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Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional 

din 12 iulie 2019 

 

1. Cu privire la  modificarea  deciziei privind aprobarea bugetului pe anul 2019. 

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe 

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe 

3. Cu privire la monitoringul financiaral întreprinderilor municipale şi instituţiilor 

medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional 

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe 

4. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4 din 29.03.2019 „cu privire la 

repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional 

Ocniţa” 

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe 

5. Cu privire la asigurarea bunei funcționări a „Centrului stomatologic raional 

Ocniţa” Î.M. 

Raportor: I. Goinic, șef Centrul stomatologic raional Ocnița” Î.M. 

6. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal precum și 

suplimentul la salariile de funcție ale  personalului de conducere al IMSP 

„Spitalul raional Ocnița”. 

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”. 

7. Cu privire la  casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la IMSP „Spitalul 

Raional Ocnița”. 

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”. 

8. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu de funcție a personalului de 

conducere a IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci 

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița, V. Casian - șef IMSP CS Otaci, E. 

Guțu - șef IMSP CS Frunză 

9. Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica. 

Raportor:E. Guțu - șef IMSP CS Frunză  

10. Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița. 

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt 

11. Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana, director „Stimul” AO 

Raportor: Iu. Flocea - specialist principal 

12. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la 

aprobarea organigramei, structurii şistatelor de personal ale subdiviziunilor din 

subordinea Consiliului raional”. 

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional 

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea 

Programului de granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local 

pentru grupurile de inițiativă a tinerilor. 
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Raportor: V. Ursan – specialist principal 

14. Cu privire la acordul primirii în proprietate cu titlu gratis a utilajului sportiv 

PTP 523. 

Raportor: V. Ursan – specialist principal 

15. Cu privire la consimțămîntul de preimire în proprietate cu titlu gratis mobilier 

de birou și echipament IT 

Raportor: V. Ursan – specialist principal 

16. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților anul nașterii 2001-

1992 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna 

anului 2019. 

Raportor: O.Bobrov- șef SAM, locotenent- colonel. 

17. Cu privire la delegarea a doi membri în Consiliul Electoral de Circumscripție 

Electorală  

Raportor: A.Galușca – secretarul Consiliului raional 

18. Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului 

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului  
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

 

Decizie nr. 2/1 

din 12 iulie 2019 

Cu privire la modificarea  

deciziei privind aprobarea  

bugetului raional  

pe anul 2019  

 

 În temeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 28 

din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ţinînd 

cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 303 din 30.11.2018 şi 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat 

prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

 

1. Decizia „cu privire la aprobarea bugetului raional Ocniţa pe anul 2019” nr. 6/9 din 

14.12.2018, cu modificările operate prin decizia nr. 1/3 din 29.03.2019 şi prin 

dispoziţia preşedintelui raionului nr. 66 din 20.05.2019, emisă în temeiul art. 27 

alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.03.2003 întru 

executarea Hotărîrii Guvernului nr. 250 din 24.04.2019, se modifică şi se 

completează după cum urmeză:  

a) La punctul 1, cifrele „110041,7”, „112475,8” şi „-2434,1”se substituie 

respectiv cu cifrele „114805,1”, „117404,6” şi „-2599,5”. 

b) După punctul 2.10 se introduce punctul 2.11 cu următorul conţinut: „Lista 

proiectelor de investiții capitale ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2019 

conform anexei nr. 12 la prezenta decizie”. 

c) La punctul 3.2, cifrele „1049,0” şi „112,1” se substituie respectiv cu cifrele 

„1115,1” şi „46,0”. 

d) La punctul 3.3, cifrele „4989,3” şi „8,4” se substituie respectiv cu cifrele 

„4997,7” şi „0,00”. 

e) Anexa nr. 1  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 1, parte 

componentă la prezenta decizie. 

f) Anexa nr. 2 se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 2, parte 

componentă la prezenta decizie. 

g) Anexa nr. 3  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 3, parte 

componentă la prezenta decizie. 
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h) Anexa nr. 4 se completează după poziţia „32” cu poziţia „32a” cu următorul 

conţinut: 
32a 142310 Tariful pentru un metru cub (m3) de apă potabilă folosită de 

consumatorii conectaţi la fîntîna arteziană a Azilului pentru 

bătrîni din satul Calaraşovca(lei/m3) 

15,90 

 

i) Anexa nr. 6  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 4, parte 

componentă la prezenta decizie. 

j) Anexa nr. 7  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 5, parte 

componentă la prezenta decizie. 

k) Anexa nr. 11  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 6, parte 

componentă la prezenta decizie. 

l) După Anexa nr. 11  se introduce anexa nr. 12, conţinutul căreia se prezintă 

în anexa nr. 7, parte componentă la prezenta decizie. 

2. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor 

aprobate, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management 

financiar. 

3. Dl. Alexei Galuşca, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică, prin publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei 

decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.  

4. Preşedintele raionului dl Vasile Romaniuc, va asigura controlul executării  

prezentei Decizii. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe pagina electronică oficială 

a Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                              ___________ 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2019 
 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 114805,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   105707,9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 117404,6 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   117304,6 

                          din care: cheltuieli de personal   74067,2 

                     Investiţii capitale, în total   100,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2599,5 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 2599,5 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   0,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1145,9 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 6862,1 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 -3116,7 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 „Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2019 

 

Denumirea Cod  
Suma, 

mii lei 

I.Venituri,total   114805,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4676,9 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 520,0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
1423 2442,4 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 511,6 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 
1911 105707,9 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 
1913 901,3 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2019 conform clasificaţiei funcționale și 
pe programe 

Denumirea Cod 

Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli în total   117404,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   6976,0 

            Resurse generale 1 6561,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415,0 

      Cheltuieli, total   6976,0 

Exercitarea guvernării 0301 4787,6 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 433,2 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1390,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 265,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 99,5 

Apărare naţională  02   

      Resurse, total   159,6 

            Resurse generale 1 159,6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 

       Cheltuieli, total   159,6 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 159,6 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   9080,4 

            Resurse generale 1 9078,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2,0 

      Cheltuieli, total   9116,2 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 5001 476,9 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 441,7 

Politici şi management  în domeniul dezvoltării regionale 

si constructiilor  6101 399,1 

Dezvoltarea drumurilor 6402 7583,1 
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Politici şi management în domeniul geodeziei, 

cartografiei şi cadastrului 6901 215,4 

Ocrotirea săntăţii 07 

       Resurse, total   545,0 

            Resurse generale 1 545,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 

       Cheltuieli, total   910,6 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății 8018 345,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 8019 565,6 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   4145,0 

            Resurse generale 1 4135,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   4145,0 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 402,2 

Dezvoltarea culturii 8502 557,3 

Sport 8602 2809,6 

Tineret 8603 375,9 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   82659,6 

            Resurse generale 1 80382,6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2277,0 

      Cheltuieli, total   82659,6 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1082,1 

Educație timpurie 8802 2924,5 

Învățămînt primar 8803 1429,1 

Învățămînt gimnazial 8804 45429,7 

Învățămînt liceal 8806 23827,9 

Servicii generale în educaţie 8813 1341,3 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 6590,0 

Curriculum 8815 35,0 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   13437,6 

            Resurse generale 1 12241,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1196,3 

      Cheltuieli, total   13437,6 
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Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1040,6 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2646,7 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 9021,1 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 376,2 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 353,0 
 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 

 

 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 

„Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetului raional pe anul 2019 

 

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, 

denumirea transferurilor 

Cod Suma, mii 

lei 

Transferuri primite total   106609,2 

Bugetul de stat, total   106609,2 

Inclusiv:     

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191111 72329,9 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 2861,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1917,6 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 7583,1 

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 191120   

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 191131 19912,7 

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de 

compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132   

Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II 191139 1103,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 191310 901,3 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 

„Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2019 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod ORG 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 11609 37,65 

2 Direcţia Finanţe 13570 15,00 

3 Direcţia Economie 11924 5,00 

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 13848 17,40 

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 13811 17,30 

6 Gimnaziul Berezovca 13884 15,78 

7 Gimnaziul Bîrnova 13869 28,61 

8 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 15578 35,20 

9 Gimnaziul Corestăuţi 13917 16,26 

10 Gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna 13889 29,99 

11 Gimnaziul Gîrbova 13924 23,37 

12 Gimnaziul Grinăuţi-Moldova 13894 23,06 

13 Gimnaziul Hădărăuţi 13897 25,23 

14 Gimnaziul Lencăuţi 13900 7,72 

15 Gimnaziul Mereşeuca 13929 12,77 

16 Gimnaziul Mihălăşeni 13935 18,70 

17 Gimnaziul Naslavcea 13937 18,52 

18 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia” Unguri 13939 30,90 

19 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 13911 29,25 

20 Gimnaziul Rujniţa 13864 33,19 

21 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Lipnic 13908 25,32 

22 Gimnaziul Vălcineţ 13913 26,60 

23 Gimnaziul Verejeni 13903 10,98 

24 Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni 13891 21,98 

25 Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 14,12 

26 Liceul teoretic „Constantin Stamati”, s. Ocniţa 13858 54,42 

27 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocniţa 13855 66,19 

28 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Otaci 13860 79,59 

29 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa 13853 56,64 

30 Centrul de creaţie Ocniţa 10071 10,98 
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31 Centrul de creaţie Otaci 10073 8,35 

32 Şcoala de Arte „Teodor Negară” Ocniţa 09631 32,27 

33 Şcoala muzicală Otaci 10085 15,93 

34 Centrul metodic al Direcţiei învăţămînt 11927 5,00 

35 Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 6,50 

36 Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 16,75 

37 Orchestra de muzică populară „Rapsozii Nordului” 

Ocniţa 

12085 8,50 

38 Şcoala Sportivă 10072 22,14 

39 Centrul de tineret Ocniţa 15839 1,00 

40 Aparatul Serviciului cultură 04055 4,00 

41 Casa de copii de tip familial Paladea 13721  

42 Casa de copii de tip familial Corestăuţi 15577 1,00 

43 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 13722 16,50 

44 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 13712 76,00 

45 Serviciul de asistenţă socială comunitară 13714 24,00 

46 Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 0,50 

47 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 13717 6,75 

48 Serviciul de asistenţă personală 13719 33,00 

49 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei 03863 11,00 

50 Direcţia agricultură, alimentaţie şi privatizare 13551 5,00 

51 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 11925 4,00 

52 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 11923 2,00 

Total x 1107,91 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 12 iulie 2019  

 „Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

                                   preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2019                               (mii lei) 

Instituţia 

Total 
bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Mijloace 
calculate 
conform 
formulei 

din 
transferuri 
categoriale 
şi mijloace 
suplimenta
re alocate 

pentru 
implement
area legii 

nr. 270 din 
30.11.2018 

Mijloace repartizate din componenta raională Mijloace 
repartizat

e din 
fondul 

educaţie 
incluzive 

Mijloace din contul altor transferuri 
pentru învăţămînt, cu excepţia celor 

categoriale 

Mijloace 
pentru 

alimentaţ
ia elevilor 
claselor 
V-VI din 
familii 
social-

vulnerabil
e 

Resurse
le 

atrase 
de 

instituţii 
din 

prestar
ea 

serviciil
or 

contra 
plată,  

chirie şi 
donaţii 

Mijloacel
e alocate 
din contul 
resurselor 

cu 
caracter 
general 
pentru 

acoperire 
deficit 

Mijloacel
e 

repartizat
e din 
soldul 

alocaţiilor 
neutilizat

e de 
instituţie 

în anii 
preceden

ţi din 
transferur

i 
categorial

e şi 
resurse 

colectate 

Mijloacel
e alocate 
din contul 
resurselor 

cu 
caracter 
general 
pentru 

terenuri 
de joacă 
şi sport 

Pentru 
procurări 
mijloace 

fixe, 
investiţii 

şi 
reparaţii 
capitale, 
inclusiv 

proiectări 
şi 

contribuţi
i la 

proiecte 

Pentru 
transport

area 
elevilor 

Pentru 
întreţin

erea 
căminel

or 

Pentru 
acoperire

a  
deficitului 

Pentru 
compen

sarea 
cheltuie
lilor de 
deplasa

re 
cadrelor 
didactic

e 

Mijloac
e 

pentru 
aliment

aţia 
copiilor 

de 
clasele       

I-IV 

Mijloace 
pentru 

realizarea 
măsurii 

prevăzute 
de art 
134 (7) 

din Codul 
educaţiei 
şi pentru 
studierea 
limbilor 

minorităţi
lor 

naţionale 

Mijloac
e 

pentru 
funcţion

area 
instituţi

ei, 
inclusiv 
mijloac

e 
suplime

ntare 
alocate 
pentru 
implem
entarea 
legii nr. 
270 din 
30.11.2

018 

Comens
aţii 

băneşti 
anuale 

persona
lului 

didactic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Învăţămîntul 2924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2736,2 0,0 0,0 183,8 0,0 4,5 0,0 
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preşcolar 

Şcoala primară-
grădiniţă Codreni 720,0 

         
665,7 

  
49,8 

 
4,5 

 Şcoala primară-
grădiniţă Frunză 854,6 

         
807,9 

  
46,7 

   
Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 1126,9 

         
1047,9 

  
79,0 

   Liceul “Mihai 
Eminescu” or. Otaci 
(grupa 
pregătitoare) 223,0 

         
214,7 

  
8,3 

   Învăţămîntul 
primar 1429,1 782,5 0,0 0,0 0,0 417,9 0,7 0,0 155,1 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 14,9 50,0 

Şcoala primară-
grădiniţă Codreni  698,5 382,6 

   
222,4 

  
33,2 

  
4,0 

   
6,3 50,0 

Şcoala primară-
grădiniţă Frunză 647,5 399,9 

   
195,5 0,7 

 
38,8 

  
4,0 

   
8,6 

 Direcţia învăţămînt 83,1 
       

83,1 
        Învăţămîntul 

gimnazial 42296,3 32314,3 770,9 1206,5 0,0 1728,0 55,8 812,1 1780,3 570,1 0,0 438,0 230,8 1262,9 20,0 506,6 600,0 

Gimnaziul 
Berezovca 1350,0 909,4       253,9     38,8 12,8 

 
14,0 11,1 53,6 

 
6,4 50,0 

Gimnaziul Bîrnova 2744,0 2290,7         1,5 81,0 144,1 
  

26,0 18,5 70,0 6,0 56,2 50,0 

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 2202,7 1875,7         7,1   107,1 

  
26,0 7,4 79,4 

  
100,0 

Gimnaziul 
Corestăuţi 1424,5 918,1 7,4     254,0 2,7 95,0 59,1 23,1 

 
12,0 9,2 

  
43,9 

 Gimnaziul „Emil 
Loteanu” s. 
Clocuşna 2626,2 2310,1         2,9   160,7 22,4 

 
34,0 18,5 1,5 14,0 12,1 50,0 

Gimnaziul Gîrbova 2705,0 1350,9 517,0     533,8 5,0 18,0 85,0 
  

14,0 18,5 55,4 
 

107,4 
 Gimnaziu Grinăuţi 

Moldova 2311,7 2011,9           70,2 90,5 
  

28,0 11,1 
   

100,0 
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Gimnaziul 
Hădărăuţi 2328,8 1967,6         2,6 94,3 109,0 15,5 

 
32,0 5,5 102,3 

   Gimnaziul Lencăuţi 783,6 723,1         0,5   48,0 
  

12,0 
     Gimnaziul 

Mereşeuca 1396,8 1202,0         1,2 73,6 64,6 
  

12,0 5,5 36,9 
 

1,0 
 Gimnaziul 

Mihălăşeni 1770,9 1582,8         1,4 53,1 59,1 
  

18,0 16,6 
  

39,9 
 Gimnaziul 

Naslavcea 1534,6 734,0 96,5     517,4 3,2   29,5 16,0 
 

14,0 9,2 
  

64,8 50,0 

Gimnaziul „Olga 
Cobăleanschi” s. 
Unguri 2694,0 1862,7       168,9 9,5 35,1 97,9 255,6 

 
28,0 12,9 96,0 

 
27,4 100,0 

Gimnaziul „Petru 
Zadnipru” s. Sauca 3128,4 2325,8           81,0 134,8 

  
26,0 24,0 511,6 

 
25,2 

 Gimnaziul “Ştefan 
cel Mare” s. Lipnic 2207,2 1994,3         2,6 36,4 107,1 16,0 

 
28,0 11,1 

  
11,7 

 Gimnaziul Valcineţ 2520,9 2107,1         3,9 20,3 110,8 86,2 
 

26,0 11,1 
  

55,5 100,0 

Gimnaziul 
"Alexandru Gropa" 
s. Verejeni 1047,6 972,0         8,8   44,3 

  
12,0 5,5 5,0 

   Gimnaziul „Vitalie 
Tonu” s. Dîngeni 2121,3 1834,9         1,0 81,2 88,6 26,9 

 
24,0 18,5 46,2 

   Gimnaziul Rujniţa 3935,9 3341,2 150,0       1,9 72,9 201,3 
  

52,0 16,6 100,0 
   Serviciul transport 

elevi 1366,6     1206,5         
     

105,0 
 

55,1 
 Direcţia învăţămînt 95,6               

 
95,6 

       Învăţămîntul liceal 23781,9 19931,8 606,0 0,0 170,3 0,0 41,6 303,0 1263,3 79,5 0,0 250,0 75,7 265,3 11,0 484,4 300,0 

Liceul “Constantin 
Stamati” s. Ocniţa 4580,1 3995,7 150,0       6,6 108,7 229,0 15,5 

 
56,0 16,6 

 
2,0 

  Liceul “Gheorghe 
Biruitorul” or. 
Ocniţa 6703,4 5803,3         3,2 81,0 338,0 

  
88,0 27,7 25,0 

 
237,2 100,0 
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Liceul “Mihai 
Eminescu” or. Otaci 6502,1 5026,5 456,0   170,3   18,4 78,2 424,8 64,0 

 
68,0 31,4 51,5 

 
13,0 100,0 

Liceul „Mihail 
Sadoveanu” or. 
Ocniţa 5996,3 5106,3         13,4 35,1 271,5 

  
38,0 

 
188,8 9,0 234,2 100,0 

Total pe raion 70431,8 53028,6 1376,9 1206,5 170,3 2145,9 98,1 1115,1 3198,7 649,6 2736,2 696,0 306,5 1712,0 31,0 1010,4 950,0 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1din 12 iulie 2019  

 

„Anexa nr. 12 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 
Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2019 

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org 2 F3 P2 P3 Total 

Inclusiv: 

Din transferuri cu 

destinaţie specială 

pentru cheltuieli 

capitale de la 

bugete de alt nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului 

raional  

Teren de mini-

fotbal 

Gimnaziul 

Vălcineţ 13913 0921 8804 00319 100,0 

 

100,0 

Total  

    

100,0 

 

100,0 

 
Secretarul Consiliului raional                      Alexei Galuşca” 
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Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ocniţa 

pe anul 2018” 

 

 Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării 

mijloacelorfinanciare pentru salarizarea personalului din unele instituţii, în urma 

creşterii salariilor conform Legii nr.270 din 30.11.2018, precum şi pentru acoperirea 

altor cheltuieli neprevăzute iniţial în buget. De asemenea, în legătură cu deprecierea 

leului faţă de dolarul SUA, este necesar de alocat 50,0 mii lei pentru achitare datoriei 

la creditul contractat în cadrul proiectului Energetic II. 

 În urma modificărilor propuse, se modifică cheltuielile, soldul bugetar şi 

sursele de finanţare ale bugetului raional. Modificările sînt reflectate în Tabelul 1 la 

nota informativă. 

 Astfel, se propune de majorat partea de cheltuieli a bugetului raional din contul 

soludului disponibil cu suma de 165,4 mii lei, fiind repartizate la următoarele 

subprograme: 

 subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” – majorare 

cheltuieli de personal cu 22,7 mii lei pentru acoperirea efectelor implementării 

legii nr. 270/2018, precum şi majorării numărului de unităţi de paznici. De rînd cu 

mijloacele aprobate în buget iniţial, această sumă va permite achitarea salariilor 

pentru luna august inclusiv. În caz că pînă în luna septembrie nu vor fi alocate 

mijloace sulimentare din bugetul de stat pentru acoperirea efectelor implementării 

legii nr. 270/2018, va fi necesar de alocat suplimentar mijloace la acest 

subprogram pentru salarizarea personalului din Serviciul de deservire a clădirii 

pînă la finele anului.  

 Subprogramul 1703 „Datoria internă a autorităţilor publice locale” – majorare cu 

5,0 mii lei pentru acoperirea efectelor creşterii cursului de schimb valutar al 

dolarului SUA la plata dobînzii pentru împrumutul contractat în valută. 

 Subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii” – majorare cheltuieli de personal cu 

123,7 mii lei pentru acoperirea efectelor implementării legii nr. 270/2018. De rînd 

cu mijloacele aprobate în buget iniţial, această sumă va permite achitarea 

salariilor pentru luna august inclusiv. În caz că pînă în luna septembrie nu vor fi 

alocate mijloace sulimentare din bugetul de stat pentru acoperirea efectelor 

implementării legii nr. 270/2018, va fi necesar de alocat suplimentar mijloace la 

acest subprogram pentru salarizarea personalului din orchestra „Rapsozii 

Nordului” pînă la finele anului.  

 Subprogramul 9006 „Protecţie a familiei şi copilului” – majorare cu 14,0 mii lei 

pentru acoperirea majorării alocaţiilor lunare la Casa de copii de tip familial 

Corestăuţi, începînd cu 01.01.2019. 

 

De asemenea, se redistribuie 74,5 mii lei de la subprogramul 8806 „Învăţămînt liceal” 

la subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial” în legătură cu alocarea din componenta 

raională şi din fontul educaţiei incluzive a mijloacelor financiare unor gimnazii, după 

cum urmează: 

 din componenta raională: a sumei de 7,4 mii lei Gimnaziului Corestăuţi pentru 

reparaţia capitală a sobei din cancelarie şi a sumei de 1,0 mii lei Gimnaziului 
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„V. Tonu” s. Dîngeni pentru compensarea cheltuielilor de transport cadrelor 

didactice, 

 din fondul educaţiei incluzive: Gimnaziului Corestăuţi a sumei de 30,1 mii lei 

pentru reparaţia capitală a sobei din centrul de resurse (12,1 mii lei) şi dotarea 

centrului de resurse cu mobilier şi inventar (18,0 mii lei); Gimnaziului Gîrbova 

pentru dotarea centrului de resurse cu mobilier şi inventar (18,0 mii lei), 

Gimnaziului Mihălăşeni pentru dotarea centrului de resurse cu mobilier şi 

inventar (18,0 mii lei).  

 

Alocările menţionate mai sus pe subprograme sunt prezentate în tabela nr. 2 la 

nota informativă, iar pe instituţii de învăţămînt – în tabela nr. 3. 

În urma alocărilor enumerate mai sus, se modifică soldul bugetar (deficitul) cu 

165,4 mii lei şi va constitui 2599,5 mii lei, iar soldul de mijloace băneşti nerepartizat 

la finele anului se va micşora cu 215,4 mii lei şi va constitui 3116,7 mii lei (vezi 

tabelul nr. 1 la notă). 

În legătură cu transmiterea fîntînii arteziene din gestiunea Spitalului raional 

Ocniţa în gestiunea Azilului de bătrîni din s. Calaraşovca şi necesitatea recuperării 

cheltuielilor pentru pomparea apei de la consumatorii conectaţi la apeductul acestei 

fîntîni, se propune de aprobat tariful pentru 1 m3 de apă în mărime de 15,90 lei, care 

include costul energiei electrice consumate şi uzura pompei.  

În legătură cu majorarea numărului de paznici în Serviciul de deservire a 

clădirii, precum şi în legătură cu angajarea de la 01.01.2019 a 0,5 unităţi de cadru 

didactic de sprigin în Liceul teoretic „Gh. Biruitorul”, se propune de majorat numărul 

mediu anual de unităţi aprobat în buget cu 2,65 unităţi, aprobînd în redacţie nouă 

anexa nr. 7 la decizia bugetară. 

La solicitarea Gimnaziului Vălcineţ se propune de redistribuit mijloacele 

alocate în sumă de 100,0 mii lei pentru dotarea terenului de joacă şi de sport la 

construcţia terenului de minifotbal. În legătură cu aceasta, se adaugă anexa nr. 12 la 

decizia bugetară „Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului raional 

Ocniţa pe anul 2019” care se prezintă în anexa nr. 7 la prezenta decizie. 

 

 În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi ţinînd cont de modificările 

introduse prin dispoziţa Preşedintelui raionului nr. 66 din 20.05.2019, se propune 

aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1-3; 6-7; 11 din decizia nr 6/9 din 14.12.2018 

„Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019”, cu modificările ulterioare.  

 

 Şeful direcţiei finanţe                                 C. Gudima 
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Tabelul 1 la nota informativă: 
Modificarea indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional pe anul 2019 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modific

area 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 114805,1   114805,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de 

stat   105707,9 

  105707,9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 117239,2 165,4 117404,6 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   117239,2 65,4 117304,6 

                          din care: cheltuieli de 

personal   73920,8 146,4 74067,2 

                     Investiţii capitale, în total   

 

100,0 100,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2434,1 -165,4 -2599,5 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, 

total 4+5+9 
2434,1 165,4 2599,5 

inclusiv conform clasificatiei economice 

(k3) 

   

 

 

Împrumuturi recreditate între bugetul de 

stat și bugetele locale 
561 -1095,9 -50,0 -1145,9 

Sold mijloace băneşti la începutul 

perioadei 

910 6862,1   6862,1 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul 

perioadei  

930 -3332,1 215,4 -3116,7 

 

Tabelul 2 la nota informativă: 

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional 

 conform clasificaţiei funcționale și pe program pe anul 2019 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modific

area 

Suma 

modificată 

     Cheltuieli în total   117239,2 165,4 117404,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1       

      Resurse, total   6948,3 27,7 6976,0 

            Resurse generale 1 6533,3 27,7 6561,0 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 415,0   415,0 

      Cheltuieli, total   6948,3 27,7 6976,0 

Exercitarea guvernării 0301 4787,6   4787,6 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 0302 410,5 22,7 433,2 

Politici şi management în domeniul 

bugetar-fiscal 0501 1390,7   1390,7 
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Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 0802 265,0   265,0 

Datoria internă a autorităţilor publice 

locale 1703 94,5 5,0 99,5 

Apărare naţională  2       

      Resurse, total   159,6 0,0 159,6 

            Resurse generale 1 159,6 0,0 159,6 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 0,0   0,0 

      Cheltuieli, total   159,6 0,0 159,6 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 3104 159,6   159,6 

Servicii în domeniul economiei 4       

      Resurse, total   9080,4 0,0 9080,4 

            Resurse generale 1 9078,4   9078,4 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 2,0   2,0 

      Cheltuieli, total   9116,2 0,0 9116,2 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei 5001 476,9   476,9 

Politici şi management în domeniul 

agriculturii 5101 441,7   441,7 

Politici şi management  în domeniul 

dezvoltării regionale si constructiilor  6101 399,1   399,1 

Dezvoltarea drumurilor 6402 7583,1   7583,1 

Politici şi management în domeniul 

geodeziei, cartografiei şi cadastrului 6901 215,4   215,4 

Ocrotirea săntăţii 7 0,0   0,0 

      Resurse, total   545,0 0,0 545,0 

            Resurse generale 1 545,0   545,0 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 0,0   0,0 

      Cheltuieli, total   910,6 0,0 910,6 

Programe naționale și speciale în 

domeniul ocrotirii sănătății 8018 345,0   345,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor 

în domeniul ocrotirii sănătății 8019 565,6   565,6 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8       

      Resurse, total   4021,3 123,7 4145,0 

            Resurse generale 1 4011,3 123,7 4135,0 
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            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 10,0   10,0 

      Cheltuieli, total   4021,3 123,7 4145,0 

Politici şi management în domeniul 

culturii  8501 402,2   402,2 

Dezvoltarea culturii 8502 433,6 123,7 557,3 

Sport 8602 2809,6   2809,6 

Tineret 8603 375,9   375,9 

Învăţămînt 9       

      Resurse, total   82659,6 0,0 82659,6 

            Resurse generale 1 80382,6 0,0 80382,6 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 2277,0   2277,0 

      Cheltuieli, total   82659,6 0,0 82659,6 

Politici şi management în domeniul 

educaţiei 8801 1082,1   1082,1 

Educație timpurie 8802 2924,5   2924,5 

Învățămînt primar 8803 1429,1   1429,1 

Învățămînt gimnazial 8804 45355,2 74,5 45429,7 

Învățămînt liceal 8806 23902,4 -74,5 23827,9 

Servicii generale în educaţie 8813 1341,3   1341,3 

Educația extrașcolară și susținerea 

elevilor dotați 8814 6590,0   6590,0 

Curriculum 8815 35,0   35,0 

Protecţia socială 10       

      Resurse, total   13423,6 14,0 13437,6 

            Resurse generale 1 12227,3 14,0 12241,3 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 1196,3   1196,3 

      Cheltuieli, total   13423,6 14,0 13437,6 

Politici şi management în domeniul 

protecţiei sociale 9001 1040,6   1040,6 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2632,7 14,0 2646,7 

Asistenţă socială a persoanelor cu 

necesităţi speciale  9010 9021,1   9021,1 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 376,2   376,2 

Protecția socială a unor categorii de 

cetățeni 9019 353,0   353,0 
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Tabelul 3 la nota informativă: 

Instituţia 
Total pe 

an 

Mijloace repartizate suplimentar instituţiilor de 
învăţămînt în anul 2019 

Decizia 2/__ din __.06.2019 

Din componenta raională 
Din fond educaţie 

incluzivă 

Investiţii şi 
reparaţii 
capitale, 
inclusiv 

proiectări 

Pentru 
compensarea 
cheltuielilor 

de deplasare 
cadrelor 
didactice 

Centru de resurse 

1 2 3 4 5 

Învăţămîntul gimnazial 74,5 7,4 1,0 66,1 

Gimnaziul Corestăuţi 37,5 7,4   30,1 

Gimnaziul Gîrbova 18,0     18,0 

Gimnaziul Mihălăşeni 18,0     18,0 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 
Dîngeni 1,0   1,0   

Total pe raion 74,5 7,4 1,0 66,1 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/2 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la alocarea  

mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă 

 

În legătură cu necesitatea acoperirii unor cheltuieli, neprevăzute iniţial în 

buget, în temeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, art. 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale,ţinînd cont de prevederile Regulamentului privind 

utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului, aprobat prin Decizia 

Consiliului raional Ocniţa nr. 6/12 din 14.12.2018, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

1. Se alocă Aparatului Preşedintelui raionului 41880,0 lei din fondul de rezervă 

pentru achitarea serviciilor de înlăturare a daunelor cauzate drumului local 

Otaci- Unguri de ploile torenţiale din 11-12 şi 18 mai 2019. 

2. Se alocă Aparatului Preşedintelui raionului 2090,0 lei din fondul de rezervă 

pentru acoperirea cheltuielilor de participare a echipei raionului Ocniţa la 

etapa regională a Şcolii securităţii pentru copii „Împreună reducem 

riscurile”, ediţia 2019.  

3. Preşedintele raionului va include în baza dispoziţiei în programele respective 

de cheltuieli alocaţiile repartizate conform prezentei decizii. 

 

Preşedintele şedinţei                                                              ____________   

 

       Secretarul Consiliului raional                                               Alexei Galuşca 
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Notă informativă la proiectul deciziei 

„cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă” 

 

Prezentul proiect de decizie este elaborat în legătură cu faptul, că din cauza 

ploilor torenţiale din 11-12 şi 18 mai 2019 au fost înnămolite sectoare ale drumului 

local Otaci-Unguri. Pentru înlăturarea daunelor de către antreprenorul ce 

efectuează întreţinerea druurilor locale au fost efectuate cheltuieli neprevăzute în 

sumă de 41879,47 lei, pe care se propune de le acoperit din fondul de rezervă. 

De asemenea, la în luna mai 2019 de către Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă a fost desfăşurată etapa regională a Şcolii securităţii pentru 

copii „Împreună reducem riscurile”, ediţia 2019. Pentru participarea echipei 

raionului la acest eveniment s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2090 lei (1500 lei – 

alimentarea echipei, 590 lei – procurarea materialelor pentru pregătirea terenului). 

Aceste cheltuieli se propune de acoperit din fondul de rezervă.  

Reieşind din nivelul executării bugetului raional la partea de venituri la data 

de 24.05.2019, posibilitatea alocării mijloacelor din fondul de rezervă este de 107 

mii lei. 

 

 

 

Şef direcţie finanţe                                                                C. Gudima 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/3 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la monitoringul financiar 

al întreprinderilor municipale şi instituţiilor  

medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional 

 

Examinînd informaţia privind monitoringul întreprinderilor municipale, în temeiul 

art. 43, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi întru executarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 

121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

şi art. 76 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, nr. 181 

din 25.07.2014 , Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia privind situaţia financiară a întreprinderilor municipale 

şi instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional, după 

rezultatele anului 2018, conform anexei. 

2. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice: Centrul 

de sănătate Ocniţa, Centrul de sănătate Otaci, Centrul de sănătate Frunză şi 

Spitalul raional Ocniţa şi întreprinderii municipale „Arhproiecturban” să 

asigure eficientizarea activităţii acestor entităţi prin creşterea veniturilor şi 

optimizarea cheltuielilor. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                         ____________ 

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei Galuşca 
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Anexă       

la decizia Consiliului raional 

nr.2/3 din 12 iulie 2019 

 

 

Informaţie 

privind monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare 

publice fondate de Consiliul raional Ocniţa 

 

 Întru  executarea  art.21 al Legii „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”  

№121-XVI din 04.05.2007, a  fost  efectuat  monitoringul  financiar  al întreprinderilor municipale Î.M 

Arhproiecturban,  I.M.S.P. „Spitalul Raional Ocniţa”, IMSP „Centrul de sănătate Ocniţa”, IMSP „Centrul 

de sănătate Otaci”, IMSP „Centrul de sănătate Frunză”, Î.M. „Centrul stomatologic Ocniţa”  pe perioada 

de activitate anul 2018. Monitoringul a fost efectuat în baza rapoartelor financiare ale unităţilor 

respective. În urma analizei rapoartelor financiare, constatăm următoarele: 

 

 

Î.M. Arhproiecturban 

  Conform  situaţiei  din  31.12.2018  întreprinderea  dispune  de active materiale pe  termen lung 

în  valoare  de  31156 lei, pe parcursul anului de gestiune valoarea iniţială a mijloacelor fixe nu s-a 

modificat. Uzura  acumulată la aceeaşi dată constituie  31156 lei,  (100% din  valoarea iniţială).  

              Stocurile   obiectelor de mică valoare la  31.12.2018  alcătuiau  4085 lei, majorîndu-se  faţă  de  

anul  2016  cu  2900 lei.       

             Mijloacele  băneşti  la  finele  anului 2018  constituiau 962 lei, cu  4191 lei mai  puţin  decît  la 

31.12.2017. 

 Capitalul statutar la 31.12.2018 constituia 2000 lei şi nu a fost modificat pe parcursul perioadei de 

gestiune. 

 Capitalul propriu  la  31.12.2018 indică o valoare de 3762 lei, însă s-a micşorat comparativ cu 

începutul anului din contul  pierderilor  obţinute  în anul 2018  în  sumă  de 8917 lei. Obţinerea pierderilor  

s-a datorat majorării cheltuielilor privind remunerarea muncii, comparativ cu anul 2017. 

 Datoriile  curente a întreprinderii  la 31.12.2018 s-au majorat faţă  de  31.12.2017  cu 2156 lei şi 

constituie 4516 lei, pe cînd activele imobilizate şi cele circulante constituie 8278 lei.  

 

I.M.S.P.”Spitalul  Raional  Ocniţa” 
 La  data de  31.12.2018 valoarea  activelor  materiale  pe  termen  lung, fără  luarea  în  

consideraţie  a  uzurii,  constituie  40558190  lei,  fiind  majorate  cu  687463 lei  faţă  de  anul  2017  din  

contul  capitalizării cheltuielilor pentru reparaţia clădirilor în suma de 1461187 lei, (inclusiv Consiliul 

raional a efectuat cheltuieli pentru reparaţia capitală a clădirilor în sumă de 1281334,76), şi ieşirii 

activelor materiale în sumă de 773724 lei(inclusiv clădirea fondatorului în suma de 76913lei). 

 Stocurile  de  mărfuri, OMVSD  şi  materiale  la  31.12.2018 alcătuiau  1078612 lei, micşorîndu-

se  faţă  de  anul  2017  cu  249627 lei.       

 Creanţele  pe  termen  scurt,  conform   situaţiei  din  31.12.2018 constituie  113642 lei,  fiind  în  

creştere faţă de anul 2017  cu  731 lei.     

 Mijloacele  băneşti  la  finele  anului  2018  au  constituit  1341912 lei,  micşorîndu-se cu  

1271718 lei faţă de  finele  anului  2017. 

 Veniturile  din serviciile prestate în anul 2018 s-au majorat comparativ cu anul 2017 cu 200830 

lei şi au constituit 22992207 lei. În  anul 2018 au fost înregistrate  pierderi  în  sumă  de   1846732  lei. 

Rezultatul negativ, obţinut în a.2018 a fost cauzat de majorarea cheltuielilor privind remunerarea muncii, 

asugurărilor sociale, şi altor cheltuieli.  La  data  31.12.2018 pierderea neacoperită  a  anilor  precedenţi  a  

constituit  10328715 lei. 

               Datoriile  pe  termen  lung    la  31.12.2018  au constituit 21193742 lei, fiind majorate cu 

1225622 lei faţă de anul 2017 din cauza primirii în gestiunea economică a valorii lucrărilor de reparaţie şi 

investiţii capitale.  

 Datoriile curente la  31.12.2018  constituiau  2016269  lei, şi s-au micşorat  comparativ  cu a. 

2017 cu 715499 lei,  în legătură cu micşorarea datoriilor comerciale, datoriilor faţă de personal, datoriilor 

privind asigurările sociale şi medicale, şi veniturilor anticipate curente. 

 În urma analizei efectuate, s-a constatat, că în evidenţa contabilă a I.M.S.P.”Spitalul  Raional  

Ocniţa” a fost majorat costul activelor materiale pe termen lung reparate capital şi datoriile pe termen 

lung faţă de fondator cu suma de 939682,53lei, ce reprezintă valoarea  lucrărilor de reparaţie şi investiţii 
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capitale, din care: 839682,53 lei efectuate la clădirea spitalului din satul Calaraşovca şi 100000,00 lei la 

clădirea blocului alimentar al spitalului din or. Ocniţa efectuate în a.2017. 

 

                                           I.M.S.P.”Centrul de sănătate Otaci”  

 Valoarea  activelor imobilizate   la  31.12.2018, fără  luarea  în  consideraţie  a  uzurii  constituie  

5239126 lei, fiind în creştere cu 1642 lei, iar diferenţa s-a format prin întrarea în mărime  de 117027 lei 

(27000 lei finanţat de către Consiliul Raional), şi ieşirea în mărime 115385 lei(inclusiv 92345 lei prin 

Decizia Consiliului Raional---). 

 lei Uzura acumulată constitue 2739410 lei. 

 Stocurile  de  mărfuri  şi  materiale  la  31.12.2018 alcătuiau  167908 lei, fiind în descreştere faţă 

de anul 2017 cu 30035 lei. 

              Avansurile acordate curente,  conform   situaţiei  din  31.12.2018, constituie  17989 lei,  fiind  în 

creştere  faţă  de  anul  2017  cu  7241 lei. 

 Mijloacele  băneşti  la  finele  anului  2018 au  constituit  756591 lei,  cu  300864 lei mai  puţin  

decît  la 31.12.2017. 

 Volumul  serviciilor  acordate  s-a  micşorat  cu 59173 lei faţă de anul 2017 şi a constituit 

5438820 lei. În  anul 2018 au fost înregistrate  pierderi  în  sumă  de   394826 lei. Rezultatul negativ, 

obţinut în a.2018 a fost cauzat de majorarea cheltuielilor privind remunerarea muncii, asugurările  sociale, 

şi cheltuielilor privind stocurile. 

          Capitalul  propriu  al  instituţiei  a  constituit  la  31.12.2018  2472782 lei,  din care profitul 

nerepartizat – 1227254 lei, iar 1640354 lei erau subvenţiile primite. 

 Datoriile  pe  termen  lung  la  31.12.2018 au constituit  710643 lei,  fiind în creştere faţă de anul 

2017 cu 20700 lei, şi a fost cauzat de reparaţia capitală Oficiului medicilor de familie s.Sauca, finanţate 

de către Consiliul Raional. 

 Datoriile  pe  termen  scurt  la  31.12.2018 constituiau  286983  lei,  micşorîndu-se cu  10852  lei 

faţă  de  anul 2017din cauza reducerii datoriilor comerciale, datoriilor faţă de personal şi datoriilor privind 

asigurările sociale şi medicale. 

 

I.M.S.P. „Centrul  de sănătate Ocniţa” 

 La  data de  31.12.2018 valoarea  activelor  imobiliare, fără  luarea  în  consideraţie  a  uzurii,  

constituie 17732070 lei,  fiind  majorate  cu  323641 lei  faţă  de  anul  2017. La  finele  perioadei de  

gestiune,  uzura activelor  materiale  pe  termen  lung acumulată  constituie  10038076 lei. 

 Stocurile  de  mărfuri  şi  materiale  la  31.12.2018 alcătuiau  2319024 lei, fiind în creştere faţă de 

anul 2017 cu 190624 lei.  

 Creanţele  pe  termen  scurt,  conform   situaţiei  din  31.12.2018, constituie  403698 lei,  fiind  în 

creştere  faţă  de  anul  2017  cu  296291 lei. 

 Mijloacele  băneşti  la  finele  anului  2018 au  constituit  1525290 lei, cu 642783 lei mai  mult  

decît  la  finele  anului  2017. 

 Volumul  serviciilor  acordate a crescut cu 1243275 lei faţă de anul 2017 şi a constituit 18829846 

lei. În  anul 2018 s-au obţinut pierderi  în  sumă  de 236326  lei. Rezultatul negativ, obţinut în a.2018 a 

fost cauzat de majorarea cheltuielilor privind remunerarea muncii, asugurările sociale, şi costul vinzărilor. 

 Capitalul propriu la 31 decembrie 2018 a constituit 3636699 lei, din care profitul nerepartizat – 

905311 lei, iar 2967714 lei erau subvenţiile primite. 

 Datoriile  pe  termen  lung  la  31.12.2018 au constituit  5469198 lei,  fiind  majorate  cu  446099 

lei  faţă  de  anul  2017 din cauza primirii în gestiunea economică a valorii lucrărilor de reparaţie capitală 

a oficiului medicilor de familie Bîrnova in suma de 204607,65 lei, oficiului medicilor de familie Paladia 

în suma de 236675,74 şi clădirii Oficiului medicilor de familie Bărladeni în suma de 4815. 

 Datoriile  curente  la  31.12.2018  constituiau 2921189 lei,  fiind  în  creştere  faţă  de  anul   2017  

cu  1061629  lei, în legătură cu majorarea datoriilor comerciale, datoriilor faţă de personal, datoriilor 

privind asigurările sociale şi medicale, şi veniturilor anticipate curente.  

 În urma analizei efectuate, s-a constatat, că în evidenţa contabilă a I.M.S.P.”Centrul de Sănătate  

Ocniţa” a fost majorat costul activelor materiale pe termen lung reparate capital de către fondator din 

bugetul raional, precum şi datoriile pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică cu 

suma de 204607,65 lei, ce reprezintă valoarea lucrărilor de reparaţie capitală a Oficiului medicilor de 

familie Bîrnova efectuate în a.2017. 

 

 

I.M.S.P. „Centrul  de sănătate Frunză” 

 Valoarea  activelor imobilizate   la  31.12.2018, fără  luarea  în  consideraţie  a  uzurii  constituie  

635507 lei, fiind neschimbate faţă de anul precedent, iar uzura acumulată – 230564 lei. 
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 Stocurile  de  mărfuri  şi  materiale  la  31.12.2018 alcătuiau  59382 lei, fiind mai mult faţă de 

anul 2017 cu 4294 lei. 

             Creanţele  pe  termen  scurt,  conform   situaţiei  din  31.12.2018, constituie  8290 lei,  fiind  în 

creştere  faţă  de  anul  2017  cu  952 lei. 

 Mijloacele  băneşti  la  finele  anului  2018  au  constituit  241954 lei,  cu  113296 lei mai  mult  

decît  la 31.12.2017. 

 Veniturile  din serviciile prestate în anul 2018 s-au majorat comparativ cu anul 2017 cu 113470 

lei şi au constituit 1845169 lei.  Rezultatul financiar obţinut în anul 2018  a constituit pierderi în sumă de 

12834 lei. Obţinerea pierderilor s-a datorat majorării cheltuielilor privind remunerarea muncii, asigurările 

sociale şi alte cheltueli comparativ cu anul 2017.  

            Capitalul propriu la 31.12.2018 constituie 187684  lei, din care: profitul nerepartizat – 110209lei, 

subvenţiile primite – 77475 lei. 

 Datoriile pe termen lung la 31.12.2018 constituiau 348018 lei, fiind  neschimbate  faţă  de  anul  

2017.  

 Datoriile curente la 31.12.2018 constituiau 189926 lei, fiind  în  creştere  faţă  de  anul  2017 cu  

109187  lei în legătură cu majorarea datoriilor faţă de personal, faţă de bugetele asigurărilor sociale şi 

medicale şi veniturilor anticipate curente. 

  

 

Î.M. „Centrul  stomatologic Ocniţa” 

 Valoarea  activelor imobilizate  la  31.12.2018, fără  luarea  în  consideraţie  a  uzurii  constituie  

428461 lei, fiind în creştere cu 2350 lei, iar uzura acumulată – 129376 lei. 

 Stocurile  de  materiale  şi  obiecte de mică valoare la  31.12.2018  alcătuiau  98399 lei, fiind în 

creştere faţă de anul 2017 cu 23312 lei. 

             Creanţele  pe  termen  scurt,  conform   situaţiei  din  31.12.2018, constituie  87 lei,  fiind  în 

descreştere  faţă  de  anul  2017  cu  363 lei. 

 Mijloacele  băneşti  la  finele  anului  2018  au  constituit  224852 lei, cu 153474 lei mai  mult  

decît  la 31.12.2017. 

 Volumul  serviciilor  acordate  a  crescut  cu 37624 lei faţă de anul 2017 şi a constituit 1154872 

lei. În anul 2018 a fost înregistrat profit în sumă de 115318 lei, datorită majorării  veniturilor din vînzări şi 

micşorării costurilor vînzărilor. La  data de 31.12.2018  profitul  nerepartizat  al  anilor  precedenţi  a  

constituit  360852 lei. Capitalul  propriu  al  instituţiei  a constituit  la  31.12.2018  478170 lei.  

 Datoriile pe termen lung constituiau 90338 lei, şi nu au fost modificate  faţă  de  anul  2017. 

 Datoriile  curente  la  31.12.2018  constituiau  53940 lei,  majorîndu-se cu 28512 lei faţă  de  anul 

2017. 

 

 În urma analizei efectuate, putem concluziona, că ÎM Arhproicturban şi centrele de sănătate: 

Ocniţa, Frunză şi Otaci şi IMSP Spitalul raional Ocniţa au activat în anul 2018 cu pierderi, cauza 

principală fiind majorarea cheltuielilor de personal.   

 IM Centru stomatologic Raional Ocniţa în a.2018 activează cu rezultat pozitiv datorită majorării  

veniturilor din vînzări şi micşorării costurilor vînzărilor. 

          La prezenta notă informativă sînt anexate tabele analitice, care relatează  situaţia financiară 

a întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional: 

 Anexa 1: Informaţia privind structura activelor; 

 Anexa 2: Informaţia privind patrimoniul net;   

 Anexa 3: Informaţia privind remunerarea muncii salariaţilor; 

 Anexa 4: Informaţia privind veniturile din vînzări, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune; 

 Anexa 5: Informaţia privind creanţele şi datoriile; 

 Anexa 6: Analiza veniturilor din vînzări, costurilor şi cheltuielilor. 

 

 

Şeful direcţiei finanţe                                                              C. Gudima 
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Informaţia privind structura activelor pe anul 2018.(anexa 1) 

          

(mii lei) 

N/r

d 

Denumirea agentului 

economic 

La situatia din 01.01.2018 La situatia din 31.12.2018 Abaterea 

Total               

inclusiv: 

Total               

inclusiv: 

Total               

inclusiv: 

active 

imobilizate 

active 

circulante 

active 

imobilizate 

active 

circulante 

active 

imobilizate 

active 

circulante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Î.M. Arhproiecturban  15,0       2,8      12,2     8,3      2,2      6,1     -6,7      -0,6     -6,1 

2 
     I.M.S.P. "Spitalul  Raional 

Ocniţa" 

         

12371,2       8395,5      3975,7     11034,6      8573,0      2461,6     -1336,6       177,5     -1514,1 

3 
     I.M.S.P "Centrul de Sănătate 

Otaci" 

     

3989,3       2686,4      1302,9     3470,4      2501,4      969,0     -518,9      -185,0 -333,9 

4 
     I.M.S.P. "Centrul de Sănătate 

Ocniţa" 

     

10960,3       7755,3      3205,0     12027,1      7694,0      4333,1      1066,8      -61,3     1128,1 

5 
     I.M.S.P. "Centrul de Sănătate 

Frunză"  649,2       451,4      197,8     725,6      409,3      316,3      76,4      -42,1     118.5 

6 
     Î.M. "Centrul stomatologic 

Ocniţa"  478,6       331,7      146,9     622,5      299,1      323,4      143,9      -32,6     176,5 

  Total general  28463,6       19623,1      8840,5     27888,5      19479,0      8409,5     -575,1      -144,1    -431,0    

 

Informaţia privind patrimoniul net pe anul 2018.(anexa 2) 

      

(mii lei) 

Denumirea agentului economic 

Patrimoniul net  Din care: capitalul social și suplimentar 

la 01.01.2018 la 31.12.2018 
Abaterea,                                    

+/- 
la 01.01.2018 la 31.12.2018 

Abaterea,                                    

+/- 

2 3 4 5 6 7 8 

Î.M. Arhproiecturban           12,7 3,8     -8,9 2,0 2,0   

                                  I.M.S.P. "Spitalul  Raional Ocniţa"     -10328,7           -12175,5     -1846,8       

                                  I.M.S.P "Centrul de Sănătate Otaci"      2903,8        2472,8     -431,0       

                                  I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Ocniţa"      4077,7        3636,7     -441,0       

                                  I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Frunză"     220,5      187,7     -32,8       

                                  Î.M. "Centrul stomatologic Ocniţa"     362,9      478,2           115,3 2,0 2,0   

Total general     -2751,1              -5396,3     -2645,2 4,0 4,0   
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Informaţia privind remunerarea muncii salariaţilor pe anul 2018.(anexa3) 

              N/rd 

Denumirea agentului economic 

Numărul mediu de salariaţi (pers) Remunerarea muncii (mii lei) Salariu mediu lunar (lei) 

 anul 

2017 

 

anul 

2018 

  +/- % 
 anul 

2017 

 anul 

2018 
  +/- % 

 anul 

2017 

 anul 

2018 
  +/- % 

A 
1 

2 3 4=3-2 5=3/2 6 7 8=7-6 9=7/6 10 11 

12=11-

10 13=11/10 

1 Î.M. Arhproiecturban 3      3     0    100,0   137,2   165,1   27,9   120,3 3811,7   4586,9   775.2    120,3 

2    I.M.S.P. "Spitalul  Raional Ocniţa"      235 

     

231   -4 98,3  12704,9 13650,7   945,8   107,4 4505,3 4924,5 419,2    109,3 

3    I.M.S.P "Centrul de Sănătate Otaci"      50 

     

50     0  100,0   3565,9   3757,8   191,9  105,4 5943,2 6263,0 319,8    105,4 

4    I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Ocniţa" 178 

     

164     -14    92,1   8089,7   8585,0   495,3  106,1 3787,3   4362,3   575,0    115,2 

5    I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Frunză"      25 

     

20    -5    80,0   1034,3   1078,1   43,8  104,2 3447,7 4491,9   1044,2 130,3 

6    Î.M. "Centrul stomatologic Ocniţa"      13 

     

15     2   115,4   639,4   648,5   9,1  101,4 4098,9  3602,7 -496.2 87,9 

  Total general      504 483 -21 95,8   26171,4 27885,2   1713,8 106,6  25594,1 28231,3   2637,2  110,3 

 

Informaţia privind veniturile din vînzări, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiunepe 

anul 2018.(anexa 4) 
N/rd 

Denumirea agentului economic 

Venituri din vînzări  Profit net/pierdere netă 

pe anul        

2017 (mii lei) 

pe anul    

2018 (mii lei) 

  +/-,             

(mii lei) 
% 

pe anul    

2017(mii lei) 

pe anul     

20187(mii lei) 

  +/-,              

(mii lei) 
% 

A 1 2 3 4=3-2 5=3/2 6 7 8=7-6 9=7/6 

1                      Î.M. Arhproiecturban     234,3     0     -234,3      103,8       19,0     -8.9     -27,9 

 2                      I.M.S.P. "Spitalul  Raional Ocniţa"     22791,4     22992,2  200,8      100,9     -634,1    -1846,7     -1212,6 

 3                      I.M.S.P "Centrul de Sănătate Otaci"     5498,0      5438,8      -59,2      98,9     -153,4    -394,8     -241,4 

 4                      I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Ocniţa"     17586,6      18829,9       1243,3       107,1     -893,1    -236,3      656,8 

 5                      I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Frunză"     1731,7      1845,2      113,5      106,6     -8,0    -12,8     -4,8 

 6                      Î.M. "Centrul stomatologic Ocniţa"     1117,3      1154,9       37,6          103,4      64,0     115,3      51,3  180,2 

                     Total general     48959,3     50261,0      1301,7      102,7    -1605,6   -2384,2    -778,6  
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                             Informaţia privind creanţele şi datoriile pe anul 2018.(anexa 5) 

       

(mii lei) 

N/rd Denumirea agentului economic 

Creanţe Datorii 

la situaţia din 

01.01.2018 

la situaţia din 

31.12.2018 

Abaterea,                                    

+/- 

la situaţia din 

01.01.2016 

la situaţia din 

31.12.2016 

Abaterea,                                    

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Î.M. Arhproiecturban              5,4 0,4          -5,0             2,4 4,5           2,1 

3                  I.M.S.P. "Spitalul  Raional Ocniţa"  12,9 13,6           0,7         22699,9        23210,0           510,l 

4                  I.M.S.P "Centrul de Sănătate Otaci"              10,8            18,0           7,2             1085,5   997,6          -87,9 

5                  I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Ocniţa"    107,4   403,7    296,3       6882,7     8390,4           1507,7 

6 I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Frunză"              7,3            8,3           1,0              428,8   537,9           109,1 

7                   Î.M. "Centrul stomatologic Ocniţa"              0,5            0,1          -0,4             115,8   144,3           28,5 

  Total general   144,3     444,1  299,8        31215,1       33284,7      2069,6 

 

Analiza veniturilor din vînzări, costurilor şi cheltuielilor 

pe anul 2018.(anexa 6) 

          

N/rd Denumirea agentului economic 

Venituri din vînzări (mii lei)  Costuri şi cheltuieli (mii lei) 

pe  anului 

2017 

pe  anului 

2018 
  +/- % 

pe  anului 

2017 

pe  anului 

2018 
  +/- % 

A 1 2 3 4=3-2 5=3/2 6 7 8=7-6 9=7/6 

1 Î.M. Arhproiecturban 234,3             0    -234,3     0         208,2 242,4       34,2   116,4 

2                      I.M.S.P. "Spitalul  Raional Ocniţa"    22791,4         22992,2    200,8 114,2  24676,5    25770,7     1094,2   104,4 

3                      I.M.S.P "Centrul de Sănătate Otaci"  5498,0         5438,8     -59,2     98,9         5788,0  5938,7   150,7 102,6 

4                      I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Ocniţa"    17586,6 18829,9   1243,3 107,1   19284,8    19735,5  450,7    102,3 

5                      I.M.S.P. "Centrul de Sănătate Frunză"  1731,7         1845,2     113,5    106,6         1783,5  1892,9       109,4 106,1 

6                      Î.M. "Centrul stomatologic Ocniţa" 1117,3         1154,9     37,6 103,4         1045,1  1022,6      -22,5    97,9 

  Total general    48959,3      50261,0     1301,7 102,7   52786,1      54602,8            1816,7 103,9 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/4 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4  

din 29.03.2019 „cu privire la repartizarea profitului  

anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa” 

 

Examinînd demersul Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic raional 

Ocniţa” privind corectare mărimii profitului anului 2018 îndreptat la formarea 

rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii, în temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) din 

Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 28.12.2006, art. 5, alin. 2 

din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, nr. 

246 din 23.11.2017, ţinînd cont de necesitatea dezvoltării bazei tehnico-

materiale, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. La punctul 1 din decizia 1/4 din 29.03.2019 cifra „53066” se modifică în 

„115318”. 

2. Dl. Alexei Galuşca, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina electronică oficială 

(ocnita.md), a prezentei decizii în termen de 5 zile de la semnare.   

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

  



  

 

Notă informativă la proiectul Deciziei din 12 iulie 2019 

„Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4 din 29.03.2019 „cu privire la 

repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional 

Ocniţa” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire 

la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, nr. 246 din 

23.11.2017, şi Hotărîrii Guvernului nr. 387 din 06.06.1994, cu privire la 

aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, care prevăd 

că profitul întreprinderilor municipale se repartizează prin deciziile fondatorilor. 

Astfel, conform situaţiilor financiare la 31.12.2018, în anul 2018 Î.M. „Centrul 

stomatologic raional Ocniţa” a obţinut un profit de 115318 lei. Totodată, în 

demersul privind stabilirea mărimii defalcărilor în bugetul raional din profitul 

anului 2018, conducerea entităţii a solicitat iniţial îndreptarea profitului în sumă 

de 53066 lei la dezvoltarea întreprinderii, iar după adoptarea deciziei respective 

la 29.03.2019, la întocmirea raportului annual a fost constatat profit în sumă de 

115318 lei, pe care întreprinderea, prin demersul nr. 8 din 07.05.2019 a solicitat 

să fie lăsat integral la dezvoltarea întreprinderii, deoarece planifică procurarea 

unei instalaţii stomatologice, preţul estimative al căreia este de 192,0 mii lei.  

În legătură cuaceasta, se propune de corectat mărimea profitului anului 2018 

îndreptat la formarea rezervelor pentru dezvoltarea întreprinderii municipale 

„Centrul stomatologic raional Ocniţa” din „53066” lei în „115318”.  

 

Șef Direcție Finanțe                                                                     C. Gudima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/5 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la asigurarea bunei funcționări a  

„Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M. 

 

Examinînd demersul „Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M. (CSR 

Ocnița), privind aprobarea statelor de personal, aprobarea tarifelor unice a 

serviciilor stomatologice prestate, a devizului de venituri și cheltuieli pe anul 

2019, în temeiul art. 43, alin. (1), lit. a), c) din Legea privind administraţia 

publică locală, nr. 436 din 28.12.2006, art. 5, alin. 2 din Legea cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, nr. 246 din 23.11.2017, ţinînd 

cont de necesitatea dezvoltării bazei tehnico-materiale, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se aprobă statele de personal a CSR Ocnița pe anul 2019, conform anexei 

nr. 1 a) și b), parte componentă a prezentei Decizii. 

2. Se aprobă tarifele unice a serviciilor stomatologice prestate de CSR 

Ocnița, conform anexei nr. 2, parte componentă a prezentei Decizii. 

3. Se aprobă devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) al instituției, pe 

anul 2019,conform anexei nr. 3, parte componentă a prezentei Decizii. 

4. Se permite CSR Ocnițaprocurarea utilajului medical, din veniturile 

acumulate, în sumă de 264 mii lei, după cum urmează: 

 instalație stomatologică – 192 mii lei; 

 sterilizator 80 litri – 42 mii lei; 

 pupineu – 30 mii lei. 

5. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Goinic Ivan, 

directorul „Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 



  

Anexa nr.1 a) 

la decizia Consiliului raional 

nr.2/5 din 12 iulie 2019 

Statele de personal  

al  ÎM Centrul Stomatologic Raional Ocniţa(CNAM) pentru anul 2019 

Nr.d

/o 

Codul 

ocupaţiei 

Denumirea structurii, 

subdiviziunii și funcției 

Unități 

(număr) 

Salariul tarifar 

sau de funcție(lei) 

Personal de conducere 

1 112076 Director   0.5  

(cu efort 

100% medic 

stomatolog 

(terapeut)) 

6525,00 

  Total 0,5 6525,00 

Medici 

1 226102 Medic stomatolog 

 (terapeut) 

 1,75 13441,00 

  Total 1,75 13441,00 

Personal medical mediu 

1 322101/06 Asistent medical superior  0,5 3262,00 

2 322101 Asistent medical  2,0 10179,00 

  Total 2,5 13441,00 

Personal medical inferior 

1 532104 Infermieră 0,75 2153,00 

2 515116 Soră economă 0,25 783,00 

  Total 1,0 2936,00 

Alt personal 

1 241103 Contabil 0,25 2284,00 

2 242310 Specialist serviciul personal 0,25 1435,00 

3 214936 Specialist securitatea și 

sănătatea în muncă 

0,25 848,00 

  Total 0,75 4567,00 

Total state de personal 

1  Personal total : 6,5 40910,00 

2  Personal de conducere : 

Incusiv : medici  

0,5 

0,5 

6525,00 

6525,00 

3  Medici  1,75 13441,00 

4  Personal medical mediu 2,5 13441,00 

5  Personal medical inferior 1,0 2936,00 

6  Alt personal 0,75 4567,00 

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

  



  

Anexa nr.1 b) 

la decizia Consiliului raional 

nr.2/5 din 12 iulie 2019 

 

Statele de personal 

al  ÎM Centrul Stomatologic Raional Ocniţa(Alte surse) pentru anul 2019 

 

Nr.d

/o 

Codul 

ocupaţiei 

Denumirea structurii,  

subdiviziunii și funcției 

Unități 

(număr) 

Salariul tarifar 

sau de funcție(lei) 

Personal de conducere 

1 112076 Director   0.5 

(cu efort 

100% medic 

stomatolog 

(terapeut, 

protezist)) 

5742,00 

  Total 0,5 5742,00 

Medici 

1 226102 Medic stomatolog  

(terapeut) 

0,5 2153,00 

2 226102 Medic stomatolog  

(protezist) 

0,75 3197,00 

  Total 1,25 5350,00 

Personal medical mediu 

1 322101/06 Asistent medical superior 0,5 2871,00 

2 322101 Asistent medical  1,5 5088,00 

3 325101 Tehnician-dentar 2,0 5621,00 

  Total 4,00 13580,00 

Personal medical inferior 

1 532104 Infermieră 0,25 652,00 

  Total 0,25 652,00 

Total state de personal 

1  Personal total : 6,0 25324,00 

2  Personal de conducere : 

Incusiv : medici  

0,5 

0,5 

5742,00 

5742,00 

3  Medici  1,25 5350,00 

4  Personal medical mediu 4,00 13580,00 

5  Personal medical inferior 0,25 652,00 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

  



  

Anexa nr.2 

la Decizia nr.2/5 din 12 iulie 2019 

 

Catalogul tarifelor 

pentru serviciile  stomatologice prestate contra plată de către  

Centrul Stomatologic Raional Ocnița ÎM 

 

Nr.  

crt.  
Denumirea serviciilor  Unitatea de 

măsură  
Tarifele  

(lei)  

1  2  3  4  

  

Consultaţii stomatologice 

  

1 Consultaţia profesorului-doctor habilitat  1 vizită  150  

2 Consultaţia conferenţiarului-doctor în ştiinţe medicale  1 vizită  123  

3  Consultaţia primară a medicului stomatolog  1 vizită  107  

  

Tratarea dinţilor 

  

1  Tratarea cariei dentare  1 şedinţă  124  

2  Tratarea cariei dentare  2 şedinţe  187  

3  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  180 

4  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 şedinţă  220 

5  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  257  

6  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  235  

7  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  2 şedinţe  287 

8  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  334 

9  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  334  

10  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  4 şedinţe  384 

11  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  433  

12  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  190  

13  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 şedinţă  241  

14  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  290  

15  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  241  

16  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  2 şedinţe  292 

17  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  340  

18  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  388 

19  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  404  

20  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  452 

21  Retratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  350  

22  Retratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  401  

23  Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  450  

24  Detartraj total  1 şedinţă  174  

25  Tratarea afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale  1 şedinţă  100  

26  Tratarea parodontitei  1 şedinţă  145  

27  Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (inlay, 

incrustaţiei)  
1 şedinţă  281  

28  Profilaxia cariei dentare (prin remineralizare şi infiltrare)  1 şedinţă  106  

29  Tratarea pulpitei prin metoda amputării  2 şedinţe  272  

30  Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic  1 şedinţă  112  

31  Înălbirea dinţilor  1 şedinţă  114  

32  Dezobturarea canalului radicular (un canal)  1 şedinţă  147  



  

33  Înlăturarea corpului străin din canalul radicular (cu dezobturarea canalului, un 

canal)  
1 şedinţă  195  

 

  

Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite chimice 
  

1  Tratarea cariei dentare  1 şedinţă  140  

2  Tratarea cariei dentare  2 şedinţe  202  

3  Restabilirea coronară fără pivot  1 şedinţă  250  

4  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  183  

5  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 şedinţă  224  

6  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  274  

7  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  240  

8  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  2 şedinţe  292  

9  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  353  

10  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  338  

11  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  4 şedinţe  391 

12  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  451  

13  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  186  

14  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 şedinţă  246  

15  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  306  

16  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  237  

17  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  2 şedinţe  296  

18  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  356  

19  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  348  

20  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  407  

21  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  468  

22  Retratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  348  

23  Retratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  408 

24  Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  468 

25  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui 

dinte  
1 şedinţă  348  

26  Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic  1 dinte  127  

 

  

Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite chimice 

hibride 

  

1  Tratarea cariei dentare  1 şedinţă  144  

2  Tratarea cariei dentare cu ciment glassionomer  1 şedinţă  178  

3  Tratarea cariei dentare  2 şedinţă  206  

4  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  211  

5  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 şedinţă  265  

6  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  319  

7  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  275  

8  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  2 şedinţe  340  

9  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  406  

10  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  384  

11  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  4 şedinţe  540  

12  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  515  



  

13  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  223  

14  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 şedinţă  288  

15  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  354  

16  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  279  

17  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  2 şedinţe  345  

18  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  410  

19  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  403  

20  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  469  

21  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  534  

22  Retratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  400  

23  Retratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  466  

24  Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  531  

25  Restabilirea coronară fără pivot  1 şedinţă  347  

26  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui 

dinte  
1 şedinţă  402  

27  Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic  1 şedinţă  131  

  

Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite 

fotopolimerizabile 

  

1  Tratarea cariei dentare  1 şedinţă  202  

2  Tratarea cariei dentare  2 şedinţă  264  

3  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  292  

4  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 şedinţă  335  

5  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  386  

6  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  344  

7  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  2 şedinţe  399  

8  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  450  

9  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  441  

10  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  4 şedinţe  497  

11  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  548  

12 Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  292  

13  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 şedinţă  336  

14  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  386  

15  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  371  

16  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  2 şedinţe  415  

17  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  466  

18  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  484  

19  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  528  

20  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  578  

21  Retratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  481  

22  Retratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  525  

23  Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  575  

24  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui 

dinte  
1 şedinţă  467  

25  Restabilirea coronară fără pivot  1 şedinţă  397  

26  Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea  1 dinte  522  

27  Şinarea cu fibră optică şi depulparea  1 dinte  623  

28  Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optică  1 dinte  704  

29  Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic  1 şedinţă  165  

30  Aplicarea coferdamului  1 şedinţă  97  



  

31  Albirea dinţilor (ambele arcade dentare), cu aplicarea gutierei individuale  1 şedinţă  400  

 

  

Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite cu 

fotopolimerizare dublă 

  

1  Tratarea cariei dentare  1 şedinţă  207  

2  Tratarea cariei dentare  2 şedinţă  269  

3  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  295  

4  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 şedinţă  344  

5  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  393  

6  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  347  

7  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  2 şedinţe  408  

8  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  457  

9  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  444  

10  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  4 şedinţe  506  

11  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  554  

12  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 şedinţă  294  

13  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 şedinţă  344  

14  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 şedinţă  393  

15  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  2 şedinţe  374  

16  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  2 şedinţe  424  

17  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  2 şedinţe  473  

18  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  487  

19  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  536  

20  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  585  

21  Retratarea periodontitei dintelui monoradicular  4 şedinţe  484  

22  Retratarea periodontitei dintelui biradicular  4 şedinţe  534  

23  Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular  4 şedinţe  583  

24 Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (inlay, 

incrustaţiei) 
1 şedinţă  467  

25  Restabilire coronară fără pivot  1 şedinţă  430  

26  Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea  1 dinte  531  

27  Şinarea cu fibră optică şi depulpare  1 dinte  633  

28  Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optică  1 dinte  714  

29  Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic  1 şedinţă  170  

 

  

Stomatologie chirurgicală 
  

1  Anestezie locală (infiltrativă tronculară)  1 anestezie  86  

2  Anestezie locală cu carpule  1 anestezie  98  

3  Anestezie aplicativă  1 anestezie  83  

4  Extracţia dintelui fără anestezie  1 extracţie  129  

5  Extracţia dintelui cu anestezie  1 extracţie  177  

6  Extracţie dentară atipică  1 extracţie  278  

7  Extracţia dintelui inclus  1 extracţie  462  

8  Extracţia dintelui inclavat  1 extracţie  534  

9  Hemostază  1 procedură  255  



  

10  Secvestrectomia  1 intervenţie  506  

11  Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii  1 intervenţie  387  

12  Chist de retenţie – chistectomie  1 intervenţie  307  

13  Furuncul – desecaţia furuncului  1 intervenţie  244  

14  Linfadenită acută – desecţia abscesului  1 intervenţie  244  

15  Sialodenită – înlăturarea concrementului din ductul salivar  1 intervenţie  278  

16  Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 2-3 dinţi  1 intervenţie  817  

17  Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 4-5 dinţi  1 intervenţie  927  

18  Osteoplastia osului cu hidroxid-apatit la 2-3 dinţi  1 intervenţie  1860  

19  Osteoplastia osului cu hidroxid-apatit la 4-5 dinţi  1 intervenţie  1970  

20  Osteoplastia osului cu os artificial la 2-3 dinţi  1 intervenţie  1860  

21  Osteoplastia osului cu os artificial la 4-5 dinţi  1 intervenţie  1970  

22  Osteoplastia osului cu augumentare şi mebrană în zona a 2-3 dinţi  1 intervenţie  3355  

23  Osteoplastia osului cu augumentare şi mebrană în zona a 4-5 dinţi  1 intervenţie  3799  

24  Tratamentul maladiilor stomatologice cu aplicarea preparatului BIOR  1 procedură  131  

25  Tratamentul afecţiunilor articulaţiilor temporo-mandibulare cu introducerea 

medicamentelor în cavitatea articulaţiei prin injectare  
1 procedură  169  

26  Operaţia premolarizare  1 intervenţie  454  

27  Tratarea alveolonevritei  1 procedură  106  

28  Tratarea nevralgiei prin metoda de blocare  1 procedură  96  

29  Repoziţionarea luxaţiei acute articulaţiei temporo-mandibulare  1 procedură  81  

30  Imobilizarea fracturilor maxilare  1 şinare  856  

31  Pansament  1 procedură  116  

  

Profilaxia maladiilor stomatologice la copii şi gravide 
  

1  Consultaţia primară a medicului stomatolog  1 şedinţă  107  

2  Examinarea şi igienizarea cavităţii bucale  1 şedinţă  87  

3  Anestezie locoregională  1 procedură  96  

4  Anestezie locoregională cu carpule  1 procedură  109  

5  Detartraj total  1 şedinţă  193  



  

6  Aplicarea remediilor profilactice  1 şedinţă  106  

7  Sigilarea fisurilor unui dinte  1 dinte  127  

  

Acordarea asistenţei stomatologice de urgenţă 
  

1  Tratarea pulpitei acute a dintelui monoradicular  1 caz tratat  262  

2  Tratarea pulpitei acute a dintelui biradicular  1 caz tratat  319  

3 Tratarea pulpitei acute a dintelui pluriradicular  1 caz tratat  372  

4  Tratarea periodontitei acute a dintelui monoradicular  1 caz tratat  396  

6  Tratarea periodontitei acute a dintelui biradicular  1 caz tratat  413  

7  Tratarea periodontitei acute a dintelui pluriradicular  1 caz tratat  466  

8  Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui monoradicular  1 caz tratat  431  

9  Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui biradicular  1 caz tratat  449  

10  Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui pluriradicular  1 caz tratat  502  

11  Tratarea periodontitei cronice exacerbate cu extracţie dentară  1 caz tratat  249  

12  Hemostază  1 procedură  284  

13  Rezecţie apicală  1 caz tratat  246  

14  Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul pînă la 

0,5 cm)  
1 caz tratat  246  

15  Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul mai 

mare de 0,5 cm)  
1 caz tratat  593  

16  Plastia comunicărilor orosinusale  1 caz tratat  370  

17  Operaţie pericoronariană – decapişonare  1 caz tratat  329  

18  Secvestrectomia  1 caz tratat  506  

19  Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii  1 caz tratat  388  

20  Disecţia furuncului/carbuncului  1 caz tratat  296  

21  Disecţia abscesului în cazul limfadenitei acute  1 caz tratat  296  

22  Înlăturarea concrementului din ductul salivar la sialonita acută  1 caz tratat  296  

23  Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei fără extracţie dentară  1 caz tratat  296  

24  Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei cu extracţie dentară  1 caz tratat  405  

25  Tratarea abcesului, periostitei provocate de distopia dintelui 8 cu extracţie dentară  1 caz tratat  465  

26  Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 inclus cu extracţie dentară  1 caz tratat  582  

27  Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 inclavat cu extracţie dentară  1 caz tratat  697  

28  Tratarea alveolonevritei  1 procedură  106  

29  Tratarea nevralgiei prin metoda blocării  1 procedură  99  

30  Repoziţionarea luxaţiei acute a mandibulei  1 procedură  81  

31  Imobilizarea fracturilor maxilare  1 imobilizare  856  

32  Anestezie totală de scurtă durată cu Sevofloran  1 procedură  538  

33  Anestezie totală de scurtă durată prin inhalare cu Halotan  1 procedură  327  

34  Anestezie totală de scurtă durată, combinată cu Propofol  1 procedură  729  

35  Anestezie totală de lungă durată cu Propofol  1 procedură  1858  

36  Anestezie totală combinată de lungă durată cu Propofol şi Kalipsol  1 procedură  2016  

37  Anestezie totală combinată de lungă durată cu Kalipsol  1 procedură  1809  

38  Premedicaţie  1 procedură  128  

 

  

Tratarea dinţilor deciduali cu aplicarea cimenturilor 

glassionomere 

  

1  Tratarea cariei dentare  1 caz tratat  124  

2  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 caz tratat (1 

vizită)  
200  



  

3  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 caz tratat (1 

vizită)  
245  

4  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 caz tratat (1 

vizită)  
286  

5  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular  1 caz tratat (2 

vizite)  
262  

6  Tratarea pulpitei dintelui biradicular  1 caz tratat (2 

vizite)  
319  

7  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular  1 caz tratat (2 

vizite)  
372  

8  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular  1 caz tratat  268  

9  Tratarea periodontitei dintelui biradicular  1 caz tratat  325  

10  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular  1 caz tratat  378  

11  Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic  1 dinte  112  

 

 

 Tratarea dinţilor permanenţi cu aplicarea materialelor 

compozite hibride 

  

1  Tratarea cariei dentare cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 1 

vizită )  
140  

2  Tratarea cariei dentare cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 2 

vizite )  
202  

3  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 1 

vizită )  
203  

4  Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 1 

vizită )  
249  

5  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 1 

vizită )  
304  

6  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 2 

vizite )  
267  

7  Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 2 

vizite )  
324  

8  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat ( 2 

vizite )  
392  

9  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat  263  

10  Tratarea periodontitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat  329  

11  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid  1 caz tratat  396  

12  Restabilirea defectelor coronariene cu material compozit hibrid cu tratament 

endodontic  
1 caz tratat  499  

13  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

material compozit hibrid, cu tratament endodontic  
1 caz tratat  546  

14  Restabilirea defectelor coronariene cu material compozit hibrid  1 caz tratat  276  

15  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

material compozit hibrid, fără tratament endodontic  
1 caz tratat  402  

  

 Tratarea dinţilor permanenţi cu aplicarea materialelor compozite 

fotopolimere 

  

1  Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (1 

vizită)  
202  



  

2  Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (2 

vizite)  
264  

3  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (1 

vizită)  
292  

4  Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (1 

vizită)  
335  

5  Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (1 

vizită)  
386  

6  Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (2 

vizite)  
344  

7  Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (2 

vizite)  
399  

8 Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat (2 

vizite)  
450  

9  Tratarea periodontitei dintelui monoradicular cu materiale compozite 

fotopolimere  
1 caz tratat  371  

10  Tratarea periodontitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat  415  

11  Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere  1 caz tratat  466  

12  Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup 

frontal), cu tratament endodontic  
1 caz tratat  527  

13  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

materiale compozite fotopolimere (grup frontal), cu tratament endodontic  
1 caz tratat  559  

14  Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup 

frontal)  
1 caz tratat  449  

15  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

materiale compozite fotopolimere (grup frontal)  
1 caz tratat  481  

16  Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup 

lateral de dinţi), cu tratament endodontic  
1 caz tratat  517  

17  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi), cu tratament endodontic  
1 caz tratat  573  

18  Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup 

lateral de dinţi)  
1 caz tratat  425  

19  Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu 

materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi)  
1 caz tratat  504  

 

  

Proteze mobilizabile acrilice cu dinţi din acrilat 

  

1  Microproteză mobilizabilă (pînă la 3 dinţi)  1 proteză  420 

2  Proteză parţială mobilizabilă (4-10 dinţi)  1 proteză  817 

3  Proteză totală  1 proteză  1067  

4  Proteză parţial mobilizabilă flexibilă elastică (pe bază poliamidică termoplastică)  1 proteză  1132  

5 Proteză totală flexibilă elastică (pe bază poliamidică termoplastică)  1 proteză  1194 

6  Confecţionarea şinei pentru pugilişti  1 proteză  1084  

7  Confecţionarea protezei parţiale sau totale mobilizabile cu bază metalică turnată  1 proteză  1427  

8  Proteză parţial mobilizabilă scheletată (combinată) flexibilă elastică (pe bază 

poliamidică termoplastică)  
1 proteză  2405  

  

Lucrări suplimentare la protezele mobilizabile 
  

1  Faţetă (vinir) ceramică prin tehnica de laborator (stratificare)  1 proteză  967 

2  Izolarea torusului  1 proteză  66  

3  Armarea protezei mobilizabile cu reţea (plasă) metalică  1 proteză  154  



  

4  Ajustarea matricei protezei mobilizabile mezostructurii pe implant  1 element  111  

5  Rebazarea protezei mobilizabile  1 proteză  176  

6  Reparaţia protezei mobilizabile (fisurare)  1 proteză  154  

7  Reparaţia fracturii bazei protezei mobilizabile  1 fractură  163  

8  Reparaţia fracturilor (2) bazei protezei mobilizabile  2 fracturi  171  

9  Reparaţia protezei mobilizabile – аlipirea unui dinte artificial  1 dinte  135  

10  Reparaţia protezei mobilizabile – alipirea fiecărui dinte suplimentar  1 dinte  54  

11  Reparaţia protezei mobilizabile – аlipirea unei croşete  1 croşetă  135  

12  Reparaţia protezei mobilizabile – аlipirea unui dinte şi a unei fracturi  1 dinte şi 1 

fractură  
201  

 

  
Proteze fixe 

  

1  Coroană cu înveliş din metal inoxidabil  1 coroană  270 

2  Coroană cu înveliş (jacket) acrilic  1 coroană  268  

3  Coroană mixtă cu înveliş acrilic (tehnica Belkin)  1 coroană  363  

4  Coroană de înveliş (jacket) din ceramică (porţelan)  1 coroană  842  

5  Incrustaţie intracoronară (restaurare indirectă inlay) metalică  1 incrustaţie  302  

6  Coroană mixtă cu pivot prin egresiune radiculară (tehnica Ricimond, Ahmedov, 

Ilina – Markosean)  
1 coroană  310  

7  Dinte turnat din oţel (corp de punte, intermediar)  1 dinte  154  

8  Dinte turnat din oţel cu casetă cu faţetă acrilică (corp de punte, intermediar)  1 dinte faţetat  154  

9  Confecţionarea pintenelui ocluzal  1 unitate  32  

10  Reparaţia faţetei acrilice a casetei (corpului de punte, intermediarului)  1 faţetă  24 

11  Alipirea (sudarea)  1 unitate  32 

12  Fixarea (cimentarea) inlay-ului, coroanei  1 coroană  102  

13  Ablaţiunea (scoaterea) coroanei artificiale  1 coroană  82  

14  Fixarea provizorie a coroanei artificiale  1 coroană  63  

15  Şlefuirea selectivă a dinţilor  1 procedură  78  

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

  



  

 

Notă informativă la proiectul Deciziei 2/5  din 12 iulie 2019 

„Cu privire la asigurarea bunei funcționări a 

„Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M.” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu 

privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, nr. 246 din 

23.11.2017, şi Hotărîrii Guvernului nr. 387 din 06.06.1994, cu privire la 

aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, care prevăd 

că profitul întreprinderilor municipale se repartizează prin deciziile fondatorilor.  

În scopul îmbunătățirii proceselor de planificare a resurselor umane, 

regalamentării activității personalului medical și auxiliar, administrația 

Centrului, la propunerea către aprobare Consiliului a statelor de personal, s-a 

condus de Ordinele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.100 

din 10.03.2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, precum și nr.95 

din 07.02.2012 „Cu privire la normativele de personal în instituțiile medico-

sanitare publice spitalicești”. La acordarea asistenței medicale stomatologice, în 

volum și de calitate prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de 

asistență medicală, a fost încheiat contractul nr.05-308/263 din 28.12.2018, în 

volum de 741215,78 lei – „Per capita”, ceea ce confirmă partea de venituri a 

întreprinderii din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală și au fost planificate prestări de servicii stomatologice contra plată, 

pentru anul 2019 - 470000 lei. 

Conform situaţiilor financiare la 31.12.2018, în anul 2018 Î.M. „Centrul 

stomatologic raional Ocniţa” a obţinut un profit de 115318 lei. Totodată, în 

demersul privind stabilirea mărimii defalcărilor în bugetul raional din profitul 

anului 2018, conducerea entităţii a solicitat iniţial îndreptarea profitului în sumă 

de 53066 lei la dezvoltarea întreprinderii, iar după adoptarea deciziei respective 

la 29.03.2019, la întocmirea raportului annual a fost constatat profit în sumă de 

115318 lei, pe care întreprinderea, prin demersul nr. 8 din 07.05.2019 a solicitat 

să fie lăsat integral la dezvoltarea întreprinderii, deoarece planifică procurarea 

unei instalaţii stomatologice, preţul estimative al căreia este de 192,0 mii lei.  

În legătură cuaceasta, se propune de corectat mărimea profitului anului 

2018 îndreptat la formarea rezervelor pentru dezvoltarea întreprinderii 

municipale „Centrul stomatologic raional Ocniţa” din „53066” lei în „115318”.  

 

Șef Direcție Finanțe                                                                     C. Gudima 

 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/6 

din 12 iulie 2019 

 

 

Cu privire la aprobarea organigramei,  

statelor de personal precum și suplimentul  

la salariile de funcție ale personalului de conducere al  

IMSP „Spitalul raional Ocnița”. 
În urma informației prezentate de administrația IMSP „Spitalul raional 

Ocnița”, în conformitate cu art. 43 (1) a) (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 

2006 „Cu privire la admiistrația publică locală”, Regulamentului privind 

salarizarea angajaților din IMSP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 

06.07.2016 cu modificările ulterioare, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se aprobă organigrama și statele de personal al IMSP „Spitalul raional 

Ocnița”, conform anexei nr.1 și anexei nr.2, părți componente ale 

prezentei decizii. 

2. Se stabilește, începînd cu 01.01.2019: 

 directorului instituției (Damian Guțu), suplimentul în mărime de 50% din 

salariul de funcție pentru performanța profesională individuală, precum și 

i se permite să lucreze pe specialitate, prin cumul, în volumul de 0,25 

funcție de medic sonografist și de 0,25 funcție de medic endoscopist, din 

servicii cu plată; 

 contabilului-șef (Dandara Liudmila), suplimentul în mărime de 50% din 

salariul de funcție pentru performanța profesională individuală; 

 șef serviciul economic (Mateiciuc Svetlana), suplimentul în mărime de 

50% din salariul de funcție pentru performanța profesională individuală. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul 

Consiliului raional. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 



  

Nota informativă 

la Decizia nr. 2/6  din 12 iulie 2019 

Cu privire la aprobarea organigramei, 

statelor de personal precum și suplimentul 

la salariile de funcție ale personalului de conducere al 

IMSP „Spitalul raional Ocnița”. 
 

În temeiul  Regulamentului privind organizarea și funcționarea IMSP SR 

Ocnița cap.III p.15/6, aprobat prin Decizia nr.8/14 din 22.12.2017  și în temeiul  

Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP aprobat prin HG nr.837  

din 06.07.2016 cap.VII p.26-28cu modificările ulterioare și a procesului verbal 

din 18 martie 2019 al MSMPS al ședintei de evaluare și validare a indicatorilor 

de performanță a IMSP SR Ocnița,IMSP SR Ocnița solicită respectuos 

examinarea în cadrul Comisiei,apoi la ședința Consiliului raional Ocnița a 

următoarelor întrebări: 

1) Aprobarea Organigramei și a statelor de personal ale IMSP SR Ocnița 

conform anexelor nr.1 și nr.2. 

2) Aprobarea salariului de funcție a personalului de conducere conform  

anexei nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajaților din IMSP 

aprobat prin HG nr.837din 06.07.2016 cu modificările ulterioare și 

calificativul foarte bine în volum de 50%. 

 

Director-interimar  IMSP SR Ocniţa                           Guțu Damian 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/7 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la casarea bunurilor raportate 

la mijloace fixe la IMSP Spitalul raional Ocnița   

 

 

În conformitate cu art.43 (1) c); (2) al Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului nr.500 din 

12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe, demersului nr. 109 din 17.04.2019 al directorului 

interimar al IMSP „Spitalului raional Ocnița”, privind solicitarea permisiunii de 

casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se casează bunurile raportate la mijloace fixe, conform anexelor, parte 

componentă a prezentei Decizii. 

2. Bunurile casate ce conțin metale feroase, urmează a fi comercializate ca 

metal uzat, iar mijloacele  financiare se transferă în bugetul raional. 

3. Datoria IMSP „Spitalul Raional Ocnița” față de Consiliul raional Ocnița, 

aferentă mijloacelor fixe casate, urmează a fi decontată la veniturile 

curente de IMSP.  

4. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina directorului interimar al 

IMSP Spitalului raional Ocnița, dlui Damian Guțu,  care va efectua 

procedura conform legislației în vigoare. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

  



  

Nota informativă 

la Decizia nr. 2/7  din 12 iulie 2019 

„ Cu privire la casarea bunurilor raportate 

   la mijloace fixe la IMSP Spitalul raional Ocnița” 

 

 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 43 (1) 

c); (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 

demersului directorului interimar al IMSP Spitalul raional Ocnița,privind 

solicitarea permisiunii de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe.   

Precizăm că, Comisia de casare a mijloacelor fixe și bunurilor materiale, 

este constituită în baza pct. 7, Cap. II din Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 

12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe, care a examinat fiecare bun în parte întocmind 

registrul în baza căruia conducătorul instituției solicită permisiunea Consiliului 

raional, de a casa bunurile raportate la mijloace fixe.   

Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile 

legale comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului Raional 

pentru examinare şi aprobare în şedinţă. 

 

 

 

Ion Creangă  

Specialist, Secția Administrație publică locală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/8 

din 12 iulie 2019 

 

 

Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu de  

funcție a personalului de conducere a IMSP CS Ocnița, 

IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci 

 

În urma demersului prezentat de către șefii IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză, 

IMSP CS Otaci și a Hotărârii Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de 

performanță din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care a 

atribuit calificativul „bine” și „foarte bine” activității IMPS CS din raion, în 

baza art.43 (2) al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de 

performanță a activității instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin 

Ordinul nr.1038 din 23 decembrie 2016, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se atribuie suplimentul în mărime de 50% din salariul de funcție pentru 

calificativul „foarte bine”, începînd cu data de 01.01.2019, dlui Dutca 

Tudor - șef IMSP CS Ocnița și dlui Casian Veaceslav -  șef IMSP CS 

Otaci; 

2. Se atribuie suplimentul în mărime de 35% din salariul de funcție pentru 

calificativul „bine”, începînd cu data de 01.01.2019, dnei Guțu Elena – șef 

IMSP CS Frunză. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul 

Consiliului raional. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

  



  

Nota informativă 

la Decizia nr. 2/8  din 12 iulie 2019 

Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu de  

funcție a personalului de conducere a IMSP CS Ocnița, 

IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci 

 

Începând cu data de 01 iulie 2016 au fost puse în aplicare prevederile 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 (publicat în Monitorul 

oficial 2016 nr. 204-205, art. 906). Potrivit pct. 26 al Regulamentului menționat, 

salariul de funcție, precum și suplimentele la salariu achitate lunar personalului 

de conducere din instituțiile medico-sanitare publice, plata pentru indicatorii de 

performanță în activitatea instituției, aprobați prin ordinul Ministerului Sănătății 

nr. 1038 din 23 decembrie 2016, se stabilesc de persoana responsabilă a 

fondatorului instituțiilor medico-sanitare publice. 

Totodată în conformitate cu prevederile p.28 al Regulamentului, 

personalului de conducere, specificat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, cu 

permisiunea persoanei responsabile a fondatorului i se stabilesc suplimente la 

salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă, în mărime de pînă 

50 % la sută din salariu de funcție ținându-se cont de îndeplinirea precum și de 

calitățile profesionale/manageriale ale personalului de conducere. 

Indicatorii de performanță al activității reprezintă un set de expresii 

cuantificabile, măsurabile și determinate, ce țin de activitatea și specificul 

instituției. 

Urmare celor relatate având drept obiect organizarea, conducerea și 

administrarea instituției medico-sanitare publice, gestionarea patrimoniului, 

inclusiv a mijloacelor materiale și bănești, în baza obiectivelor stabilite în 

Regulamentul instituției, facilitării proceselor de planificare a resurselor umane, 

stabilirea mecanismului de organizare a calității și oportunității serviciilor 

medicale prestate la așteptările și necesitățile populației,ținând cont de actele 

Legislative în vigoare, solicităm suplimentul la salariu în mărime de 50% de la 



  

02.01.2019. Conform Hotărârii Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor 

de performanță a activității IMSP în componență căreia a fost și reprezentantul 

fondatorului.  

Comisia prin vot unanim a hotărât de a atribui calificatul foarte bine. 

(Temeiul: Proces verbal nr. 1 din 18 martie 2019 al ședinței Comisiei de 

evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității IMSP CS Ocnița, 

CS Otaci, CS Frunze cu calificativul foarte bine,  Anexa nr. 2 la ord. MS nr. 

1038 din 23 decembrie 2016 Regulamentul privind la modul de evaluare a 

indicatorilor de performanță ai activității IMSP capitolul II punctul 18. Pentru 

calificativul ”Foarte bine” se va achita un supliment de 50% din salariu de 

funcție)  

Documentele vizate se anexează. 

 

Şef IMSP CS Ocniţa       Teodor Dutca  

 

Şef IMSP CS Otaci       Veceslav Casian   

 

Şef IMSP CS Frunze       Elena Guțu   

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/9 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica. 

      Pentru asigurarea populației cu servicii de calitate înaltă în domeniul 

prestării asistenței medicale, în urma cererii, depuse de d-na A. Seinic, 

fondatorul Cabinetului individual al medicului de familie, din 25.04.2019, în 

temeiul Legii nr. 191 din 27.07.18, HGRM nr. 988 din 10.10.18 privind 

aprobarea Regulelor de organizare a asistenței medicale primare, HGRM nr. 

1020 din 24.10.18, ordinelor MSMPS nr. 1261 și 1262 din 02.11.18, art. 43 (1) 

c), d), e) Legea nr. 436 – XVI din 28.12.06, Consiliul raional, 

Decide : 

1. Varianta A: 

Se acordă d-nei A. Seinic, fondator al Cabinetului individual al medicului 

de familie, în comodat, imobilul și dispozitivele medicale, indicate în 

anexele la cererea sus-menționată (10 file). 

Varianta B: 

Se respinge d-nei A. Seinic, fondator al Cabinetului individual al 

medicului de familie, în comodat, imobilul și dispozitivele medicale. 

2. Executivul raional, contabilitatea aparatului Președintelui raionului, pe de 

o parte, IMSP CS Frunză și d-na A. Seinic, ca fondator, pe de altă parte, 

vor perfecta pachetul de acte, necesare pentru legiferarea acordării în 

comodat a spațiilor și bunurilor solicitate. 

3. Prezenta Decizie întră în vigoare din momentul aprobării de către 

Consiliul raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

  



  

Nota informativă 

la Decizia nr. 2/ 9  din  12 iulie 2019 

„Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica”. 

 

      Pentru asigurarea populației cu servicii de calitate înaltă în domeniul 

prestării asistenței medicale, în urma cererii, depuse de d-na A. Seinic, cu scopul 

de a deschide Cabinetu individual al medicului de familie și dotarea acestuia cu 

utilaj și alte lucruri necesare întru buna funcționare, pentru legiferarea acțiunii 

de acordare în comodat a imobilului în CS Frunză și s. Gîrbova, este necesar 

acordul Consiliului raional, prin aprobarea prezentei Decizii. 

 

Șef  IMSP CS Frunză                                               E. Guțu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/10 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița. 

 

În urma adresărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din data de 

03.12.2018, cu nr. 03/1-09/4865 și din data de 25.03.2019, cu nr. 03/1-09/1503, 

privind acordul Consiliului de a trece din proprietatea publică a Statului în 

proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a unor bunuri, în 

conformitate cu art. 43 (1), (2) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.8 al Legii nr.523-XIV din 1999 „Cu 

privire la proprietatea publică a unităților administratv-teritoriale” și 

Regulamentul „Cu privire l a modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se consimte luarea în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița a 

bunurilor publice din proprietatea publică a statului, după cum urmează: 

a) tablete HUAWEI, în număr de 24 unități, la prețul total de 55304,64 lei; 

b) huse pentru tablete, în număr de 24 unități, la prețul total de 3253,20 lei; 

c) un lot de materiale școlare (caiete, caiete de desen, carnete de notițe) în 

cantitate de 483 de kg. 

2. Prezenta Decizie urmează a fi adusă la cunoștința Guvernului Republicii 

Moldova și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă la proiectul deciziei nr. 2/10 din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița. 
 

În temeiul Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea educaţiei 

digitale în învăţământul general între Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Asociaţia Naţională a Companiilor din 

domeniul TIC şi instituţia Publică Centrul de Inovaţii TIC – TEKWILL semnat 

la 14 iunie 2018, Actului de primire-predare din 07.09.2018 a donaţiei de la 

Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC, Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării este autoritatea centrală responsabilă pentru repartizarea şi 

transmiterea a tabletelor HUAWEI în instituţiile de învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal din republică pentru implementarea eficientă a modulului 

„Educaţie digitală”. 

În acest context, în conformitate cu art.8 din Legea nr.523-XIV din 

16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale” şi Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31 

decembrie 2015, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării se solicită acordul 

de a trece bunurile menţionate în proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul II Ocniţa: 24 (douăzeci şi patru) tablete HUAWEI la preţ 

unitar (fără TVA) de 2304,36 lei şi 24 (douăzeci şi patru) huse pentru tablete la 

preţ unitar (fără TVA) de 135,55 lei. Suma totală a bunurilor transmise 

constituie 58557,84 lei (fără TVA). Bunurile sunt destinate pentru dotarea 

instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din raionul Ocniţa, 

conform numărului de clase a I-i în anul de studii 2018-2019 pentru 

implementarea eficientă a modulului „Educaţie digitală”. 

În temeiul Memorandumului de parteneriat dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Societatea Filantropică United Medical Forces „PRO 

HUMANITATE” din Germania semnat la 16.08.2010, în conformitate cu pct. 9 

subpct. 11 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.691/2017, art. 8 din Legea nr.523-XIV/1999 „Cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale” şi Regulamentul cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015, în scopul repartizării instituţiilor de învăţământ a unui 

lot de materiale şcolare (caiete, caiete de desen, carneţele de notiţe) donate 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării de către Asociaţia filantropică 

United Medical Forces – MFOR „Pro Umanitate ” din Germania, Ministerul 



  

Educaţiei, Culturii şi Cercetării se solicită acordul de a trece bunurile menţionate 

proprietate publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării în proprietatea publică unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II 

Ocniţa în cantitate de 483 (patru sute optzeci şi trei) kg. Bunurile sunt destinate 

pentru repartizarea în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din 

raionul Ocniţa. 

 

 

 

Șef  Direcție Învățământ a CR Ocnița                                          Ivan Zaharco 

 

Şef Direcţie Finanţe                                           Constantin Gudima 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/11 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana,  

director „Stimul” AO 

 

În conformitate cu art. 43 (1) c); (2) al Legii privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 9(1), (2) lit. h) al Legii nr. 121                        

din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

examinînd cererea directorului A.O. „Stimul”, dnei Zavidei Oxana, nr. 03-9/167 

din 18.03.2019, privind solicitarea unor încăperi pentru desfășurarea activităților 

aA.O. „Stimul”,prin contract de comodat, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se oferă în comodat, A.O. „Stimul”, încăperea din incinta Consiliului 

raional, cu suprafața de 27,1 m2 (bir. 514, et. 5, format din două încăperi 

nr. 28 – 11,1 m2 și nr. 29 – 16,0 m2, conform datelor din planul cadastral), 

cu achitarea serviciilor comunale (agent termic, curent electric și apă și 

canalizare). 

2. Se împuternicește Președintele raionului, dl Vasile ROMANIUC, să 

semneze contractul de comodat, de oferire a încăperii.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Nota informativă 

la Decizia nr. 2/ 11  din 12 iulie 2019 

„Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana, 

 director „Stimul” AO” 

 

În conformitate cu art. 43 (1) c); (2) al Legii privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 9(1), (2) lit. h) al Legii nr. 121                        

din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

examinînd cererea directorului A.O. „Stimul”, dnei Zavidei Oxana, nr. 03-9/167 

din 18.03.2019 privind acordarea unei încăperi întru desfășurarea activității.   

Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile 

legale comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului Raional 

pentru examinare şi aprobare în şedinţă. 

 

 

Ion Creangă 

Specialist, Secția Administrație publică locală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/12 

din 12 iulie 2019 

 

Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016  

„Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi 

 statelor de personal ale subdiviziunilor din  

subordinea Consiliului raional”. 

 

În conformitate cu art. 43 (1) lit. a) al Legii privind Administraţia publică 

locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 155 din 

21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, anexa 

nr.10 „Grupul ocupațional ”Funcții complexe (H)” la Legea nr 270 din 

23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. În Anexa nr.1 la Decizia 4/4 din 22.11.2016, la Capitolul „Organigrama 

Consiliului raional Ocnița”, se modifică sintagma „Secția construcții, 

gospodării comunale și drumuri” cu sintagma „Serviciul construcții, 

gospodării comunale și drumuri”, anexa nr. 1, parte componentă a prezentei 

decizii. 

2. În Anexa nr.2, la Capitolul „Structura subdiviziunilordin subordinea 

Consiliului raional”, se modifică: 

 sintagma „Secția construcții, gospodării comunale și drumuri – 4 

unități” cu sintagma „Serviciul construcții, gospodării comunale și 

drumuri - 3 unități” ; 

 sintagma „Aparatul președintelui raionului, numărul de unități -22” cu 

sintagma „Aparatul președintelui raionului, numărul de unități - 23” 

anexa nr. 2, parte componentă a prezentei decizii. 

3. În Anexa nr. 3, la capitolul „Statele de personal ale Aparatului președintelui 

raionului”, se modifică: 

 sintagma „Secția administrație publică” cu sintagma „Direcție 

administrațiaie publică”; 

 sintagma „specialist-1” cu sintagma „specialist -2”; 

 sintadma „total secție - 4” cu sintagma „total direcție – 5”;  

 sintagma „secretar prelucrare texte computer” cu sintagma „secretar 

spenograf”, anexa nr. 2, parte componentă a prezentei decizii; 

 sintagma „Total aparatul președintelui raionului, numărul de unități -

22” cu sintagma „Total aparatul președintelui raionului, numărul de 

unități - 23”, anexa nr. 3, parte componentă a prezentei decizii. 



  

 

3. În Anexa nr.6 : 

 Se exclude sintagma „Specialist, numărul de unități – 1”,  

 se substituie sintagma „Total secție, numărul de unități - 4” cu sintagma 

„Total serviciu, numărul de unități - 3” la capitolul „Statele de personal 

ale serviciului construcții, gospodării comunale și drumuri”, anexa nr. 4, 

parte componentă a prezentei decizii. 

4. În Anexa nr.12 se substituie: 

 sintagma ”șef serviciu auxiliar (director administrativ)” cu sintagma 

”șef serviciu administrativ”, 

 sintagma ”lemnar” cu sintagma ”tîmplar”; 

 sintagma ”îngrijitoare” cu sintagma ”muncitor necalificat”,  anexa 

nr. 5, parte componentă a prezentei decizii.  

5. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina Executivului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa №1 

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/12 din  12 iulie 2019 

„Anexa nr.1  

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 
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Secretarul Consiliului raional                                                        A. Galuşca” 

 

 
 

 

  



  

Anexa №2 

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/12 din  12 iulie 2019 

„Anexa nr.2  

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

 

 

Structura subdiviziunilor 

 din subordinea Consiliului raional 

 

Denumirea subdiviziunilor Numărul de unităţi 

Aparatul preşedintelui raionului 23 

Direcţia finanţe 15 

Direcţia economie  5 

Direcţia învăţămînt 11 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 10 

Direcţia agricultură, alimentaţie și privatizare 5 

Serviciul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 3 

Secţia cultură 4 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2 

Total 78 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                        A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

  



  

Anexa № 3   

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/12 din  12 iulie 2019 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

Statele de personal ale aparatului preşedintelui  raionului 

 

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de unităţi 

Preşedinte al raionului 1 

Vicepreşedinte al raionului 3 

Secretar al consiliului raional 1 

Contabil-şef 1 

Arhitect-şef 1 

Specialist principal 3 

Specialist  1 

Auditor intern 1 

Direcțiție administraţie publică  

Şef direcție 1 

Specialist superior  1 

Specialist  2 

Total direcție 5 

Serviciul arhivă  

Şef serviciu 1 

Specialist 1 

Total serviciu 2 

Secretar administrativ 1 

Secretar stenograf 1 

Şofer 2 

Total aparatul preşedintelui 23 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

  



  

Anexa № 4  

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/12 din  12 iulie 2019 

 

”Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016, 

 

Statele de personal ale Serviciului construcţii, 

gospodărie comunală şi drumuri 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi  

Şef secţie 1 

Specialist principal 1 

Specialist superior     1 

Total secţie 3 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Anexa № 5  

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/12 din  12 iulie 2019 

 

„Anexa nr.12 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

 

Statele de personal ale serviciului de deservire 

a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi  

 

Şef serviciu administrativ  1 

Contabil 1 

Paznic 4,5 

Muncitor necalificat 6,5 

Electrician 1 

Lăcătuş 1 

Tîmplar 0,5 

Şofer 1 

Total serviciu 16,5 

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă 

la proiectul de Decizie 2/12  din 12 iulie 2019   

„Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la 

aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale 

subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.  

În conformitate cu art. art. 43 (1) lit. a) al Legii privind Administraţia 

publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr. 158 – XVI din 

04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii 

nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 

publice, anexa nr.10 „Grupul ocupațional ”Funcții complexe (H)” la Legea nr 

270 din 23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare, Consiliul raional este 

în drept să aprobe și să modifice organigrama, statele de personal ale 

subdiviziunilor din subordinea Consiliului, după necesitatea executivă și 

competența direcțiilor și secțiilor. 

Astfel, ținînd cont de creșterea volumului de lucru în Aparatul președintelui 

raionului și anume, în secția administrație publică, unde simțitor s-au adăugat în 

fișele de post ale funcționarilor atribuții majore, care în lipsa de cadre va duce la 

neexecutarea în termenii stabilți de legislație a actelor normative și executive ale 

administrației centrale și locale. 

În această ordine de idei, în urma faptului că în secția construcții, 

gospodării comunale și drumuri, pe parcursul a mai mulți ani, se află o unitate 

de specialist neutilizată, iar în secția administrație publică locală este necesară o 

unitate ce va selecta și va posta actele administrației publice locale de nivelul II 

în Registrul de Stat a actelor locale, precum și acordarea ajutorului metodic 

administrației publice locale de nivelul I.  

Totodată, pe parcurs au survenit unele schimbări în denumirile de funcții 

din cadrul subdiviziunilor Consiliului, fapt reflectat în prezentul proiect de 

decizie. 

 

Secretarul Consiliului raional                                              Alexei Galuşca   



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/13 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea 

și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile  

de tineret și a concursului local pentru grupurile de inițiativă a tinerilor. 

 

În conformitate cu art.43 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, ţinînd cont de prevederile Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturipentru organizațiile 

de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale 

tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr.165 din 

07.07.2017, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului 

de granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local pentru 

grupurile de inițiativă a tinerilor, conform anexei, parte componentă a 

prezentei Decizii. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul 

Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                              ____________   

 

       Secretarul Consiliului raional                                              Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexă 

la decizia Consiliului raional  

nr. 2/13 din 12 iulie 2019 
 

Regulament  

privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi  

pentru organizațiile de tineret și a concursului local  

de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor 

 Capitolul I. Dispoziţii generale  
    1. Prezentul regulament stabileşte misiunea, principiile, procedura de organizare şi 

desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul 

de stat şi de la bugetele locale precum și finanțarea proiectelor grupurilor de inițiativă ale 

tinerilor în baza serviciilor și bunurilor contractate direct de autoritatea finanțatoare. 

    2. Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret 

constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor 

în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării. 

    3. Finanţările acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public 

iniţiate şi organizate de solicitant. 

    4. Procedura de organizare a concursului, desemnarea cîştigătorilor, atribuirea contractelor 

de finanţare și acordurilor de colaborare precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind 

finanţările constituie informaţii de interes public. 

    5. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noţiuni principale: 

    activitate pentru tineret – orice acțiune cu şi pentru tineri, de natură socială, culturală, 

educațională sau civică, ce are la bază procesele de învățare nonformală şi de participare 

voluntară a tinerilor; 

    acord de colaborare – este o înțelegere încheiată între autoritatea finanțatoare și grupul de 

inițiativă prin care părțile îşi asumă angajamente reciproce orientate spre implementarea 

proiectului desemnat cîștigător în cadrul concursului de proiecte;   

    autoritate finanţatoare – orice autoritate publică a administraţiei publice centrale sau locale 

de nivelul întîi ori nivelul al doilea, care are calitatea de executor de buget, în condiţiile legii; 

    beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare sau acordul de 

colaborare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

    cheltuieli eligibile – cheltuieli care, în condiţiile legii, pot fi luate în considerare pentru 

finanţare; 

    contract de finanţare – contract încheiat în condiţiile legii, între autoritatea finanţatoare şi 

organizația de tineret;  

    contribuţie proprie – aportul financiar/material al beneficiarului contractului de finanţare 

sau acordului de colaborare care include și contribuția partenerilor; 

    finanţare – alocaţie financiară din bugetul de stat sau local, în vederea acoperirii parţiale a 

cheltuielilor ce ţin de realizarea de către organizaţiile de tineret a programelor şi/sau 

proiectelor pentru tineret; 

    grup de inițiativă a tinerilor– formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol și cu 

interese comune, neformală, pentru a participa şi a contribui la viaţa publică; 

    organizaţie de tineret – organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3 din numărul 

de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt 

orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică; 

    parteneriat – relaţie de cooperare/colaborare între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, 

stabilită printr-un contract care prevede responsabilităţile fiecărei părţi orientate spre 

realizarea activităţilor de tineret; 

    programe şi/sau proiecte pentru tineret – complex de acţiuni şi măsuri pentru tineret care 

contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale tinerilor şi la dezvoltarea iniţiativelor 

acestora; 

    solicitant – organizaţie de tineret, grup de inițiativă care solicită susţinerea financiară 



  

pentru implementarea unor programe şi/sau proiecte destinate îmbunătăţirii condiţiilor sociale 

ale tinerilor şi dezvoltării iniţiativelor acestora. 

    6. Principiile care stau la baza finanțării sunt: 

    transparenţa – oferirea de către autoritatea finanţatoare a tuturor informaţiilor privind 

organizarea şi desfăşurareaconcursului de proiecte , în vederea informării părţilor interesate în 

mod deschis şi explicit; 

    liberul acces – asigurarea condiţiilor în mod nediscriminatoriu pentru ca oricare solicitant 

să-și exercite dreptul de a aplica şi de a deveni beneficiar; 

    susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor participanţilor aflaţi la debut, pentru a 

desfăşura activităţi în domeniul tineretului; 

    diversitatea şi pluridisciplinaritatea – promovarea diversităţii reprezentării teritoriale şi 

abordare multidisciplinară a programelor şi proiectelor pentru tineret; 

    neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 

activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 

finanţare sau a acordului de colaborare; 

    finanţarea în limitele bugetului alocat – încheierea contractelor de finanţare și acordurilor 

de colaborare în limita mijloacelor financiare aprobate în buget pentru finanţarea programelor 

şi proiectelor de tineret; 

    responsabilitatea pentru managementul programului/proiectului – respectarea tuturor 

procedurilor prestabilite în prezentul regulament. 

    7. Criteriile de evaluare a dosarelor și atribuirea contractelor de finanţare și acordurilor de 

colaborare vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, astfel încît orice solicitant să aibă șanse 

egale înainte de finanțare. 

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi 

pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local  

proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor    

Secţiunea 1. Domeniile de finanţare 
    8.  Domeniile de finanţare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare 

şi vor fi publicate în anunţul de lansare a concursului de proiecte. La finanțare se va lua în 

considerare interdependența proiectelor de tineret cu prioritățile stabilite în documentele de 

politici în vigoare. În funcție de prioritățile stabilite, proiecte eligibile pot fi: campanii, 

cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, 

mese rotunde, expoziții.  

    9. Autoritatea publică finanţatoare stabileşte calendarul de organizare a concursurilor de 

selecţie în dependenţă de priorităţile stabilite în politica de tineret şi bugetul alocat anual 

pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret. 

    10. Concursul se desfăşoară în următoarele etape: 

    a) Publicarea anunţului; 

    b) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie; 

    c) Selecţia ofertelor; 

    d) Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei; 

    e) Soluţionarea contestaţiilor; 

    f) Încheierea contractelor de finanțare/acordurilor de colaborare. 

Secţiunea 2. Procedura de aplicare pentru  

organizațiile de tineret 
    11.  Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

    a) Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret;  

    b) Lipsa datoriilor la bugetul de stat sau la bugetul local; 

    c) A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare. 

    12. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

    a) Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1; 

    b) Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2; 

    c) CV-ul organizației de tineret; 



  

    d) CV-ul coordonatorului de proiect; 

    e) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;  

    f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din 

valoarea totală a proiectului; 

    g) Statutul şi certificatul de înregistrare, alte acte adiţionale, după caz; 

    h) Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat; 

    i) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi: 

    - Scrisori de intenție din partea terţilor; 

    - Contracte de sponsorizare; 

    - Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale 

şi neguvernamentale, sectorul privat; 

    - Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

    j) Alte documente considerate relevante. 

    13. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci cînd acesta conţine toată documentaţia 

prevăzută la pct.12, respectîndu-se calendarul de organizare a concursului. 

    14. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o 

persoană împuternicită legal. 

    15. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămîne ferm pe 

toată durata contractului de finanţare. 

    16. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanțatoare. 

Secţiunea 3. Procedura de aplicare pentru  

grupurile de inițiativă 
    17. Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții: 

    a) Au respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare. 

    b) Dețin procesul–verbal de constituire a grupului de inițiativă; 

    c) Vîrsta membrilor grupului de inițiativă este cuprinsă între 14 și 35 ani; 

    d) Sunt formate minimum din 3 persoane; 

    e) Tinerii nu sunt angajați ai autorităților publice, centrelor de tineret și instituțiilor de lucru 

cu tinerii. 

    18. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

    a) Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1; 

    b) Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2; 

    c) CV-ul membrilor; 

    d) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;  

    - Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, 

sectorul privat; 

    e) Alte documente considerate relevante. 

    19. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci cînd acesta conţine toată documentaţia 

prevăzută la pct.18, respectîndu-se calendarul de organizare a concursului.    

    20. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către membrii grupului de 

inițiativă dacă au atins majoratul sau de către o persoană împuternicită legal. 

    21. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămîne ferm pe 

toată durata acordului de colaborare. 

    22. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanțatoare. 

Secţiunea 4. Evaluarea dosarelor 
    23. Toate dosarele înregistrate vor fi supuse evaluării de către o comisie de examinare și  

selectare desemnată prin ordinul/dispoziția conducătorului autorității finanțatoare. 

    24. Comisia se formează dintr-un număr impar, dar nu mai puțin de 5 persoane. În baza 

principiului de paritate fiecare autoritate finanţatoare stabileşte anual numărul și componența 

membrilor comisiei, cu reprezentare obligatorie din afara autorității finanțatoare. 

    25. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului 



  

din anexa nr.4. 

    26. În componenţa comisiei intră cu o persoană mai mult din partea autorităţii finanţatoare. 

    27. Preşedintele comisiei de evaluare şi selectare este desemnat din cadrul autorităţii 

finanţatoare. 

    28. Preşedintele comisiei va asigura convocarea membrilor comisiei și activitatea acesteia. 

    29. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul autorităţii publice prin ordinul 

conducătorului autorităţii publice. Secretarul comisiei nu are drept de vot. 

    30. Toate solicitările sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare: 

Criteriu Punctaj 

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de 

tineret 

20 

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori 20 

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile 

în timp – SMART 

5 

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor 5 

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate  10 

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît de la autoritatea finanțatoare   5 

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor 10 

Consistenţa acţiunilor de promovare 5 

Durabilitatea proiectului 10 

Capacitatea de realizare și experiența organizației  10 

    31. Membrii comisiei completează fişa de evaluare conform anexei nr.5. 

    32. Proiectele care acumulează în mediu mai puţin de 50 de puncte şi/sau nu au obţinut din 

partea majorităţii membrilor comisiei recomandarea spre finanţare nu pot fi desemnate 

cîştigătoare, iar autoritatea finanţatoare nu poate încheia contracte de finanţare sau acorduri de 

colaborare cu acestea.  

    33. Comisia de examinare şi selectare înaintează procesul-verbal de stabilire a proiectelor 

cîştigătoare a procedurii de selectare către conducătorul autorităţii finanțatoare, în vederea 

întocmirii documentelor de finanţare din bugetul de stat sau bugetele locale. 

    34. Rezultatele se publică pe site-ul autorităţii publice, după caz în sursele mass-media 

disponibile, în termen de 30 zile de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor 

pentru concurs. 

    35. Autoritatea finanțatoare va încheia contracte de finanțare cu organizațiile de tineret și 

acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă recomandate spre finanțare începînd cu cele 

care au acumulat punctajul cel mai mare în ordine descrescătoare, în limita mijloacelor 

financiare alocate anual pentru concursul de proiecte .  

    36. Dacă autoritatea finanțatoare nu va dispune de mijloace financiare suficiente pentru 

încheierea contractelor de finanțare cu toate organizațiile de tineret și acorduri de colaborare 

cu grupurile de inițiativă recomandate spre finanțare, atunci acestea pot fi trecute în lista de 

așteptare. 

    37. Pot fi încheiate contracte de finanțare cu organizațiile de tineret și acorduri de 

colaborare cu grupurile de inițiativă trecute în lista de așteptare dacă autoritatea finanțatoare a 

identificat noi alocații financiare sau dacă nu au fost semnate contracte de finanțare cu 

organizațiile de tineret sau acorduri de colaborare cu grupurile de inițiativă recomandate spre 

finanțare cu un punctaj mai mare. 

    38. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii în conformitate cu prevederile din Legea 

nr.793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ, în termen legal de 30 zile. 

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret 

Secţiunea 1. Încheierea contractului de finanţare cu organizațiile 

de tineret și acordului de colaborare cu grupurile de inițiativă 
    39. Finanţarea programelor şi proiectelor de interes public selectate pentru finanţare se 

efectuează în baza unui contract/acord încheiat între părţi din contul şi în limita alocaţiilor 



  

bugetare prevăzute anual în acest scop. 

    40. Contractul/acordul se încheie între autoritatea publică şi solicitantul selectat, în termen 

de maximum 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selectare a proiectelor 

cîştigătoare. 

    41. La contract/acord se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, precum şi bugetul 

detaliat al programului/proiectului (conform anexei nr.1 şi nr. 2). 

    42. Pentru acelaşi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decît o singură 

finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare. 

    43. Cheltuielile eligibile conform actelor normative în vigoare vor putea fi finanţate în baza 

contractului de finanţare/acordului de colaborare numai în măsura în care sunt justificate şi 

oportune în scopul executării contractului/înțelegerii. 

Secţiunea 2. Derularea contractului de finanţare și a acordului 

de colaborare 
    44. Finanţările pentru organizațiile de tineret se acordă în tranşe, prin virament bancar, din 

bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, în baza solicitării scrise după 

prezentarea raportului financiar și narativ despre cheltuielile efectuate pentru tranșa 

anterioară, prevăzut în anexele nr.6 și nr.7 la prezentul regulament. Pentru justificarea 

cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

    a) Originalele şi copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, factură de 

expediţie, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.) pe care se aplică ştampila 

beneficiarului de program/proiect; 

    b) Copiile şi originalul contractelor de achiziţii încheiate între părţi în conformitate cu 

Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice; 

    c) Alte documente justificative. 

    45. Finanţările pentru implementarea proiectelor grupurilor de inițiativă se efectuează în 

baza unui acord de colaborare, acordate în tranşe din bugetul autorității publice locale 

finanțatoare de la contul acesteia ori de la contul unității de implementare direct către 

furnizorul de bunuri, servicii, în baza solicitării scrise și după prezentarea raportului narativ 

conform anexei nr. 7 la prezentul regulament. 

    46. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de 

etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a 

activităţilor cuprinse în oferta evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. 

    47. Prima tranşă se acordă în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

de finanţare. Următoarele tranşe se acordă numai în baza documentelor justificative privind 

tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării. 

    48. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sau programului, 

beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative 

pentru ultima tranşă şi să prezinte raportul narativ privind realizarea programului sau 

proiectului conform anexei nr.7 la prezentul regulament. Ultima tranşă nu poate fi mai mică 

de 15 % din totalul finanţării. 

    49. Data emiterii documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada 

desfăşurării acţiunii. 

    50. Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractele  de finanţare și 

acordurile de colaborare  atrage obligarea acestora la restituirea integrală a  suportului primit. 

    51. Urmare a verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final 

de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile 

utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decît cele eligibile, potrivit legislației 

civile în vigoare. 

    52. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atît în perioada 

contractului de finanţare și acordului de colaborare, cît şi ulterior validării raportului final. 

    53. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus 

controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului 

financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 



  

Capitolul IV. Sancţiuni 
    54. Contractele de finanţare și acordurile de colaborare pot fi reziliate pe deplin în termen 

de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la 

cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în 

termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multe obligaţii contractuale. 

    55.  În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, 

beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze executorului principal de 

buget fondurile primite. 

    56. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate şi de a se 

adresa în instanţa de judecată în cazul în care beneficiarul finanțării nu a returnat fondurile 

primite, cu scopul recuperării mijloacelor financiare alocate conform prevederilor 

contractuale. 

Capitolul V. Dispoziții finale 

    57. Prezentul regulament se va completa cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                              Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă 

la proiectul de Decizie 2/13  din 12 iulie 2019  cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de 

granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului local pentru 

grupurile de iniţiativă ale tinerilor 

 

Pentru raionul nostru experienţa de implicare a tinerilor în acţiuni ce 

contribue la rezolvarea unor probleme ce-i vizează în comunităţile de baştină 

este o realitate, grupuri de iniţiativă ale tinerilor realizînd în diferite perioade 

proiecte în parteneriat cu APL de nivelul I, demonstrînd că tinerii sunt o resursă 

umană calificată în desfăşurarea activităţilor diverse ca caracter pentru tineri. 

Între timp, analizînd bunele practici internaţionale în domeniu, a fost 

aprobat un cadru legislativ, ce a contribuit la crearea unui mediu favorabil de 

promovare /susţinere/ acceptare a ideilor, propunerilor tinerilor în procesele de 

luarea deciziilor, a unor platforme de valorificare a oportunităţilor de practicare 

şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea implicării active a acestora în 

veaţa economică, socială şi culturală a comunităţilor, astfel contribuind la 

perceperea tinerilor ca valoare, agenţi eficienţi ai schimbărilor sociale, cetăţeni 

responsabili, activi, motivaţi. 

În aceste condiţii se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea Programului de granturi pentru organizaţiile de tineret şi a 

concursului local pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor,  ce ar oferi anual 

posibilitatea tinerilor din raion să se implice de timpuriu în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă, axîndu-se necesităţile, propunerile, interesele, 

ideile specifice lor, participţnd activ la transformările sociale, cunoscînd mai 

profund comunicarea prin relaţionarea cu actoriiei, astfel simţind apartenenţa la 

localitatea lor, dezvoltîndu-şi abilităţi de scriere a proiectelor, de planificare a 

proiectelor, de prognosticare  a rezultatelor şi de asumare a responsabilităţilor 

pentru luarea deciziilor, de formare a calităţilor organizatorice, a abilităţilor de 

comunicare eficientă, capacitatea de orientare în spaţiul informaţional. 

 

Specialist principal                                   Victor Ursan 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/14 

din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la acordul primirii în proprietate cu 

titlu gratis a utilajului sportiv PTP 523. 

 

În urna adresării Consiliului orașului Ocnița, prin Decizia nr 04/06 din 02 

mai 2019 „privind inițierea procedurii de transmitere a unui utilaj sportiv, cu 

titlu gratis Consiliului raional Ocnița”, în conformitate cu art. 43 (1), (2) al Legii 

nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 8 al 

a Legii nr. 523 din 1999 privind proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă luarea în proprietate publică cu titlu gratis a utilajului sportiv 

PTP 523. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul 

Consiliului raional. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă la proiectul Deciziei din 12 iulie 2019 

 

Cu privire la acordul primirii în proprietate cu 

titlu gratis a utilajului sportiv PTP 523. 

Prin Decizia nr 04/06 din 02 mai 2019 „privind inițierea procedurii de 

transmitere a unui utilaj sportiv, cu titlu gratis Consiliului raional Ocnița”, 

Consiliul orășănesc a inițiat procedura de transmitere a unui utilaj sportiv în 

proprietatea APL de nivelul II, care urmează a fi transmis în gestiune Școlii 

sportive din or. Ocnița. 

Conform art.8 al Legii nr. 523 din 1999 privind proprietatea publică a 

unităților administrativ-teritoriale, transmiterea unui bun în proprietate se 

efectuează numai cu acordul consiliului unității administrativ-teritoriale, căruia i 

se transmite. 

Astfel, este necesar consimțămîntul de a lua în proprietate bunul nominalizat, 

iar în urma deciziei Consiliului raional, Consiliul orășănesc Ocnița va decide că 

se transmite acest bun în proprietatea publică a raionului. 

 

Specialist principal                                V. Ursan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/15 

din 12 iulie  2019 
 

Cu privire la acordul primirii în proprietate  

cu titlu gratuit a bunurilor  

(echipament IT și mobilier pentru birou) 

 

În urma solicitării Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldovacu nr. 06/1-09/1299 din 14.03.2019, privind Acordul 

Consiliului raional de a transmite din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a UTA, bunurile destinate pentru dotarea Centrelor raionale 

de tineret, în temeiul art. 43 (1) c); (2) din Legea „Privind administrația publică 

locală” nr. 436-XVI din 28. 12. 2006, art. 8 din Legea „Cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale” nr. 523-XIV din 16. 07. 1999 și 

Regulamentul „Cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă primirea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița, a 

bunurilor publice din proprietatea statului, conform anexei, parte 

componentă a prezentei decizii.  

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   

Secretarul Consiliului raional    Alexei GALUȘCA 

 

 

 

 

  



  

Anexä  

la Decizia Consiliului raional 

nr. 2/15 din 12 iulie 2019 

 

Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022 

(componenta H) 

Set Centru raional de tineret 

 

Nr./r. Denumirea inventarului Pret /unitate Nr. total/ unitäti Suma totalä 

(mii lei) 

 Echipament IT 

1. Ecran pentru proiector 1 414,80 1 unitate 

69 431,36 

2. Video proiector OPTIMA 7 468,56 I unitate 

3. Mono 

Printer/Copier/Color/Scaner 

(MED Canon i-Sensys MF211 

3 262,00 1 unitate 

4. Laptop Lenovo  1 unitate 

5 Stații de lucru cu soft instalat 8 416,00 6 unități 

6. Set-uri de boxe audio SVEN 790,00 1 set 

 Mobilier (birou) 

1. Mese pentru calculator 3 192,00 6 unităti 

41 040,00 

2. Mese (parte componenta a 

meselor de conferință) 

2 148,00 6 unităti 

3. Rafturi pentru publicații 4 104,00 1 unitate 

4. Scaun cu cadru metalic 204,00 24 unități 

 TOTAL: 110 471,36 

Set filială 

Nr./r, Denumirea inventarului Pret 

/unitate 

Nr. total 

/unităti 
Suma totalä 

(mii lei) 

                                                                      Echipament IT                                              

1. Ecran pentru roiector 1 414,80 1 unitate 

44 183,36 

2. Video proiector OPTIMA 7 468,56 1 unitate 

3. Mono Printer /Copier/Color 

/Scaner ED Canon i-Sensys MF211 
3 262,00 1 unitate 

4. Laptop Lenovo 6 ooo,oo 1 unitate 

5 Stații de lucru cu soft instalat 8 416,00 3 unități 

6. Set-uri de boxe audio SVEN 790,00 1 set 

                                                             Mobilier /birou   

1. Mese pentru calculator 3 192,00 3 unități 25 332,00 

2. Mese (parte componenta a meselor 

de conferință 
2 148,00 4 unități 

3. Rafturi pentru publicații 4 104,00 1 unitate 

4. Scaun cu cadru metalic 204,00 15 unități 

 TOTAL: 69 515 6 

 

Secretarul Consiliului raional                                Alexei GALUȘCA 



  

Notă informativă la proiectul de decizie nr.2/15 din 12 iulie 2019 

„Cu privire la acordul primirii în proprietate cu titlu gratuit a bunurilor 

(echipament IT și mobilier pentru birou)” 

 

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu solicitarea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 06/1-

09/1299 din 14.03.2019, privind procesul transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor 

(echipament IT și mobilier pentru birou), din proprietaea statului în proprietatea 

publică  UTA de nivelul II Ocnița.  

 Echipamentul IT și mobilierul pentru birou, care urmează a fi primit, este 

destinat mentru dotarea Centrului raional de tineret și indicat în anexa la 

prezenta decizie.  

 În temeiul art. 43 (1) c); (2) din Legea „Privind administrația publică 

locală” nr. 436-XVI din 28. 12. 2006, art. 8 din Legea „Cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale” nr. 523-XIV din 16. 07. 1999 și 

Regulamentul „Cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, proiectul de decizie 

este înaintat pentru examinare Consiliului raional, care urmează să se expuie 

asupra problemei date.  

 

Specialist principal                                                       Victor Ursan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/16 

din 12 iulie 2019 

 

„Cu privire la efectuarea controlului   

medical al recruţilor a.n.2001-1992 şi încorporarea   

în serviciul militar în termen şi cu termen redus 

în  toamna anului 2019”. 

         În baza Legii RM „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei” nr.1245-XV din 18.07.2002, ”Regulamentului cu privire la încorporarea 

cetăţenilor la serviciul militar în termen şi cu termen redus”, aprobat prin HG 

RM nr.864 din 17.08.2005,  consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se desfăşoară încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen 

redus în toamna anului 2019 în conformitate cu Decretul Preşedintelui 

RM, Hotărârea Guvernului RM.  

2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul 

militar în termen şi cu termen redus(anexa nr.1). 

3. Secţia administrativ-militară Ocniţa (locotenent-colonel O.Bobrov) 

a) va desfăşura întruniri instructiv-metodice:  

- cu membrii comisiei de încorporare; 

- cu medici şi specialişti din componenţa comisiei medico-militare; 

- cu primarii şi specialiştii în problemele recrutării şi încorporării 

(Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005). 

b) va desfăşura activitatea comisiei medico-militare conform graficului 

(anexa nr.2), de pe data de 23.09.2019 până pe data de 27.09.2019 și 

săptămânal- în fiecare miercuri,  până la sfârșitul perioadei de  încorporare 

( 31.01.2020). 

c) va revedea sarcinile de încorporare pentru primării în caz de necesitate.  

4. Se obligă directorul IMSP SR Ocniţa (dl Damian Guțu): 

- să efectueze expertiza medicală a recruţilor în conformitate cu prevederile 

”Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în FA RM” 

(Hotărârea Guvernului nr.897 din 23.07.2003). 

- să numească prin ordin şi să repartizeze medicii-specialişti şi 5 asistente 

medicale din componenţa comisiei medico-militare pentru examinarea 

recruţilor conform graficului activităţii comisiei. 



  

- medicii specialişti şi asistentele medicale să fie eliberaţi de la locurile 

principale de muncă pe timpul de lucru a comisiei de încorporare, cu 

păstrarea salariului de bază. 

- să rezerveze în perioada încorporării 3-4 paturi în spital în scopul 

examinării suplimentare a recruţilor şi aprecierii diagnosticului final. 

- să organizeze lucrul laboratorului pentru colectarea analizelor în zilele de 

lucru a comisiei începând cu ora 8.00. 

5. Directorul CMF Ocnița (dl Tudor Dutca) va numi prin ordin medic 

psihiatru pentru examinarea recruţilor conform graficului activităţii 

comisiei. 

Comisia va activa de la ora 8.00 până la ora15.00 în incinta spitalului 

raional Ocniţa. 

Se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medico-militare 

(Anexa nr.3). 

6. Şeful DÎ (dl Ivan Zaharco) va numi prin ordin un specialist –psiholog de 

bază şi unul de rezervă care va activa în componenţa comisiei medico-

militare conform graficului, cu menţinerea salariului mediu pentru 

perioada dată. 

7. Şeful Inspectoratului de poliţie (dl Oleg Chilaru comisar şef) va acorda 

ajutor în privinţa căutării şi prezentării la comisia de încorporare a 

recruţilor care se eschivează de la comisia medio-militară (Legea nr.1245-

XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei”). 

8. Primarii, conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor, agenţii economici 

vor asigura prezenţa recruţilor conform graficului (anexa nr. 2) la comisia 

medico-militară (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.44(1,2),  

Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005,  p.67)  

9.  Direcţia generală finanţe (dl Constantin Gudima) să elibereze mijloace 

financiare necesare pentru examinarea, investigaţii adăugătoare şi 

tratamentul recruţilor pasibili încorporării în toamna anului 2019. 

(Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005). 

10. Se avizează primarii despre îndeplinirea calitativă a sarcinii de 

încorporare. 

11. Controlul executării prezenţei decizii se pune în seama vicepreşedintelui 

raionului d-lui Dmitrii Costioglo. 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

  



  

Anexa nr.1 

 la Decizia Consiliului raional  

nr.2/16 din   12 iulie 2019 

  

COMPONENŢA COMISIEI 

de încorporare în serviciul militar în termen şi cu termen redus  

în toamna anului 2019 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

Dmitrii Costioglo – vicepreşedinte al raionului Ocniţa 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

1. Oleg Bobrov- şeful secţiei administrativ-militare Ocniţa, locotenent-

colonel      

2. Mihail Lazari – specialist Secție Administrare Publică 

SECRETARUL COMISIEI: 

     Aliona Nevreanscaia – specialist-superior Scț.Adm.Mil. Ocniţa 

MEMBRII COMISIEI: 

1. Ion Casap – șef Secție Securitate Publică al IP Ocnița, comisar 

principal  

2. Galina Bolgar – preşedintele comisiei medico-militare 

3. Vadim Lesnic - reprezentantul Trupelor de Carabineri, locotenent-

major 

 

  



  

COMPONENŢA COMISIEI  DE REZERVĂ 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

                  Antonina Cebotari – șef Secție Administrare Publică 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

Vitalie Cuţei – Comandantul CMT Edineţ , colonel 

SECRETARUL  COMISIEI      

                  Antonina Dovgaliuc – specialist Scț.Adm.Mil. Ocniţa  

MEMBRII  COMISIEI: 

1. Olesea Bogaci– specialist principal al serviciului prevenire al SSP  al 

IP Ocniţa, comisar 

2. Anatolie Vişnevschi – preşedintele  comisiei  medicale 

3. Vadim Lesnic - reprezentantul Trupelor de Carabineri, locotenent-

major 

 

Secretar al consiliului raional           A. Galușca                              



  

Anexa nr.2 

 la Decizia Consiliului raional  

nr.2/16 din  12 iulie 2019 

 

 

PLANUL-GRAFIC 

al activităţii comisiei de recrutare-încorporare 

şi sarcina prealabilă de încorporare  pe primăriile 

raionului Ocniţa la încorporarea în toamna 2019 

 

Nr. 

d/o 

 

Primăria 

Numărul  

de recruţi 

Sarcina 

prealabilă  de 

încorporare 

Data 

 prezentării 

Locul  

petrecerii comisiei  

medico-militare 

1 Birnova 20 1  24.09.2019 policlinica raională 

2 Vălcineţ 22 1 24.09.2019 - / - 

3 Mihălăşeni 8 1 25.09.2019 - / - 

4 Grinăuţi 12 1 24.09.2019 - / - 

5 s. Ocniţa 45 2 23.09.2019 - / - 

6 or.Frunză 7 1 23.09.2019 - / - 

7 Bîrlădeni 31 2 23.09.2019 - / - 

8 Clocuşna 28 1 26.09.2019 - / - 

9 Dîngeni 19 1 24.09.2019 - / - 

10 Hădărăuţi 20 1 24.09.2019 - / - 

11 Naslavcea 1 - 23.09.2019 - / - 

12 or.Otaci 38 1 25.09.2019 - / - 

13 Gîrbova 8 1 24.09.2019 - / - 

14 Lipnic 39 2 25.09.2019 - / - 

15 Mereşeuca 6 1 26.09.2019 - / - 

16 Corestăuţi 8 1 25.09.2019 - / - 



  

17 Lencăuţi 17 1 26.09.2019 - / - 

18 Calaraşeuca 16 1 26.09.2019 - / - 

19 Sauca 10 1 26.09.2019 - / - 

20 Unguri 14 1 26.09.2019 - / - 

21 or.Ocniţa 90 3 27.09.2019 - / - 

Total: 459 25   

 

         Comisia medico-militară îşi va desfăşura activitatea, săptămânal- în fiecare 

miercuri până la data de 31.01.2020.    

 

 

 

          

Secretar al consiliului raional           A. Galușca                               

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Anexa nr.3 

 la Decizia Consiliului raional  

nr.2/16 din   12 iulie 2019 

 COMPONENŢA 

comisiei medico - militare 

PREŞEDINTELE COMISIEI –  Galina Bolgar 

MEMBRII COMISIEI: 

1. Bogdan Stajilă – medic chirurg 

2. Galina Bolgar – medic internist 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

4. Sergiu Stahi – medic otolaringolog 

5. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

6. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

7. Anatolie Vişnevschi – medic neuropatolog 

8. Ion Goinic – medic stomatolog 

COMPONENŢA 

comisiei medico – militare de rezervă 

MEMBRII COMISIEI MEDICALE DE REZERVĂ: 

PREŞEDINTELE COMISIEI- Ludmila Chilat 

1. Tatiana Casian  – medic internist  

2. Ivan Bratunov – medic chirurg 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

4. Vladimir Mărăgărint – medic otolaringolog 

5. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

6. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

7. Zinaida Tonu – medic neuropatolog 

8. Ghenadi Calinco – medic stomatolog 

          

Secretar al consiliului raional           A. Galușca                               



  

Nota informativă la Decizia Consiliului raional 

nr.2/16 din  12 iulie 2019 

 

În conformitate cu art.21a Hotărârii  Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 

31.01.2001,  rog  Dumneavoastră să propuneţi  spre aprobare Consiliului raional 

Ocniţa, proectul deciziei “ Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor 

şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna anului 

2019”. 

 

   

 Șeful secției administrativ- militare  Ocnița  

locotenent- colonel                                                             Oleg BOBROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/17 

din 12 iulie 2019 
 

Cu privire la delegarea a doi membri în  

Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală 

In conformitate cu art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la 

administrația publică locală”, art. 28 (5) al Codului Electoral nr.1381-XIII din 

21.11.97, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se propun candidaturile a doi membri, cu drept de vot deliberative, în 

Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală de nivelul doi Ocnița, după 

cum urmează: 

Nr 

d/o 

Nume/Prenume Anul 

nașterii 

Domiciliu Studiile/ 

profesia 

Locul 

de  

muncă 

Funcția  

deținută 
Contacte 

(telefon,  

e-mail) 
1 Galușca Alexei 17.02.62 or. Ocnița Superioare 

Master AP 

CR 

Ocnița 

Secretarul 

CR 

Ocnița 

067100158 

2 Slivca-Cobîlaș 

Angela 

23.03.66 or. Ocnița Superioare 

Master AP 

CR 

Ocnița 

Specialist 

 
069480850 

 Suplianți: 

Nr 

d/o 

Nume/Prenume Anul 

nașterii 

Domiciliu Studiile/ 

profesia 

Locul 

de  

muncă 

Funcția  

deținută 
Contacte 

(telefon,  

e-mail) 
1 Cebotari 

Antonina 

29.06.66 or. Ocnița Superioare 

Istoric 

CR 

Ocnița 

Șef secție 

APL  
069663936 

2 Casap Ruslana 07.09.72 s. Lipnic, 

r-l Ocnița 

Superioare, 

profesor 

DÎ 

Ocnița 

Metodist  068267722 

2. Prezenta Decizie urmează a fi adusă la cunoștința Comisiei Electorale 

Centrale. 

3. Decizia intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul Consiliului 

raional. 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 



  

Nota informativă la Decizia Consiliului raional 

nr.2/17 din  12 iulie 2019 

Cu privire la delegarea a doi membri în 

Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală 

 

În urma Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova, privind organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, în conformitate cu 

art. 28 (5) al Codului Electoral nr.1381-XIII din 21.11.97, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliile locale de nivelul II înaintează doi membri cu 

drept de vot deliberativ și doi membri suplianți în componența Consiliului 

Electoral de Circumscripție Electorală de nivelul II.  

 

 

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/18 

din 12 iulie 2019 

 

 

Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului 

 

Întru onorarea persoanelor selectate de Comisia respectivă pentru Panoul de 

Onoare al raionului, în conformitate cu art. 43 (2) al Legii privind administrația 

publică locală,  Nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Ocniţa,  

DECIDE: 

1. Se desemnează pentru Panoul de Onoare al raionului următoarele persoane, 

conform anexei, parte componentă a prezentei decizii. 

2. Fotografiile persoanelor selectate urmează a fi amplasate pe Panoul de 

Onoare al raionului. 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                          

 

Secretarul Consiliului raional                                                         Alexei Galuşca                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă la Decizia nr. 2/18 din 12 iulie 2019 

„Cu privire la desemnarea persoanelor la 

Panoul de Onoare al raionului” 

 

Pe parcursul ultimilor ani a apărut tradiția de a menționa persoanele, care au 

acumulat sucese considerabile pe tărîm profesional, prin plasarea pe panoul de 

Onoare al raionului. 

Pentru legiferarea acestor acțiuni este necesar de a le aproba prin Decizia 

Consiliui raional. 

 

Specialist                                                                              I. Miziuc 

 


