe de analiză şi sinteză ale Preturii cu şefii secŃiilor Preturii  şi 
conducătorii serviciilor descentralizate din sector 
 
ŞedinŃe operative cu participarea serviciilor specializate şi ÎMGFL-lor 
dislocate în sector 
 
Instruiri operative cu şefii de secŃii din cadrul Preturii sectorului Rîşcani 
la capitolul evaluării performanŃelor profesionale pe perioada anului 
2012 şi stabilirea obiectivelor de activitate pentru anul 2012 

SecŃia administrare publică 
 
 
SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale  
 
SecŃia administrare publică  

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

III. ACTIVITĂłI CULTURAL – SPORTIVE ŞI DE BINEFACERE 

 

1 octombrie Program artistic, masă de binefacere de Ziua oamenilor în etate SecŃia cultură, tineret şi sport 
SecŃia social-economică 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

5 octombrie  Program festiv şi cultural de Ziua Profesorului   
 

SecŃia cultură, tineret şi sport 
SecŃia administrare publică 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

14 octombrie   Program cultural-artistic şi sportiv de Hramul oraşului Chişinău 
„Chişinău – cetate dalbă” 

SecŃia cultură, tineret şi sport,  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

28 octombrie Program festiv  de „Ziua Recrutului” 
 

SecŃia administrare publică 
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport  

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 
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Noiembrie Concurs „Pledăm pentru un mod de viaŃă sănătos” SecŃia cultură, tineret şi sport,  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                     

10 noiembrie Program cultural-distractiv de Ziua Tineretului    SecŃia cultură,tineret şi sport, 
 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                       

13 noiembrie Program prilejuit Zilei InternaŃionale a Nevăzătorilor SecŃia cultură,tineret şi sport  
SecŃia social-economică 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                       

17 noiembrie Program cultural-distractiv de Ziua Mondială a StudenŃilor SecŃia cultură, tineret şi sport 
InstituŃiile superioare de învăŃămînt 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                       

3 decembrie Program prilejuit Zilei InternaŃionale a Persoanelor cu DizabilităŃi SecŃia cultură,tineret şi sport  
SecŃia social-economică 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                       

Decembrie CompetiŃii sportive la tenis de masă între profesorii din cadrul 
instituŃiilor preuniversitare 

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Decembrie Festival-concurs al obiceiurilor şi tradiŃiilor de iarnă 
 „Să trăiŃi, să înfloriŃi” 

SecŃia cultură, tineret şi sport,  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Decembrie Masă rotundă „Prevenirea, combaterea, protecŃia şi acordarea asistenŃei 
victimilor traficului de fiinŃe umane” 

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

Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

18 decembrie Program cultural-artistic prilejuit Zilei NaŃionale a PoliŃiei SecŃia cultură,tineret şi sport  
SecŃia administrare publică 
SecŃia social-economică 

Dl V.Ghincul, 
 vicepretor                       

Decembrie Programe cultural-artistice cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul  
Nou  „Crăciun Fericit!”, „La mulŃi ani cu sănătate!” 

SecŃia cultură, tineret şi sport,  
DirecŃia educaŃie, tineret şi sport 
DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

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 

Sistematic Controale privind depistarea şi combaterea construcŃiilor neautorizate. SecŃia arhitectură, construcŃii şi 
renovare  

Dl M. Cîrlig, pretor 

Sistematic Controale privind combaterea parcărilor şi parcajelor neautorizate din 
sector                                                               

SecŃia social-economică 
Comisariatul de poliŃie 

Dl M. Cîrlig, pretor  

Sistematic Controale privind starea protecŃiei civile la obiectivele din teritoriu 
 

SecŃia protecŃie civilă Dl M. Cîrlig, pretor 
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Octombrie Inspectarea instituŃiilor preuniversitare şi preşcolare la capitolul 
respectării măsurilor antiincendiare 

SecŃia protecŃie civilă Dl V. Ghincul, 
vicepretor  

Octombrie 
Noiembrie 

Desfăşurarea bilunarului de toamnă SecŃia coordonare, imobil şi servicii 
comunale 

Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

V. ŞEDINłE ALE COMISIILOR 

Săptămînal,   
joi 

ŞedinŃa Comisiei pentru asigurarea colectărilor de impozite în buget şi 
fondul social 

SecŃia social -economică Dl V. Ghincul, 
vicepretor 
 

Săptămînal, 
vineri, ora 
09.00, 11.00 
bir.3 

ŞedinŃa Comisiei pentru verificarea  stării sanitaro-ecologice din sector  SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale, ÎMGFL,    

Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

Trimestrial ŞedinŃa Comisiei de combatere a traficului de fiinŃe umane SecŃia social-economică Dl V. Ghincul, 
vicepretor 

Săptămînal, 
joi, ora 15.00, 
bir.3 

ŞedinŃa Comisiei administrative SecŃia administrare publică Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

A doua şi a 
patra zi de 
miercuri, ora 
14.00,bir.3 

ŞedinŃa Consiliului pentru protecŃia drepturilor copilului DirecŃia pentru protecŃia drepturilor 
copilului 

Dl V.Ghincul, 
vicepretor 

Săptămînal, 
joi, ora 10.00, 
bir.3 

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

SecŃia coordonare, imobile şi 
servicii comunale 

Dl V.Meriacre, 
vicepretor 

 

 
 
 

Secretar          Adrian Talmaci 


