RAPORTUL
PREŞEDINTELUI RAIONULUI OCNIȚA
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI RAIONAL
ÎN PERIOADA 2018-2019
Autorităţile administrației publice locale de nivelul II în anul 2018 și-au propus
spre realizare asigurarea unei guvernări eficiente. Raportul dat este o redare succintă,
dar concretă a situației obiective din teritoriul administrat în domeniul economic,
social și cultural.
Pe parcursul anului 2018 Consiliul raional Ocnița s-a întrunit în ședință de 6 ori (3
ședințe ordinare și 3 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au examinat 64 întrebări:
inclusiv 42 cu caracter social și 22 cu caracter economic.
Pe lîngă actualul Consiliu raional au activat comisii consultative de specialitate,
care își desfășoară activitatea în vederea avizării proiectelor de decizii. Comisia
consultativă de specialitate în domeniul economiei, finanțelor și bugetului s-a întrunit
de 7 ori, comisia în domeniul respectării drepturilor omului, protecției consumatorului
și cooperării transfrontaliere a avut 4 ședințe, comisia în domeniul protecției muncii,
sănătății și asistenței sociale - 3 ședințe și cea în domeniul învățămîntului, culturii,
tineretului, sportului și mijloacelor de informare în masă o dată s-a întrunit.
În prezent, sînt în proces de executare 7 decizii ale Consiliului raional, care au un
termen de realizare extins. Problemele aflate în proces de executare țin de aprobarea
programelor raionale în diferite domenii, ce depășesc finele anului 2018. Din cauze
financiare, rămîne neexecutată înstrăinarea imobilului ce aparține Administrației
publice de nivelul II ca proprietate privată.
În conformitate cu prevederile art. 59 (3) al Legii privind administraţia publică locală, Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul
raionului şi de comun acord cu primarii oraşului, comunelor şi satelor au căutat cele mai
efective căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă populaţia
raionului şi au realizat măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor.
Subdiviziunile Consiliului raional şi-au continuat activitatea întru realizarea obiectivelor
propuse pentru anul respectiv, cu stabilirea Direcţiilor prioritare în activitate, şi anume:
- acumularea maxim posibilă la bugetele locale a veniturilor şi realizarea unui complex
de măsuri menite să asigure funcţionarea normală a instituţiilor publice din raion;
- promovarea iniţiativelor de dezvoltare a economiei locale, îmbunătăţirii mediului de
afaceri şi susţinere a micului business;
- asigurarea securităţii energetice a raionului ;
- asigurarea securităţii alimentare;
- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului educaţional în vederea asigurări unei educaţii
de calitate;
- susţinerea colectivelor formaţiunilor de artişti amatori şi a instituţiilor culturale;
-protecţia socială a persoanelor incapabile de muncă şi crearea serviciilor sociale instituţionalizate;
- susţinerea sistemului de asistenţă medicală a populaţiei;
- menţinerea viabilităţii infrastructurii;
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În linii mari se poate afirma cu certitudine, că toate aceste direcţii au avut o dezvoltare
ascendentă.
Pe lîngă executivul raional funcționează și alte comisii, care în anul 2018 s-au
întrunit în ședințe: Comisia pentru realizarea planului naţional de acţiuni în domeniul
dreptului omului- 3 ședințe, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate- 16
ședințe, Comisia raională pentru drepturile copilului-6, Comisia de concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului Preşedintelui şi sudiviziunilor
Consiliului raional a organizat un concurspentru ocuparea funcțiilor vacante și un alt
concurs este în proces de derulare; Comisia raională de combatere a traficului de fiinţe
umane -4 ședințe, Comisia raională de protecţie a consumatorului-2, Comisia raionalâ
pentru Situaţii Excepţionale -3 ședințe.
Au mai fost organizate şi desfăşurate în anul 2018:
2-şedinţe a comisiei de monitorizare a persoanelor care se află în detenţie ;
2- şedinţe cu privire la apărarea drepturilor consumatorilor;
4-şedinţe cu privire la restituirea averii persoanelor reabilitate;
4- şedinţe a comisiei consultative şi negocieri colective;
3- şedinţe a comisiei de primire-predare a cadourilor simbolice,
6- şedinţe a comisiei cu privire la transport;
1- ședință a comisiei disciplinare;
2- şedinte a comisiei de monitorizare a rapoartelor de audit intern.
Pe parcursul anului trecut de către Președintele raionului au fost emise 720 dispoziții,
dintre care 379- generale și 341- personale.
De către Executivul raional au fost examinate 69 petiții, 2/3 dintre care țin de
soluționarea problemelor protecției sociale din teritoriul administrat ale cetățenilor, 1/3
au vizat în special problemele legate de procedura de pensionare.
Secțiile și direcțiile Consiliului raional activează în baza planurilor de lucru
săptămînale, lunare și anuale. Cooordonarea activității subdiviziunilor din subordinea
Consiliului raional și a celor desconcentrate în teritoriu se efectuiază în cadrul
ședințelor operative săptămînale.
Bugetul raional pe anul 2018 a fost executat la venituri în sumă de 103161,9 mii lei
(la nivel de 100,1% din suma planificată), atestîndu-se o creştere de 10659,3 mii lei în
comparaţie cu anul 2017.
Pentru implementarea programelor de cheltuieli aprobate în bugetul raional, în anul
2018 s-au cheltuit mijloace bugetare în sumă de 100188 mii lei (la nivel de 94,6 % din
plan). Comparativ cu anul 2017, s-au cheltuit cu 4959,1 mii lei mai mult.
Pe parcursul perioadei raportate, Direcţia finanţe Ocniţa a fost preocupată de
promovarea politicii bugetar-fiscale a statului în teritoriul administrat, acordarea
ajutorului metodic autorităţilor publice locale privind executarea bugetului pe anul 2018
şi elaborarea bugetului pe anul 2019, recepţionarea, totalizarea şi prezentarea
rapoartelor privind executarea bugetului, acordarea ajutorului metodologic privind
evidenţa contabilă a agenţilor economici, ş.a.
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Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele activităţi:
1. S-au recepţionat de la 21 primării şi 30 autorităţi/instituţii bugetare, finanţate din
bugetul raional rapoartele privind executarea bugetului pe anul 2017, s-au
generalizat şi prezentat la Ministerul Finanţelor.
2. Lunar de la 51 autorităţi/instituţii bugetare au fost recepţionate, verificate, totalizate
şi prezentate la Ministerul Finanţelor rapoarte operative privind datoriile şi privind
statele şi efectivul de personal;
3. Au fost elaborate şi prezentate Ministerului Finanţelor propunerile de buget pentru
anul 2019, în scopul determinării transferurlor din bugetul de stat.
4. În scopul promovării politicii bugetar fiscale, cu contabilii din primării şi instituţii
bugetare au fost desfășurate 3 seminare pe întrebări de elaborare şi administrare a
bugetului, salarizare, evidenţă contabilă şi rapoarte.
5. Au fost efectuate 19 controale privind starea evidenţei contabile în primării şi
instituţii bugetare.
6. Au fost examinate 258 solicitări de redistribuire a alocaţiilor bugetare şi întocmite
182 proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului privind redistribuirea
alocaţiilor, precum şi introduse în sistemul informaţional de gestiune a alocaţiilor
bugetare redistribuirile aprobate.
7. Au fost acordate 405 consultaţii în probleme ce ţin de metodologia evidenţei
contabile în sectorul bugetar, întocmirea rapoartelor, elaborarea şi administrarea
bugetului, aplicarea sistemelor informaţionale de management bugetar.
8. Au fost elaborate 17 proiecte de decizii ale consiliului raional, ce au tangenţă cu
gestionarea finanţelor publice (aprobarea bugetului, modificarea bugetului,
raportarea executării bugetului, modificarea statelor de personal, monitoringul
financiar al întreprinderilor municipale, acord de cooperare cu APL I, transmitere
valoare -lucrări de reparaţie capitală a bunurilor aflate în gestiune economică a
instituţiilor fondate de Consiliul raional, repartizare profit obţinut de întreprinderile
municipale, regulament fond rezervă).
Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare a Consiliului raional pe parcursul
anului 2018 a avut ca priorități:
1. Perfectarea sistemului de susținere financiară din partea statului a agenților
economici, prin legătura acestuia cu pachetul de programe;
2. Aprecierea eficacității tipurilor de susținere din partea statului;
3. Întroducerea noilor tipuri de subsidii – pentru livrarea producției agricole și
alimentare instituțiilor sociale;
4. Întroducerea subsidiilor pentru producătorii, care se ocupă de noile tehnologii, de
tipul No – Till.
Suprafața totală a terenurilor agricole din teritoriul administrat a constituit în anul
2018 - 37565 ha, din ele – pămînt arabil – 29331 ha, culturi multianuale – 5443 ha,
din care 5352 ha prezintă livezi.
Gospodăriile din teritoriul administrat ocupate în agricultură, se împart, după cum
urmează :
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1. Gospodării țărănești (circa 10 ha) – 77 unități, care au în posesie – 4380 ha, din
care 3693 ha – culturi de cîmp, iar 687 ha – livezi.
2. Gospodării țărănești (mai puțin de 10 ha) – 559 unități, ce au în posesie 3329 ha,
dintre care 2067 ha – culturi de cîmp, iar 1262 ha – livezi.
3. SRL ( mai mult de 10 ha) – 50 unități, care au în posesie 16439 ha, dintre care
15178 ha – culturi de cîmp, iar 1261 ha – livezi.
4. Persoanele fizice prelucrează 3955 ha pămînt, din care 2394 ha – culturi de cîmp,
iar 1561 ha – livezi.
5. Societate pe Acțiuni – 1 unitate, are în posesie 1231 ha – culturi de cîmp.
6. Colegiul agroindustrial Grinăuți, care pregătește specialiști de nivel mediu pentru
sectorul de producere a cărnii și laptelui.
În anul trecut în sectorul agrar al raionului a predominat cultivarea culturilor grăunțoase,
tehnice și pomicole, tradiționale pentru regiunea de nord a țării. Din categoria
grăunțoaselor predomină grîul de toamnă, orzul de toamnă, de primăvară și porumbul,
care ocupă 35 – 40 % din suprafață.
Un rol important în sectorul agrar raional ocupă culturile tehnice, care an de an ocupă
60 – 65 % din suprafață: floarea – soarelui, soia, sfecla de zahăr, rapița. Cultura
cartofilor a deținut în anul precedent – 70 ha.
Legumele au ocupat mimum de suprafață, cauza fiind perderile mari și prețurile mici,
pentru producție. Cu producerea legumelor, de regulă se ocupă gospodăriile țărănești
mici.
- Grîul de toamnă ocupă anual circa 4600 ha.Productivitatea grîului de toamnă
variază de la 5 t/ha în 2017 și 3,8 t/ha în 2018. Productivitatea scăzută din anul
trecut a fost cauzată de seceta din lunile aprilie, mai și parțial iunie. Producția
integră variază după roadă și suprafață. În 2018 producția integră a fost de 19710
tone.Productivitatea depinde de condițiile climaterice, este de menționat, că
recoltele mici în 2013, 2015, 2018 au fost cauzate de secetă. Cu toate acestea, în
raion sînt gospodării, care anual, primesc circa 5 tone de grîu de toamnă de pe 1
ha.
- Orzul a ocupat circa 9% de suprafață în anul 2018. Productivitatea orzului este
mai mică în raport cu grîul de toamnă –4 tone/ha în 2018.
- Porumbul a ocupat suprafața de 1800 ha în 2018. În 2018 productivitatea
porumbului a atins 9,5 tone /ha – productivitate record.
- Floarea – soarelui se prezintă ca cultură de bază, după suprafața ocupată. În
ultimii ani suprafața acesteia atingea circa 5800 ha în 2013, 6750 ha în 2016 și
6700 ha în 2018. Concomitent cu mărirea suprațeții ocupate de floarea – soarelui,
productivitatea s-a menținut între 2 tone /ha în 2014 și 2016, 1,8 tone/ha în 2015,
2,7 tone/ha în 2018.
- Soia, suprafața cărea a constituit 3320 ha în 2013, 5400 ha în 2015, 4000 ha în
2016. Productivitatea constituie 1,9 tone ha în 2013 și 2014, 1,2 tone /ha în 2016
și 0,6 tone/ha în 2015. Recolta mică este cauzată de temperaturile ridicate, lipsa
formării păstaelor, lipsa precipitațiilor. Din aceste considerente suprafața ocupată
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- de soia s-a micșorat pînă la 4500 ha în 2018, iar productivitatea s-a majorat pînă
la 2,3 tone /ha.
- Sfecla de zahăr ocupa în 2013 - 1713 ha, iar în ultimii trei ani s-a micșorat de
două ori din cauza tărăgănării recoltării de către uzinele prelucrătoare și în 2018
această cultură ocupa 970 ha. S-a micșorat și productivitatea de la 40 tone/ha în
2013 – 2014 pînă la 24-27 tone/ha în 2015-2016, în 2018 – 50 tone/ha, iar pe
unele suprafețe – 75 tone /ha.
- Rapița ocupă de la 800 pînă la 1420 ha în 2018. Productivitatea rapiței este de
3,1 tone/ha în 2018.
- Legumele, inclusiv cartoful se cultivă de către gospodăriile țărănești mici pe
suprafețe reduse. Este înbucărător, că SA Interagroinvest, anual majorează
suprafața de cultivare a bostăneilor pentru semințe, care se exportă în Arabia
Saudită.
- Plantațiile multianuale ocupă 4520 ha. Semințoasele ocupă 4200 ha în 2018,
preponderent mere. Sîmburoasele ocupă 320 ha în 2018, 280 ha ocupă prunele,
40 ha – cireșe și vișine. Productivitatea merelor în 2018 a constituit 63000 tone,
din care 6000 tone sînt puse la păstrare.
Creșterea animalelor în teritoriul administrat este slab dezvoltată, de altfel, ca și în
toată țara. În raion activează o fermă SRL JLC Agro Maiac cu 514 capete de bovine,
274 din ele sînt de lapte și o fermă de porcine – 38 capete, pentru întrebuințare internă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM din 11 ianuarie 1995 nr.24 „Pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar” pe
anul 2018 la situaţia de la 01 ianuarie 2019, s-a stabilit, că Cadastrul Funciar –
general al raionului Ocniţa constituie o suprafaţă totală de 59746,98 ha : inclusiv arabil
– 33507,8555 ha, plantaţii multianuale – 5455,8486 ha, păşuni – 6122,4227 ha , fineţe
– 51.29 ha alte terenuri Ошибка! Ошибка связи. ha .
Conform categoriilor de terenuri :
I. Terenuri cu destinaţie agricolă – 43596,5045 ha ,
II. Terenurile satelor , oraşelor , municipiilor – 5725,4762 ha ,
III. Terenurile destinate industriei , transportului , telecomunicaţiilor şi cu alte
destinaţii speciale – 1582,9181 ha ,
IV. Terenurile destinate protecţiei naturii , ocrotirii sănătăţii , activităţii creative,
terenurile de valoare istorico-culturală , terenurile zonelor suburbane şi ale
zonelor verzi – 55,1894 ha,
V. Terenurile fondului silvic – 7778,8269 ha ,
VI. Terenurile fondului apelor – 622,5295 ha ,
VII. Terenurile fondului de rezervă – 385,5354 ha.
Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru în perioada anului 2018 :
o a organizat 8 seminare lunare pe diferse teme(conform planului de activitate pe anul 2018);
o a desfășurat 5 seminare extraordinare, care nu au fost incluse în planul
de lucru;
o a eliberat 28 de certificate;
o
5

o a consultat 276 persoane şi agenţi economici în afara seminarelor;
o a efectuat controlul total al inginerilor cadastrali din primăriile oraşului
Ocniţa, comunei Corestăuţi, satului Bîrlădeni, comunei Lipnic și
oraşului Frunza;
o a participat la elaborarea bugetului raional, coordonînd şi efectuînd formele funciare repartizate după preţul normativ al terenului indiferent de
proprietate;
o a participat la şedinţele comisiilor funciare a primăriilor în calitate de
consultant şi expert în domeniul funciar;
o a fost present la 8 judecăţi cu litigii funciare (cote de teren echivalent)
dintre primărie şi proprietar.
Subdiviziunea teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ocnița în anul 2018 a
activat în baza Hotărîrii Guvernului nr.51/2013, 600/2018 și Legiilor Republicii
Moldova nr.228,119, 221, 231 și a altor acte normative.
În domeniul protecției plantelor s-au desfășurat 61 de controale, dintre care 36 controale
planificate și 25 inopinate. În urma efectuării controalelor pe parcursul anului 2018 au
fost întocmite 17 procese verbale cu privire la contravenții și au fost recepționate 66
declarații de proprie răspundere, privind utilizarea PUFF.
Servicul monitoring sanitar a cercetat permanent dezvoltarea bolilor, populării și
nocivității dăunătorilor pe o suprafață de 72410 ha. În baza observărilor fitosanitare au
fost transmise 82 de buletine de avertizare. În teritoriul raionului Ocnița au fost
înregistrați 349 operatori agricoli, dintre care 107 cu depunerea actelor necesare.
În domeniul carantină fitosanitară au fost eliberate 684 certificate fitosanitare la export,
580 acte privind controlul fitosanitar, dintre care (41 depozite, 66 prelevarea
mostrelor).S-au efectuat 39 controale planificate, în urma cărora au fost întocmite 3
procese verbale cu privire la contravenții, conform art.189 alin.(1).
În domeniul controlului semincer, pentru anul 2018 a fost planificat controlul
semințelor la grîul de toamnă 890 tone, dintre care în prima jumătate a anului au fost
controlate 24 tone de grău de tomnă, orz de toamnă (planificat 132 tone, verificate- 20
tone). A fost efectuată testarea calității materialului semincer în laborator-164 probe de
semințe pentru determinarea indicatorilor de calitate.
Pe segmentul Secției Sănătate și Bunăstare a Animalelor în anul 2018 s-a efectuat
controlul și monitorizarea șeptelului de animale, care este constituit, după cum urmează:
 Bovine- 4195 capete;
 Ovine, caprine-5537 capete;
 Porcine-2232 capete;
 Cabaline-519 capete;
 Păsări-107000 capete.
S-au efectuat controale oficiale:
 Planificate-55
 Inopinate-140
 Acte de control-195
 Prescripții-49
 Procese verbale-17 (Amendă totală- 7600 lei).
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Pe parcursul anului 2018 Serviciul Siguranța produselor Alimentare a verificat și
monitorizat tot lanțul alimentar din cadrul raionului Ocnița.
Astefel, Direcția supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor
alimentare a efectuat 233 controale inopinate și 134 planificate. Au fost verificate 44
de obiecte comerciale (întocmite 5 prescripții) și 27 unități de alimentație publică (2
prescripții și un proces verbal).
În total, în anul precedent de către inspectorii Direcției raionale Siguranța
Alimentelor Ocnița au fost întocmite 115 procese verbale contravenționale și au fost
aplicate amenzi în sumă de 202 350 lei.
Direcția Economie a Consiliului raional în anul 2018 a activat conform planului
anual de acțiuni.Tendința generală a anului a fost asigurarea mediului economico –
organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, micului business,
dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol
în teritoriu.
S-a pus accent pe intensificarea cooperării interregionale, transfrontaliere, înaintarea propunerilor concrete referitor la priorităţile de conclucrare în
dezvoltarea infrastruturii de transport, mediu, circulaţia mărfurilor, etc. În același
timp, s-a efectuat activitatea în vederea elaborării proiectelor investiţionale şi
pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente
necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare regională şi teritorială.
În acest context:
 S-a organizat participarea a 4 agenți economici din raion la Expoziția
națională «Fabricat în Moldova». 3 agenți economici au participat la
«Forumul ÎMM»;
 În perioada 10-13 aprilie 2018 a fost organizată Expoziția - Tîrg ”PrimExpo”, la care au participat 17 producatori autohtoni;
 5 agenți economici din teritoriul administrat au fost prezenți la expozițiaiarmaroc din o.Kursk, Federația Rusă, în perioada 7-10 iunie 2018;
 La 10-13 iulie 2018 a fost organizată Expoziția-Tîrg ”Vara la Ocnița”, la
care au participat 21 agenți economici;
 1 persoană din raion a beneficiat de grant în sumă de 175 mii lei în cadrul
proiectului ”Femeia în afaceri”;
 3 persoane au beneficiat de granturi în sumă de 1000 euro din cadrul
Programului de dezvoltare a sectorului agrar;
 La 19.12.2018 a fost desfășurat Concursul raional”Cel mai bun antreprenor
din sfera micului business” și «Cel mai bun contribuabil », la care 39 agenți
economici au fost premiați cu cadouri de preț și diplome;
 La 20.12.2018 s-a organizat sesiunea de informare privind ”conceptul
marchetingului”, fiind informați 15 agenti economici;
 Specialiștii Direcției Economie au colectat indicatorii social-economici
care caracterizează condițiile de trai a populației la 1 ianuarie 2018 (21
primarii).
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 Camera de Comerț și Industrie a R.Moldova filiala Edineț, a apreciat
activitatea Consiliului raional Ocnița în ce privește conlucrarea cu
antreprenorii locali, oferindu-i medalia de aur.
În domeniul achizițiilor publice:
Pe parcursul anului 2018 a fost organizată și desfășurată o licitație publică pentru
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raion. Suma
licitației alcătuește 6730 mii lei.
Specialiștii Direcției Economie au participat la pregătirea și organizarea licitațiilor din
primăriile și instituțile bugetare din raion. În acest sens, se constată, că a avut loc o
scădere a numărului de licitații publice, fapt determinat de mărirea valorii estimative a
contractelor, prin cererea ofertelor de prețuri de la 400 mii lei pînă la 800 mii lei, fără
TVA la bunuri și servicii și 2000 mii lei pentru lucrări;
 În perioada analizată au fost organizate și desfășurate 48 de proceduri prin
cerera ofertelor de prețuri și contracte de valoare mică pentru
achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor, conform necesităților
Consiliului Raional în sumă de 3330 mii lei;
 Pe parcursul perioadei de referință s-a acordat suport subdiviziunilor
subordonate Consiliului Raional la organizarea și desfășurarea procedurilor
de achiziții publice pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor.
 A fost efectuată colectarea necesarului de cărbune pentru instituțiile
bugetare din raion, permanent s-a dus evidența aciziționării cărbunelui, ca
rezultat toate instituțiile au fost aprovizionate cu cărbune în termenii
stabiliți și de calitate corespunzătoare cerințelor.
 Pe parcursul anului 2018 a fost organizate 2 seminare cu contabilii din
instituțiile bugetare și primării din teritoriul administrat,
privind
organizarea și efectuarea procedurilor de achiziție, conform modificăriule
efectuate la Legea Achizițiilor Publice Nr. 131 și trecerea la achizițiile
electronice din luna octombrie 2018 (35 beneficiari).
La compartimentul Eficiența Energetică și atragerea investițiilor, colaboratorii
Direcției Economie:
Au lucrat cu instituțiile de stat și investitori pentru atragerea investițiilor:
 Participarea la ședințele de lucru în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, privind atragerea investițiilor de Eficiență Energetică (2 ședințe);
 Colaborarea cu investitorii (FISM, FEE, AEE, ADR Nord) privind
implimentarea proiectelor de iluminare stradală în s. Unguri, or. Ocnița,
eficientizarea clădirilor s. Sauca (3 proiecte);
 Participarea la ședințele de lucru din cadrul ADR Nord (11 ședințe);
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 Dezvoltarea managmentului în afaceri prin colaborare cu CCI, (moderator
Olga Colesnic);
 Crearea pașaportului tehnic al locațiilor „SA Mariuță” și „PRODCOOP”,
pentru atragerea investițiilor (implimentator ADR Nord, Guvernul Cehiei).
În anul 2018 au fost implementate proiecte:
1. or. Ocnița:
- Reparația curentă unui drum în cadrul proiectului “Revitalizare Urbana”,
Fundația Poloneză “Polish Aid”, buget- 19,9 mii lei;
- Reconstrucția parcului ”Lodocika” în cadrul proiectului “Revitalizare Urbana”,
Fundația Poloneză “Polish Aid”, buget- 298,9 mii lei;
- Reparația capitală a 3 gunoiști în cadrul proiectului “Revitalizare Urbana”,
Fundația Poloneză “Polish Aid”, buget- 92,7 mii lei;
- Iluminare stradală or. Ocnița în cadrul proiectului “Undă verde Moldova”, finanțator Uniunea Europeană, buget- 4 000,0 mii lei.
2. s. Gîrbova:
- Constructia centralei termice la Gimnaziul s. Gîrbova prin intermediul organizației PNUD Moldova, buget- 1 241,4 mii lei.
3. s.Unguri:
- Construcția casangeriei pe biocombustibil, gimnaziul Unguri prin intermediul
proiectului PNUD Moldova, buget- 2504,0 mii lei.
4. s. Bîrnova:
- Construcția unui teren de joacă la grădinița de copii s. Bîrnova prin intermediul
Fondului de Investiții Sociale (FISM), buget- 500,0 mii lei.
5. s. Clocușna:
- Reparatia capitala a sălii de sport la gradinița de copii, finanțată de Ambasada
Germaniei, buget- 150,2 mii lei;
Sînt în proces de implementare următoarele proiecte:
 Pregătirea și elaborarea documentației tehnice pentru proiectul
“Reabilitarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces
către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca”, (suma
24 000 000 lei);
 Acordarea asistenței tehnice la implementarea proiectului de iluminare
stradală în or. Ocnița. Încadrare în grupul de lucru al proiectului de
iluminare stradală or. Ocnița. (1 proiect, 9800 beneficiari, suma 4 158 000
lei).
 Pregătirea documentației tehnice pentru implementarea măsurilor de
Eficiență Energetică la Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu” și Școala
Sportivă „Olimp” or. Ocnița.
Au fost publicate și expediate apeluri de proiecte:
 Despre ofertele de granturi acordate de Fondul Internațional pentru
Dezvoltare Agricolă IFAD;
 Apeluri de proiect susținute de către Ambasada Slovacă;
 Concurs Național Moldova Eco-Energetica;
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 Proiecte de încălzire cu biomasă.
În general, Direcția Economie a atras investiții și a valorificat în primăriile din
raionul Ocnița la situaţia de la 31.12.2018 mijloace, după cum urmează:
Suma,
Nr.
d/o

Denumirea
primăriei

Denumirea lucrărilor

1.

or.Ocniţa

Reparatia strazilor or. Ocnița
Reparația curentă unui drum în
cadrul proiectului Revitalizare
Urbana
Reconstrucția parcului Lodocika
Construcția a 4 opriri de autobuse și
a unei porțiuni de trotuar
Reparația capitală a unei opriri
Reparația capitală a 3 gunoiști
Reparația capitală a trotuarului
grădiniței Lăstăraș
Reparația capitală a clădirii
grădiniței Ghiocel
„Unda verde, Moldova!
Modernizarea si eficientizarea
iluminatului stradal”
Construcția unei porțiuni de
apeduct str. M. Viteazul și spre
grădinița Ghiocel
Reparația capitală a cantinei si sala
de calculatoare LT „M.Sadoveanu”
or.Ocnița.(203,6 mii datorie din
2017)
Reparație curentă, reparația capitală
a cantinei LT «Gheorghe
Biruitorul»
Reparații curente Spitalul Raional

2.

or.Otaci

Finanţator

Total

Reparația curentă a drumurilor

Schimbarea ferestrelor clădirii
Consiliului raional, reparația
pereului
Şcoala Sportivă reparaţia capitală a
clădirii
Schimbarea ferestrelor et. III la
Şcoala de Arte "Teodor Negară"
Lucrări de reparație capitală ale
gardului Liceul Teoretic Mihai
Eminescu
Terenuri sportive Liceul ”Mihai
Eminescu”
Reparația curentă rețeaua de
iluminare stradala
Achiziționarea autospecialelor
pentru salubrusarea orașului
Procurarea materialelor de
construcție pentru gardul bisericii
Montarea apeductului de apa
potabila pe străzile orașului
Lucrari de raparație a unui sector de
drum

mii lei

Donator

Notă
Buget
Local/st
at
100%

MEI
Buget local,
Fondul Rutier
Fundația
Poloneză Polish
Aid
Buget local,
Fundația
poloneză Polish
Aid

1799,0

Buget local

167,4

167,4 BL

Buget local
Fundația
Poloneză Polish
Aid

24,1

24,1 BL

100%
100%

Buget local

206,2

206,2 BL

100%

Buget local,
Buget de stat

473,0

250,0 BS

223,0 BL

AEER & FEE

4158,0

222,3 FEE
3299,3AEER

636,4 BL

Buget local

115,7

1071,1

1030,6 FR

19,9

19,9 FP

298,6

157,6 FP

40,5 BL

100%
100%

100%

92,7

141,0 BL
100%

92,7 FP

100%
100%

100%
115,7 BL
100%

Consiliul
Raional
Bugetul
instituției

1493,5

203,6 CR
996,5 CR
118,1 CR

Consiliul
Raional

576,4

521,7 CR

12,5 BL
42,2 BL

Consiliul
raional
Bugetul
institutiei

474,2

98,5 CR
243,1 CR

132,6 BL

Consiliul
Raional

175,4

118,8 CR
56,6 CR

13,6

13,6 CR

90,4

90,4 CR

Consiliul
raional
Consiliul
raional

175,3 BL

100%

100%

100%

100%
100%
100%

Buget local

301,9

301,9 BL

Buget local

154,0

154,0 BL

Buget local

163,5

163,5 BL

Buget local

921,5

921,5 BL

Buget local

35,0

35,0 BL

Buget local

23,0

23,0 BL

Fondul rutier

887,3

10

887,3 FR

100%
100%
87%
100%
100,%
100%

3.

4.

or. Frunză

com.Bîrladeni

Reparația curentă rețea electrică
grădinița nr.2
Aprovizionarea cu apa si canalizare
Racordarea obiectelor cu menire
social-culturala si a caselor de locuit la apeductul central
Reparatia drumului
Reparatia capitală a stadionului
pentru copii din or.Frunza
Procurarea mijloacelor de transport

Buget local

15,0

Fondul ecologic

76,0

4,3 FE

Buget de Stat

125,3

125,3 BS

Fondul rutier

119,3

119,3 FR

Buget local

239,9

Buget de Stat

633,7

Drum de acces spre cimitir

MEI

1005,0

Reparatia pragului la Scoala
primara-gradinita
Reparație capitală Casa de cultură
Paladea
Reparație curentă Casa de Cultură
Paladea

Bugetul
institutiei

8,0

8,0 BL

Buget local

43,6

43,6 BL

Buget local

21,8

21,8BL

MEI

2256,0

Fondul rutier
Consiliu raional
Buget local

Reparatia strazilor s. Rujnita, s.
Paladea, s.Birladeni
Reparația drumurilor
Reparație curentă LT Rujnița
Aprovizionare cu apă
Reparația sediului primăriei
Reparaţie capitală OMF Paladea
5.

6.

7.

s.Bîrnova

com.Calarașovca

Reparația străzilor din localitate
Reparația capitală electricitatea
gimnaziul Bîrnova
Reparația capitală electricitatea
Casa de Cultura
Reparația capitală electricitatea
Grădinița Bîrnova
Teren de joacă Grădinița Bîrnova
Amenajarea terenului de joaca
Iluminare stradală s.Calarașovca
Reparații sala de sport gim.
Calarașovca
Reparația drumului
Reparația caminului de cultură
Berezovca
Reparație grădinița Berezovca
Reparatia biblioteca
Reparatia drumului

71,7 BL

100%
100%
100%

100%
239,9 BL

100%
100%

633,7 BS
950,0 MEI
55,0 MEI

100%
100%
100%
100%

381,1

1000,0 MEI
600,0 MEI
656,0 MEI
287,1 FR

94,0 BL

100%

106,5

10,5 CR

96,0 BL

100%

491,9

491,9 BL

100%

Buget local
Consiliul
raional
MEI

17,3

17,3 BL

100%

Bugetul local

115,6

Buget local

85,0

85,0 BL

Buget local

48,5

48,5 BL

FISM
Buget local
Buget local

500,0
1,5
18,8

Buget local

163,9

Fondul rutier

143,0

Buget local

30,3

30,3 BL

Buget local
Buget Local
MEI

3,3
4,5
620,0

3,3 BL
4,5 BL
620,0 MEI

Buget de stat

279,8

279,8 BS

Buget local

98,3

Buget de stat

139,3

Fondul rutier

238,8

MEI

898,0

MEI

721,0

MEI

1148,0

Buget de stat

184,9

184,9 BS

Buget de stat

140,6

140,6 BS

Buget local

254,4

254,4 BL

Buget local

236,0

236,0 BL

Fondul rutier

191,6

236,7

236,7 CR

938,4

665,0 MEI
20,6 CR
95,0 CR

100%

100%
273,4 BL

500,0 FISM
1,5 BL
18,8 BL
163,9 BL
143,0 FR

100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

com.GrinăuţiMoldova
Reparația sistemului de iluminare
stradala
Reparatia pragului si fasdei
Primariei
Reparație capitala a gardului
Gradinita Andries, reparatie curenta
Reparație strazilor
Acces spre Casa de Cultură, s.
Grinauți-Raia, acces spre CMF
Acces spre cimitir, s. Rediul-Mare,
acces spre CMF
Drum spre cimitir, scoala, biserica,
Grinauti-Moldova

8.

15,0 BL

s.Dîngeni

Reparatia pragului Caminul
Cultural Grinauti-Moldova
Reparatia bibliotecii
Reparatia Caminului Cultural
Grinauti-Raia
Rerparație capitala a cladirii
bibliotecii
Reparația drumului

11

100%
98,3BL

100%

109,3 BS
30,0 BS
238,8 FR
508,0 MEI
390,0 MEI
393,0 MEI
328,0 MEI
460,0 MEI
308,0 MEI
380,0 MEI

186,6 FR

100%

100%
100%
100%
100%

100%

5,0 BL

100%
100%
100%
100%

9.

10.

Hadarauti

com.Lencăuţi

Reparatia capitala casei de cultura
Reparația capitală a cladirii primariei
Reparatia drumului

Buget de stat

823,7

Buget local

231,1

MEI

1005,0

1005,0 MEI

Reparatia drumurilor

Fondul rutier

299,8

214,2 FR

MEI

980,0

740,0 MEI
240,0 MEI

Buget de stat

395,0

395,0 BS

Buget local

44,1

44,1 BL

Buget local

80,1

80,1 BL

Buget local

288,0

288,0 BL

Consiliul
Raional

77,9

77,9 CR

Fondul Rutier

203,0

MEI

1072,0

103,0 FR
100,0 FR
645,0 MEI
427,0 MEI

Bugetul local

90,0

Bugetul local
Bugetul local

20,0
45,0

Consiliul
raional

230,0

Buget local

50,0

Reparatia străzilor, acces spre
biserică
Construcţia blocului alimentar la
grădiniţa de copii
Reparaţia gardului de la cimitirul
vechi
Construcţia beciului la blocul
alimentar al gradiniţei
Procurarea unui Tractor cu lamă şi
remorcă pentru amenajare
teritoriului
Extinderea copertinei intrarii
principale in cladirea gimnaziului si
renovarea pragului scolii.
Reparaţia drumurilor s. Lencăuţi,
s. Verejeni
Reparaţia drumurilor s. Lencăuţi, s.
Verejeni
Reparaţia primăriei şi amenajarea
teritoriului adiacent
Reparaţia Oficiului poştal Lencăuţi
Schimbarea tîmplăriei la casa de
cultură Verejeni
Reparaşia şi construcţia reţelelor
inginereşti la OMF Lencăuţi
Reparația monumentului s.
Lencăuți
Schimbarea geamurilor în 3 clase.
Gim„Alexandru Groppa” Verejeni
Instalarea a 4 ferestre gim. Lencăuți

11.

12.

13.

823,7 BS
231,1 BL

85,6 BL

85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Consiliul
raional
Consiliul
raional

100%

100%
100%
90,0 BL
20,0 BL
45,0 BL

200,0 CR

30,0 BL
50,0 BL

23,5

23,5 CR

8,6

8,6 CR

100%
100%
100%
100%
100%
100%

com. Lipnic

s.Clocuşna

s.Corestăuți

Reparația fîntînii arteziene
Procurarea pompei pentru apă
Plombarea drumului
Reparația drumului de acces spre
cimitir com. Lipnic
Reparația drumuli de acces spre
porțile satului com. Lipnic
Reparația drumuli de acces spre
biserică com. Lipnic, s. Paustova
Reparația curentă grădinița de copii
Reparație Casa de Cultura Lipnic
Reparatie clădirea primăriei
Procurare materiale de constructie
pentru amenajare teren de joaca
s.Paustova
Reparație curentă gim. Ștefan cel
Mare, com. Lipnic
Reparația curentă a grădiniței
Reparatia capitala sala sport la
gradiniță
Reparația curentă primaria
Reparația străzilor din localitate
Reparația străzilor din localitate
Reparația capitală a acoperișului
șarpant a gimnaziului din sat.
Clocușna
Reconstrucția sistemei de încalzire
gim. Emil Loteanu
Reparația curentă gimnaziu Emil
Loteanu
Reparaţia drumului
Reparatia strazilor din localitate

Buget local
Buget local
Fondul rutier

23,8
49,7
379,5

379,5 FR

MEI

615,0

615,0 MEI

MEI

410,0

410,0 MEI

MEI

820,0

820,0 MEI

Buget local
Buget de Stat
Buget local

14,6
228,4
218,7

228,4 BS

Buget local
Bugetul
instituției
Buget local
Ambasada
Germaniei
Buget local
Fondul rutier

23,8 BL
49,7 BL

100%
100%

218,7 BL

100%
100%
100%

29,1

29,1 BL

100%

6,2

6,2 BL

25,5

25,5 BL

100%
100%

15,5 BL
1,5 BL

100%
100%

14,6 BL

150,2

150,2

15,5
263,7

262,2 FR

MEI

1300,0

1300,0 MEI

Consiliul
raional

584,1

584,1 CR

Consiliul
raional

300,0

300,0 CR

Buget local

32,0

Fondul rutier
MEI

114,7
891,0
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100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%
32,0 BL

114,7 FR
600,0 MEI

100%
100%
100%

123,0 MEI
168,0 MEI

14.

s.Mereşeuca

Reparaţie curentă Casa de cultură
Reparaţie curentă sediul Primăriei
Reparaţia reţelei electrice şi
iluminare stradală
Procurarea tehnicii speciale (video
camere 5 buc.)
Reparaţie curentă grădinița de copii
Construcția WC interior pentru
elevii gimnaziului Mereșeuca.
Amenajarea terenului de joacă
pentru elevii gimnaziului
Mereșeuca
Reparatia drumului

16.

17.

18.

s.Mihălăşeni

30,4 BL
19,1 BL

Buget local

28,9

28,9 BL

Buget local

19,5

19,5 BL

Buget local
Consiliul
raional

66,8

66,8 BL
516,1 CR

Consiliul
raional

270,0

270,0 CR

Fondul rutier

122,9

MEI

1172,0

122.9 FR
828,0 MEI
161,0 MEI
183,0 MEI

Iluminare stradală
Reparatie la grădinița de copii
„Garofița”+ gard
Amenajarea teritoriului (parc)
Reparația drumului de acces spre
Casa de Cultura
Drum de acces spre Mihălășeni
Reparație curentă gim. Mihalașeni

Buget local

210,0

210,0 BL

Buget local

72,4

72,4 BL

Buget local

30,0

30,0 BL

MEI

1152,0

1152,0 MEI

Fondul rutier
Buget instituției

265,3
5,0

171,3 FR

13,9 BL

Amenajarea teritoriului ,alee

Buget local

420,0

Reparația curentă a grădiniței
Reparația drumului din localitate

Buget local

28,0

Fondul rutier

357,5

357,5 FR

Reraratia capitala a acoperisului
sarpant la Cam.Cultural
Reraratia capitala a acoperisului
moale la Cam.Cultural
Schimbarea timplariei la Cam.
Cultural
Reparatia capitala a treptelor la
Cam.Cultural
Rep.Capit. a sistemei de incalzire la
Primaria Sauca
Schimbarea timplariei la Primaria
Sauca
Reparaţie capitală OMF Sauca
(holul)
Reparatia portiunilor de drum
Reparatia camerei viceu
Reparaţia clădirii (unele ferestre,
încăperi interioare) Gimnaziu
"Petru Zadnipru"
Reparația grădiniței de copii
(imprejmuire)
Iluminarea strazilor

Buget de Stat
CHC
Buget de Stat
CHC
Buget de Stat
CHC

729.3

729.3 BS

102.8

102.8 BS

450.0

450.0 BS

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%

94,0 BL
5,0 BL

100%
100%

420,0 BL

100%

28,0 BL

100%
100%

com.Ocniţa

s.Sauca

s.Unguri

Teren de joacă

19.

30,4
19,1

530,0

Reparatia drumului spre gimnaziu,
Casa de Culuiră, prin localitate

15.

Buget local
Buget local

com.Vălcineţ

Reparația drumului
Reparația drumului
Reparația curentă Casa de Cultură
Reparație curentă a gimnaziului,
reparația încălzirii cantinei
Reparație curentă Camin Cultural
Valcinet
Reparația drumului
Reparaţia capitală a tavanului la
Şcoala primară-grădiniţă Codreni
Reparatia drumului spre s. Codreni
Reparatia curentă Caminul
Cultural Codreni

100%
100%
100%

Buget local

62.0

62.0 BL

Buget local

160.6

160.6 BL

Buget local

30,5

30,5 BL

Consiliul
raional
Fondul Rutier

20,7

20,7 CR

194,4

194,4 FR

100%

100%

17,8

Consiliul
raional

357,4

Buget local

27,0

27,0 BL

Buget local
Buget de Stat
CHC
Fondul rutier
MEI
Buget local

70.0

70.0 BL

17.8BL

100%
100%

325,7 CR

60,0

60,0 BS

157,2
920,0
6,0

157,2 FR
920,0 MEI

17,0

31,7 BL

6,0 BL
17,0 BS

Buget local

23.2

Fondul rutier
Consiliul
Raional
MEI

289.1

285.7 FR

31,0

31,0 CR

492,0

492,0 MEI

Buget local

4.7
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100%

100%

Buget local

Buget de Stat

100%

23.2BL
3.4 BL

4.7 BL

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

20.

21.

22.

s.Naslavcea

s.Gîrbova

Drumuri M,R,G,
Ocnița

Schimbarea ferestrelor Caminul
Cultural Codreni
Reparație curentă a dipozitului
pentru lemne și brichete.
Amenajarea teritoriului (cimitir)
Reparația drumului
Drumul de acces spre biserică, str. 1
Mai
Iluminare stradala
Reparația grădiniței Capelica,
blocul sanitar, reparație curentă
Construcția sistemului de încălzire,
grădinița Capelica
Reparația biblioteca publică
Construcția pistelor în parcul de
odihnă
Construcția unei sobe,
Reparație curentă gim. Naslavcea
Reparatia drumului spre cimitir si
Casa de Cultura
Reparatia drumurilor
Reparația cantinei la grădiniță
Reparația acoperișului la Casa de
Cultură
Reparația sălii de dans la Casa de
Cultură
Reparația la biblioteca
Reparația la primarie
Reparația acoperișului la grădiniță
Constructia centralei termice
Gimnaziul Gîrbova
Drumul republican R11-BriceniOcnita-Otaci-R8 (or. Otaci)
Reparatia drumului R11 (s. Ocnita)
Reparatia drumului R11 (s.
Valcinet)
R11- R8 Birnova- Girbova- Sauca

Buget local

13.2

13.2 BL

100%
100%

Buget local

30,0

30,0 BL

Buget local

206,3

206,3 BL

100%

Fondul rutier

139,9

89,1 FR

50,8 BL

100%

MEI

771,0

371,0 MEI
400,0 MEI

Buget local

36,9

36,9 BL

100%

Buget local

113,5

97,6 BL
15,9 BL

100%

Buget de Stat

270,4

268,9 BS

100%

1,5 BL

Buget local

6,3

6,3 BL

Buget local

89,0

89,0 BL

Consiliu raional

16,4

11,4 CR
1600,0 MEI
100,0 MEI
146,8 FR

5,0 BL

100%
100%
100%
100%
100%

MEI

1700,0

Fondul Rutier

225,5

Buget local

92,1

Buget de Stat

932,2

Buget local

19,2

19,2 BL

Buget local

37,5

37,5 BL

100%

Buget local

11,0

11,0 BL

100%

Buget de Stat

400,0

400,0 BS

UE-PNUD

1256,7

1200,0 PNUD

Fondul rutier

1200,0

Fondul rutier

1000,0

Fondul rutier

800,0

Fondul rutier

2000,0

Total

59544,1
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760,0 BS

78,7 BL

100%

92,1 BL

100%

172,2 BL

100%
100%

100%
56,7 CR

100%

700
500
700,0
300,0
400,0
400,0

100%

2000,0

100%

100%
100%

Mijloacele financiare valorificate în anul 2018 în raionul Ocnița
1

Buget local

9656,5

2

Consiliul raional

5249,4

3

Buget de stat

5988,7

4
5

Fondul rutier
UE-PNUD

(5000,0+5591,2) = 10591,2
1200,0

6

FISM

7

MEI (Drumuri bune)

22412,0

8

Ambasada Germaniei

150,2

9

222,3

10

Fondul de Eficienta Energetica
(FEE)
Fundația poloneză Polish Aid

11

Fondul Ecologic

12

Alianta pentru Eficienta
Energetica si Energie
Regenerabila (AEER)
Total

500,0

270,2
4,3
3299,3

59544,1 mii lei

În perioada raportată, primordială pentru Consiliul raional a rămas investirea
mijloacelor financiare în reparația obiectelor, ce țin de infrastructura socială a
teritoriului administrat. Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri a
Consiliului raional a acționat pe parcursul anului 2018 în vederea realizării acestor
obiective.
Au fost efectuate lucrări de construcţie/reparaţie (inclusiv aprovizionarea cu apă,
canalizare, gaze naturale şi termoficare) a instituţiilor social-culturale din teritoriul
administrat executate în anul 2018, după cum urmează,

Nr.
d/o

Instituția

Denumirea lucrărilor
(reparație curentă/capitală)

Suma,

1.

2.

3.

Gimnaziul
Vălcineț

IP Gimnaziul
Mereșeuca

Gimnaziul
„Olga
Cobîleanscaia
”

Reparație curentă a sălilor de clasă
Reparație a terenului sportiv
Construcția WC interior pentru
elevii gimnaziului Mereșeuca.

mii lei

Finanţator

Total
Reparație capitală a coridoarelor

Notă
(%
lucră
rilor
îndep
linite
)

Gimnaziu
Asociația părinților
din gimnaziu
Agent economic,
gimnaziu
Bugetul de Stat

Buget
Local/stat

Donator

6,5

100

6,5

16

11

5

4

2,5

1,5

100
90

530000,0

530000,0

270000,0

270000,0

100

100

Amenajarea terenului de joacă
pentru elevii gimnaziului
Mereșeuca

Bugetul de Stat

reparație curentă a gimnaziului,
reparația încălzirei cantinei

buget de stat

15

16,9

16,9

100

100

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

IPGimnaziul
Corestăuți
ȘPG Codreni
IP Gimnaziul
”Vitalie Tonu”
Dîngeni

Reparația curentă

Bugetul instituției

8

8

Reparația încăperilor grupei
pregătitoare ,clasei 1 și a podurilor.

Bugetul local

108.000

108.000

LT„C.Stamati”
com.Ocnița
LT Rujnita

Gimn. ,,Emil
Loteanu”Clocuș
na
Gimnaziul
GrinăuțiMoldova
Gim. Berezovca
Gimnaziul
Bîrnova
Gimnaziul
Calarașovca
Gimnaziul
Mihălășeni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schimbarea ferestrelor
Reparatii curente
Acoperiș ( reparație capitală) bloc
central
Acoperiș ( reparație capitală) sală
de sport
Sistem de încălzire în sala de
sport,sala festivă
-

Bugetul instituției

10,5
45,9

10,5
45,9

530 000

-

27000

270000

-

-

300000

-

-

0

0

0

100

100

100

Guvern

-

-

reparație curentă

Bugetul instituției

8073 lei

Schimbarea rețelei electrice
interne.

Consiliul Raional
Ocnița
Gimnaziul Bîrnova

20.000

-

-

-

Reparație curentă

Bugetul instituției

5000

-

-

20000

95000

-

-

100
100

95.000
100

100

15.

IP
GIMNAZIUL
HADARAUTI

Extinderea copertinei intrarii
principale in cladirea gimnaziului si
renovarea pragului scolii.

Consiliul Raional
Ocnita

Instalarea sistemei de ventilare in
cantina gimnaziului
Amenajarea teritoriului si
procurarea / instalarea
tomberoanelor pentru deseuri
conform cerintelor ANSA
16.

17.

IP g.Lencăuţi
Gimnaziul„Alex
andru Groppa”

65 mii

26 mii

Bugetul CR
Ocnita

100
3250

9500

Instalarea a 4 ferestre

Bugetul instituției

8670

Reparații curente la început de an
școlar.
Schimbarea geamurilor blocul de
studii în 3 clase.

Din bugetul
instituției

28500

-

-

28500

100

100

100

18.

LT
„M.Sadoveanu”
Or.Ocnița

Reparația capitală a cantinei
Reparația capitală a sălii de
calculatoare

Consiliul Raional
Bugetul instituției

919,607
(Buget
local)
+134834,80
+40520,33(
rețeaua
electrică)

118091,70

19.

20.

Gimnaziul
Gîrbova
Gimnaziul
„P.Zadnipru”
Sauca

Construcția centralei termice cu
arderea biocombustibilului solid

PNUD

1200000

Servicii de proiectare a sistemului
de termoficare interioară

CR Ocnița

41400

Reparația capitală a clădirii

Bugetul local

31,7

100
PNUD

Buget de stat

100

16

31,7

Reparație curentă

21.

CCC Ocnița

22.

IPLT “Mihai
Eminescu” or.
Otaci

Reparație curentă

23.

Liceul teoretic
«Gheorghe
Biruitorul» or.
Ocnița
IP GM
Naslavcea

Construcția unei sobe
Reparație curentă

Gimn.„Șt. Cel
Mare” Lipnic

Reparație curentă

Bugetul instituției

5

5

100

100

24.
25.

Reparație capitală

Bugetul instituției

24000

stat

12500
Consiliul raional

Reparația capitală a cantinei

11357,89

-

de stat

521,744
+42,220
-

Buget locol

100

100

5319,49
Bugetul instituției

6200

100

Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate lucrări de construcții și reparații a clădirilor
și încăperilor la 10 obiecte, în sumă totală de 3700 mii lei din bugetul raional.
Dintre acestea:
 5 instituții de învățămînt :
- LT ”M. Sadoveanu” – ospătăria – 1127,6 mii lei;
- LT ”Gh. Biruitorul” – ospătăria – 480 mii lei, viceu – 119 mii lei;
- Gimnaziul ”E.Loteanu” –reparația acoperișului – 211,7 mii lei, reparația
acoperișului blocului II – 352,9 mii lei;
- Gimnaziul Hădărăuți – reparația pragului – 77,9 mii lei;
-LT C. Stamati – WC – 464,2 mii lei;
 3 instituții medicale :
- OMF Paladea – 237 mii lei
- OMF Sauca – 20,7 mii lei
- IMPS Spitalul raional – coridor/ secția consultativă – 98,5 mii lei
- IMPS Spitalul raional – secția/primire – 234,1 mii lei
 Sediul Consiliului raional :
- Schimbarea ferestrelor – 119 mii lei
- Pereul clădirii – 56,6 mii lei
 Școala de Arte :
- Schimbarea ferestrelor – 90 mii lei
Pentru reparația și întreținerea drumurilor locale s-au alocat, din fondul rutier 7198,8
mii lei. În conformitate cu programul, elaborat de SCGCD, coordonat cu Consiliul
raional, s-a alocat, pentru întreținerea de iarnă a drumurilor 450 mii lei, pentru
întreținerea de vară – 1948,8 mii lei, pentru reparații – 4800 mii lei.
Pentru întreținerea de iarnă s-au valorificat – 450 mii lei și încă 95 mii lei, adăugător, în
luna decembrie.
Pentru reparația drumurilor s-au valorificat 4800 mii lei, s-au reparat – 2710 metri /
asfalt.
Pentru întreținerea de vară s-au valorificat 1948,8 mii lei:
 s-au profilat – 30 km / șosea;
 s-au reparat – 16 km/ acostament;
 s-au curățat – 6 km/ rigole, s-au cosit – 140 km/ acostament;
 S-au plombat gropile – 2155,65 m2;
 colmatarea crăpăturilor – 11 mii metri;
 S-a curățat fîșii forestiere 26 mii metri;
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 s-au tăiat – 565 copaci – 150 mii lei.
Hotărârea de Guvern nr. 225 din 12 martie 2018 pentru aprobarea Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018
și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele
localităților), locale, comunale și a străzilor a semnificat, cu siguranță, că sectorul de
drumuri este o prioritate pentru Republica Moldova, inclusiv și pentru raionul Ocnița.
Noi toți ne dorim drumuri mai bune, inclusiv și în localitățile rurale.
În teritoriul administrat în anul 2018 s-au efectuat următoarele lucrări în acest sens:
Au fost reparate:
 drumuri naționale (M, R, G):-4,05 km în 4 localități în sumă de 5000,00 mii lei
 drumuri locale-0,00 lei
 drumuri comunale și străzi-42,01 km în 24 localități în sumă de 22412,00 mii
lei
Direcţia Deservire Fiscală Ocnita a activat și în anul 2018 în vederea asigurării administrării fiscale prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare 1a respectarea legislaliei.S-a monitorizat procesul de conformare, aplicare uniformă a politicii
reglementărilor in domeniul fiscal.
Realizarea acestui ansamblu de obiective depinde nu numai de voința și cadrul legislativ
adoptat, dar impune și un efort multidimensional al funcționarilor Direcţiei Deservire
Fiscală Ocnita, pentru optimizarea continuă a procesului de administrare fiscală. Principalul indice de performanță in activitatea instituției este procentul indeplinirii bugetului
în comparație cu 2017.
Astfel în anul 2018 :
 Bugetul de Stat / încasări – 32,4 mln (+7,3 %)
 Bugetul local / încasări – 21,9 mln (+ 8,3 %)
 Fondul asigurări sociale – 52 mln (+10,2 %)
 Asigurări medicale – 17,5 mln (+18,3 %)

Inspecţia teritorială în energetică Edineţ pe parcursul anului 2018 a supus controlului
tehnic conform Legii nr. 131, reţelele electrice din teritoriul al 21 de primării a raionului
Ocniţa. Controalele efectuate de IET Edineț, au constatat că, în multe cazuri
examinările periodice ce necisită a fi efectuate la instalațiile electrice de distribuție din
posesia OR ORED Ocnița, se petrec mai mult formal, graficele lucrărilor de reparaţii în
reţelele electrice de distribuţie nu se respectă.
În urma controalelor tehnice efectuate de către colaboratorii IET Edineț s-a stabilit, că
din cele 33 de localităţi din r-nul Ocniţa, 4 localităţi nu sunt alimentate fiabil cu e/e din
cauza lipsei legăturii de rezervă:
(s.Clocuşna, s.Sauca, s.Mereşeuca şi s.Codreni).
În urma analizei şi ca efect al controalelor tehnice efectuate s-au depistat un şir întreg
de neajunsuri, legate de modul de întreţinere şi deservire necalitativă a reţelelor de
distribuţie din partea OR ORED Ocniţa.
Unele din cele mai des depistate neajunsuri şi abateri de la cerinţiile DNT în vigoare
sunt:
-scurgeri de ulei din transformatoarele de putere la 27 PT 10/0,4 kV;
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- aparatele de protecţie: pentru partea 0,4 kV la 12 PT şi pentru partea 10 kV la
22 PT nu corespund cerinţelor Normelor de exploatare, utilizîndu-se siguranţe
fuzibile şuntate şi necalibrate;
- acces liber la părţile conductoare aflate sub tensiune la 93 PT 10/0,4 kV.
În cadrul controalelor tehnice desfăşurate pe parcursul anului 2018 în teritoriul r-nului
Ocniţa nu au fost înregistrate PT-10/0, 4/0,23kV declarate „fără stăpân”.
În urma controalelor tehnice efectuate, în adresa ORED Ocniţa au fost emise 742 de
puncte prescripţii. Din analiza efectuată şi informaţiile oficiale prezentate către IET
Edineţ, sector Ocniţa, s-a stabilit că din cele 742 de puncte prescripţii emise, 53 puncte
sunt cu termen neexpirat şi 671 punte s-au îndeplinit, ceia ce constitue 87.3%
îndeplinire , cu 2 % îndeplinire mai puțin față de perioada anului 2017.
În perioada de referinţă, conform informaţiei acumulate de inspecţiile teritoriale, în
reţelele electrice de distribuţie şi transport 10-110 kV au avut loc 41 deconectări
avariate. Majoritatea deconectărilor au avut loc în reţelele electrice de distribuţie (39
caz.). Aceasta, după părerea inspectorilor, se datorează nerespectării de către ORED a
cerinţelor RETCRE. (2 deconectări) au avut loc în reţelele 35 kV.
Din cei 33 de consumatori mari din raionul Ocniţa în perioada anului 2018 au fost
supuşi controlului tehnic 15 consumatori din care conform Legii nr. 131 -11
consumatori mici şi conform HG 862- 2 consumatori mari.
În total s-au emis în adresa consumatorilor mari 159 prescripţii din care 7 cu termen
neexpirat. S-au executat 130 prescripţii, ceia ce constitue 85,5 % îndeplinire.

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ocniţa realizează în teritoriul administrat politica
statului
în
domeniul
asigurărilor
sociale.
Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor
dreptul la protecţie socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, invaliditate, de
pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensii, indemnizaţii, compensaţii nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale. La deservire la Casa Teritorială de Asigurări
Sociale Ocnița sînt 13487 beneficiari, inclusiv 11390 pensionari, 1356 beneficiari de
alocații sociale de stat, 741 familii cu copii. Pentru anul 2018 au fost alocate mijloace
bănești în sumă de 210 mln.lei pentru plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor
familiilor cu copii.
Pe parcursul anului 2018 CTAS Ocnița a activat, obținînd următorii indicatori:
Nr.
Denumirea indicilor
d/o
1. Stabilirea prestaţiilor sociale

Indicatorii
1347
19

2.
3.
4.
5.

Stabilirea pensiilor pentru limita de vîrstă
Stabilirea pensiilor de urmaş
Stabilirea pensiilor de dezabilitate
Stabilirea pensiilor pentru unele categorii de
cătăţeni

277
8
74
3
357

Indemnizaţii unice la naşterea copilului
Acordarea biletelor de tratament
Petiţii examinate
Cetăţeni audiaţi
Ajutor de deces (persoane)
Scanate date din carnete de muncă (nr.carnete de
muncă)
12. Scanate rapoarte BASS
6.
7.
8.
9.
10.
11.

58
7
140
608
5038
7381

Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ocnița a promovat
politici, strategii şi programe de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului
şi combaterea efectelor sale sociale, implementarea politicii de migraţie a forţei de
muncă. A continuat susţinerea implementării strategiilor naţionale pentru ocuparea
forţei de muncă, prin asigurarea accesului egal la programe şi servicii de ocupare calitative şi bine direcţionate în localitățile raionului Ocnița.
În perioada de referinţă au fost stabiliţi următorii indici de performanţă:
Nr.
d/o
1.

Indicatorii

Denumirea indicilor
Numărul total de şomeri

1535

2.

Şomeri înregistraţi pe parcursul anului

208

3.
4.

Şomeri ieşiţi din evidenţă pe parcursul anului
Persoane care au beneficiat de locuri de muncă

65
290

5.

Ajutor de şomaj

85

6.

Curs de formare profesională

46

7.

Şomeri antrenaţi la lucrări publice

65

8.

Mărimea medie de ajutor de şomaj (lei)

1642,68

Direcţia Învăţămînt Ocniţa a activat în anul 2018 avînd ca obiective - realizarea în
teritoriul administrat a unui învăţământ modern, pregătirea resurselor umane
competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili de autodezvoltare, care
posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe
piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschiși pentru dialog
intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate.
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Realizarea acestor deziderate este favorizată de un șir de puncte tari în învățămîntul
raional, cum ar fi:
 Aplicarea adecvată a legislaţiei în domeniul educaţiei;
 Implementarea politicilor educaţionale;
 Prezența unor abilităţi de planificare strategică ale managerilor;
 Centrarea managementului şcolar şi preşcolar pe obiective strategice şi pe
obţinerea de performanţe;
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive și a unui climat de activitate
motivant;
 Colaborare eficientă cu APL de nivelul I şi II şi alţi parteneri educaţionali;
 Sporirea numărului cadrelor didactice care utilizează sisteme moderne de predare
– învăţare - evaluare;
 Folosirea pe scară larga a Internetului în mediul urban şi rural;
 Existenţa bazei de date privind instituţiile şcolare şi preşcolare;
 Manifestarea interesului pentru antrenarea şcolilor în proiecte investiţionale;
 Preocuparea managerilor şcolari şi preşcolari pentru dezvoltarea bazei didacticomateriale;
 Preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
 Centrarea curriculumului modernizat, axat pe competenţe, pe achiziţiile finale ale
elevului.
În același timp învățămîntul preuniversitar din raionul Ocnița are și unele puncte slabe:
 Condiţii încă neadecvate pentru realizarea unei educaţii de calitate;
 Disfuncţii seci, birocratice, care încă mai predomină;
 Copii cu nevoi speciale greu de acomodat instruirii incluzive din anumite motive;
 Insuficiența documentară şi preocupare a managerilor pentru obţinerea de
fonduri;
 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor manageri şcolari şi cadre didactice;
 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;
 Neimplicarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor în actul decizional
şi educaţional;
 Evaluarea subiectivă în unele cazuri a cadrelor didactice şi de conducere;
 Pregătirea insuficientă a unor cadre de conducere în domeniul managementului
şcolar;
 Pregătirea cadrelor didactice, care nu au formate competenţele digitală şi
antreprenorială;
 Şcoala, prin programele de educaţie extraşcolară, nu reuşeşte să contracareze
efectele negative din zona informală, exterioară şcolii;
 Nu se folosesc la parametrii maximi computerele din dotare, în special în şcolile
din mediul rural;
 Insuficienta ajustare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor;
 Insuficienta manifestare a creativităţii şi originalităţii cadrelor didactice în
vederea creşterii motivaţiei învăţării;
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 Implicarea multor nespecialişti în predarea disciplinelor şcolare, care conduce la
diminuarea calităţii procesului educaţional.
Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului și a examenelor de Bacalaureat
sînt indicii reali ai stării sistemului educațional din raion.
Menționăm, că în anul de studii 2017-2018 rata de promovare a examenelor la treapta
gimnazială a fost 100%.Nota medie a examelelor de gimnaziu a fost cu 0,44 mai mică
decît în anul de studii precedent.S-a redus numărul notelor de ”9” și ”10”, însă a crescut
numărul notelor de ”5”, ”6”,”7” și ”8”.Un obiectiv al managerilor școlari rămîne a fi
promovarea calității în procesul instructiv-educativ în instituții, întru creșterea
rezultatelor școlare.
REZULTATE ÎN CADRUL EXAMENELOR
DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
ANUL DE
STUDII
2016-2017
2017-2018

RATA DE
PROMOVARE
100%
100%

NOTA MEDIE
6,91
6,47

Referitor la examenele de bacalaureat, se remarcă, că toate 5 licee din raion,
existente în anul de studii 2017-2018 au avut în total 76 candidați la BAC, dintre care au
promovat 60 absolvenți, fapt ce constituie 79%, comparativ cu 88% în anul 2017, rata
promovării fiind în descreștere cu 9%.
Nota medie per raion la examenele de BAC a constituit 6,65( cu 0,04 unități mai
mult decît anul precedent). Procentul calității examenelor de BAC a fost în anul 201811%(8 elevi au obținut nota medie ”8” și mai mult).
Rata de promovare a fost de 100% la disciplinele de BAC la solicitare (chimia,
biologia, informatica, matematica, istoria). Disciplinele cu cea mai mică rată de
promovare au fost matematica (60%) și limba franceză (65%).
Notăm, că cele mai bune rezultate s-au remarcat la LT ”M.Sadoveanu”, or.Ocnița,
instituția clasîndu-se pe locul 24 dintre 303 licee din RMoldova.
(Rata de promovare -100%, nota medie-7,13, locul 5 în zona de nord a republicii.
REZULTATE ÎN CADRUL EXAMENELOR –BAC
INSTITUȚIA
Candidați
total/candidați care
au susținut

Media BAC
(candidați,
promoția 2018,
care au
promovat)

Media pe anii de
liceu la
disciplinele de
examen

DIFERENȚA
dintre medii

RATA DE
PROMOVARE

LT ”M.Sadoveanu”
26/26
LT”Gh.Biruitorul”
16/13
LT ”M.Eminescu” 9/7
LT ”C.Stamati” 17/11
LT Rujnița
8/3
TOTAL 76/60

7,13

8,44

1,31

100%

6,63

8,22

1,59

81,25

6,14
6,00
6,13
6,65

7,80
7,68
9,31
8,22

1,66
1,68
3,18
1,57

77,7%
64,7%
37,5%
78,9%
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Se constată, că în instituțiile preuniversitare din teritoriul administrat în activitatea
instructiv-educativă mai este loc și pentru mai bine.Urmează a motiva tinerii pentru
studii de calitate.
Promovând ideile de competiţie corectă şi performanţă, olimpiadele şcolare sunt
adevăratele concursuri de excelenţă adresate elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese
deosebite. Olimpicul este elevul care, având premisele menţionate mai sus, are şansa de
a fi descoperit şi pregătit de către un profesor dedicat meseriei sale.
Elevul olimpic îşi asumă mai multe responsabilităţi, decât colegii săi de generaţie pentru
că se reprezintă atât pe sine, cât şi profesorul, şcoala, iar în fericitul caz al calificării la
faza naţională, raionul. Pentru aceasta munceşte suplimentar, îşi reorganizează timpul
zilnic, renunţă la multe alte activităţi cu riscul afectării relaţiilor sale sociale, învaţă să-şi
dozeze efortul, îşi dezvoltă disciplina învăţării, pune accent pe răbdare, voinţă, perseverenţă, profunzime, reflecţie, creativitate.
Deaceia se propune instituțiilor de învățămînt și autorităților APL de nivelul I premierea
elevilor învingători în cadrul olimpiadelor școlare.
CLASAMENTUL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE
DIN TERITORIUL ADMINISTRAT ÎN CADRUL OLIMPIADEI RAIONALE
LICEE
CLASAMENT

LOCUL I
LOCUL II
LOCUL III
LOCUL IV

DENUMIREA INSTITUȚIEI

LT ”M.Sadoveanu”
LT ”Gh.Biruitorul”
LT ”M.Eminescu”
LT ”C.Stamati”

NUMĂRUL DE
LOCURI
PREMIANTE

73
55
34
20

CLASAMENTUL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE
DIN TERITORIUL ADMINISTRAT ÎN CADRUL OLIMPIADEI RAIONALE
GIMNAZII
CLASAMENT

LOCUL I
LOCUL II
LOCUL III
LOCUL IV

DENUMIREA INSTITUȚIEI

Gimnaziul Vălcineț
Gimnaziul Grinăuți-Moldova
Gimnaziul Hădărăuți
Gimnaziul Unguri

NUMĂRUL DE
LOCURI
PREMIANTE

19
14
12
12

Specialiștii Direcției Învățămînt constată probleme majore în învățămîntul din teritoriul
administrat:
1.Rețeaua școlară ineficientă;
2.Investiții și proiecte puțin valorificate, din cauza numărului mic de copii în instituții.
Pentru îmbunătățirea situației din sistemul educațional din raion se propune:
a ) Identificarea compromisului în vederea optimizării reţelei şcolare;
b) stabilirea parteneriatelor cu instituţii educaţionale de peste hotare, în scopul
schimbului de experienţă în domeniul educaţional;
c) contribuirea la implicarea societăţii civile la soluţionarea problemelor ce vizează educaţia şi integrarea copiilor din familii social-vulnerabile;
23

d) promovarea şi susţinerea copiilor dotaţi din instituţiile din teritoriu;
e) sedimentarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate.
În anul 2018 Direcția Asistenșă Socială și Protecție a Familiei în comun cu angajații din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei și partenerii sociali au
depus eforturi pentru prestarea serviciilor sociale de calitate și extinderea asistenței sociale în teritoriul administrat.S-a majorat numărul de beneficiari de ajutor social și ajutor social pentru perioada rece a anului.
Au fost acordate următoarele servicii sociale:
 2455 de beneficiari de ajutor social au primit în anul precedent 28 964 353 lei;
În perioada rece a anului 5598 persoane au beneficiat de 1 774 150 lei;
 -La 3551 persoane cu dizabilități le-au fost achitate compensațiile în transport;
 -227 persoane în raion au primit servicii în domeniul aparatului locomotor;
 -11 oameni s-au folosit de bilete gratis în țările CSI;
 -au fost eliberate 10245 formulare pentru Comisia de determinare a dizabilității și
capacității de muncă;
 -La îngrijire la domiciliu se află 518 beneficiari;
 -40 persoane sînt beneficiari ai Serviciului Asistență personală;
 -pentru recuperarea sănătății în sanatoriile de la Vadul-lui-Vodă și Sergeevca au
fost repartizate 112 bilete balneo-sanatoriale(57 bilete la ”Victoria”, Serghevca,
55 bilete la Vadul-lui-Vodă);
La evidența felcerului protezist se află 884 beneficiari:
 Au primit încălțăminte ortopedică 130 persoane;
 Bandaje-7 persoane;
 Căruciare-15 persoane;
 Cărje-6 persoane;
 Premergătoare- 18 persoane
Funcționarii publici din DASPF: au activat în vederea susținerii copiilor aflați în situație
de risc:
 -au instituit tutela, curatela la 13 minori, au fost adoptați 3 copii;
 -au fost elaborate 183 avize, concluzii, referitor la determinarea domiciliului
copiilor, în urma divorțului părinților;
 -118 copii au primit ajutor bănesc în sumă de 467.780 mii lei în cadrul Serviciului
social sprijin familial (perioada 01.09.18-31.12.2018).
 -La asistenții sociali comunitari sînt în procedură 201 managemente de caz pe
diferite situații de risc.
În anul 2018 de către Serviciul social de suport monetar, adresat familiilor/persoanelor
defavorizate au fost acordate mijloace financiare beneficiarilor din raionul Ocnița în
sumă de 196000 lei.
În același timp, în anul trecut au fosta cordate ajutoare financiare după destinație în
sumă de 680000 lei persoanelor care au participat la lichidarea avariei de la Cernobîl,
participanților la conflictul transnistrean, veteranilor celui de-al doilea război mondial,
persoanelor deportate, părinților celor căzuți în războiul din Afganistan.
Colaboratorii DASPF activează în vederea identificării, evaluării inițiale și complexe
a beneficiarilor.Astfel, pentru a oferi ajutorul necesar la moment, referirea persoanei la
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alți specialiști și instituții, care pot oferi suport specializat pentru a depăși perioada
dificilă și a rezolva problema, pe parcursul perioadei de raport au fost efectuate 2855
vizite la domiciliu, pentru evaluarea condițiilor de trai a cetățenilor și efectuate 2458
anchete sociale, în rezultatul cărora au fost deschise 108 managemente de caz.
În perioada anului 2018 au avut loc 18 ședinţe ale Comisiei raionale
pentru Protecţia copilului aflat în dificultate. S-a examinat situația a 123 copii din 51
familii din următoarele categorii:
 familiile cu copii în situaţie de risc;
 copiii rămași fără îngrijirea părintească, alegerea formei optimale de protecție a
copilului;
 instituirea tutelei.
Din numărul total de cazuri examinate:
 2 copii s-au plasat în CCTF;
 12 copii s-au reintegrat în familia biologică/extinsă;
 2 copii s-au plasat în serviciul de APP.
Serviciul arhivă a Consiliului raional în anul 2018 a preluat documente la păstrare de stat din 16 instituții din teritoriul de stat - în total 383 dosare. A fost verificat existentul și starea fizică a documentelor aflate la păstrarea de stat din 3 instituții (229
dosare). În aceiași perioadă s-a desfășurat ordonarea și expertiza documentelor în 20 instituții, dintre care în 18 instituții expertiza a fost planificată și în 2 instituții aceasta a fost
în afara planului (Notar Valentina Gărtopan, Centrul de Sănătate Publică raionul Ocnița).
Monitorizarea proceselor demografice din raionul Ocnița din ultimii ani, demonstrează menținerea tendințelor negative în evoluția acestora. Se menține nivelul înalt al
mortalității, în special în cadrul populației în vârstă aptă de muncă, determinând valorile
scăzute ale speranței de viață la naștere față de standardele naționale.
Deteriorarea situației este specifică nu doar raionului Ocnița. Aproape toate regiunile Republicii Moldova se confruntă cu evoluţii demografice nefaste. În condiţiile noastre, menținerea sporului migrațional și natural în valori negative amplifică deteriorarea situației demografice, ceea ce influențează dezvoltarea economică, competitivitatea, stabilitatea din localitățile raionului, precum și bunăstarea cetățenilor săi. În
această situație, urmează să se reacționeze pozitiv la provocările demografice prin
abordări complexe și multidisciplinare menite să corecteze actualele evoluții demografice nefavorabile.
Conform datelor Agenției Servicii Publice IP, Secția Ocnița s-a stabilit ca, pe
parcursul anului 2018 în teritoriul raionului:
 S-au născut 300 copii;
 Au decedat 694 oameni;
 S-au înregistrat 236 căsătorii;
 Au avut loc 137 divorțuri.
IMSP Spitalul raional Ocnița în anul 2018 a activat pe 140 paturi spitalicești, din ele
125 au fost contractate de CNAM, 15 paturi nu au fost contractate și au funcționat din
servicii contra plată. Structura paturilor a fost următoare :
 Secția terapie – 36 paturi;
 Secția chirurgie – 30 paturi;
 Secția boli contagioase – 10 paturi;
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 Secția pediatrie – 15 paturi;
 Secția ginecologie – 11 paturi;
 Secția obstretică – 3 paturi;
 Secția geriatrie – 35 paturi, inclusiv 15 paturi – Calarașovca.
Administrația instituției raportează, că în anul 2018, de către CNAM au fost contractate
– 4414 cazuri, îndeplinite – 4287 acute. Paturile cronice n-au fost îndeplinite – 187
cazuri ( în sumă de 684 mii lei).
Nu s-a soluționat problema cadrelor în IMPS Spitalul Raional -pe perioada anului 2018
n-au fost angajați medici, doar o asistentă medicală.
Tradițional, Consiliul raional susține financiar instituția.Astfel, cu suportul financiar al
Fondatorului s-a finisat reparația în secția geriatrie Calarașovca și au fost alocate 350
mii lei pentru reparația secției internare și reparația parțială a coridorului din secția
consultativă.
Întru pregătirea instituției pentru acreditare, au fost alocate din servicii contra plată –
168650,49 lei la reparația curentă a secțiilor spitalicești și a secției consultative. În sumă
de 93 mii lei a fost procurat inventar moale.
În anul de raportare de către instituție au fost acumulate servicii contra plată în sumă
de 657529,99 lei, cu 51232 lei mai mult față de 2017, care au fost distribuiți, după cum
urmează :
 Retribuirea muncii – 220381 lei;
 Alimentarea pacienților – 1301,12 lei;
 Medicamente – 42783 lei;
 Reparația curentă – 168650 lei;
 Alte cheltuieli – 321032,53 lei.
Din fondurile CNAM IMPS Spitalul Raional Ocnița i-au fost alocate – 2 2095 882 lei,
care au fost distribuiți, după cum urmează :
 Remunerarea muncii – 13 165 545 lei;
 Medicamente – 2 708 335 lei;
 Produse alimentare – 903 285 lei;
 Alte cheltuieli – 2 857 673 lei, inclusiv : plata gazelor naturale – 801 196 lei, a
energiei electrice – 685 606 lei.
La data de 01.01.2019 datorii istorice ale IMPS Spitalul Raional Ocnița nu sînt.
În anul 2019 este planificată efectuarea reparației capitale a secției patomorfologice, a
secției consultative și reparația cosmetică a blocului alimentar.
Centrul de Sănătate Ocnița în perioada de referință și-a direcționat activitatea în
direcția sporirii calității serviciilior de sănătate, asigurarea accesului echitabil al
populației la servicii de sănătate calitative prin dezvoltarea asistenței medicale, ca
element-cheie în promovarea sănătății și profilaxia maladiilor.În pofida nivelului
insuficient de asigurate cu resurse necesare ( umane, tehnico materiale, tehnologice,
etc.) s-a reușit realizarea unor pași importanți în crearea unui mediu favorabil pentru
medicina de familie și pentru reformele în acest domeniu.
Una din activitățile majore realizate pe parcursul ultimilor ani, cu susținerea financiară a
Consiliului raionl a demarat procesul de reabilitare a instituțiilor medicale primare:
 OMF Bîrnova;
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 OMF Rediul-Mare;
 OMF Rujnița;
 OS Paladea.
Angajații CS Ocnița au desfășurat audieri publice întru mobilizarea comunităților și
sensibilizarea autorităților publice locale în problemele sănătății.
Pentru activitatea CS Ocnița în 2018 suma contractuală a fost stabilită – 13 005 480 lei,
ceia ce a constituit cu 9,93 % mai mult, față de anul 2017.
Din suma totală, pentru retribuirea muncii s-au cheltuit 8266813 lei, ceia ce constituie
63,56 % din suma totală.
Comparativ cu anii precedenți în sectorul deservit, nu s-a atestat mortalitate maternă și
infantilă. În 2018, numărul de vizite la medicii de familie a atins cifra de 87.095, mai
mare cu 237, decît în 2017.În medie, fiecare locuitor al sectorului deservit a vizitat
medicul de familie de 3,0 ori (2017-2,8 ori), iar o persoană asigurată a vizitat medicul
de familie în anul 2018 de 3,2 ori (2017-3,0 ori).
Datorită indicatorilor de performanță, s-a produs motivarea personalului medical pentru
realizarea obiectivelor stabilite. A crescut cu 90% numărul de investigații medicaledeterminarea glicemiei, colesterolul seric ș.a.
CS Ocnița continuă să se confrunte cu unele probleme, care de mai mult timp nu sînt
soluționate. În localitățile rurale Naslavcea, Mihălășeni, Rujnița, Bărlădeni nu s-a reușit
completarea locurilor vacante a medicilor de familie.
Continuă să rămînă tensionată situația privind nivelul morbidității populației prin boli
oncologice și cardiovasculare. A fost înregistrat un spor negativ al populației (6,8 %).
În teritoriul deservit de CS Ocnița, în anul 2018 s-au născut 240 copii și au decedat 435
persoane în vîrstă. La acestea se adaugă și creșterea migrației externe, ce conduce la
scăderea numărului populației – 28 509 (2017) – 28 164 (2018).
Administrația IMSP CS Ocnița are ca scop prioritar în anul 2019- identificarea
problemelor existente, trasarea modalităților de abordare și intervenție de comun cu
membrii societății civile, autoritățile APL, întru aducerea nivelului de asistență
medicală în concordanță cu cerințele standardelor naționale existente.
IMPS CS Frunză și-a desfășurat în anul 2018 activitatea avînd următoarele obiective:
1. Asigurarea accesului nelimitat solicitanților, rezolvand problemele de sanatate ale
tuturor persoanelor, indiferent de varsta, sex sau alte caracteristici;
2.Efiicientizarea folosirii resurselor din sistemul sanitar prin procesul de coordonare a ingrijirilor, promoveaza munca in echipa si faciliteaza contactul cu alti specialist,
isi asuma responsabilitatea de reprezentant al pacientului;
3.Efectuarea ingrijiri fiecarui pacient in parte, dar si familiei și comunitații in care acesta traieste;
4.Desfasurarea consultației, care stabilește in timp o comunicare efectiva si fireasca
medic – pacient;
5.Depisteaza si trateaza intr-un mod nediferențiat și intr-un stadium precoce, proces care
poate solicita deseori un caracter de urgent;
6.Promoveaza sanatatea printr-o interventie țintă și efectivă.
Caracteristica generală a sectorului CS Frunză pentru anul 2018:
Populaţia totală reprezintă -4822 persoane
Dintre care:
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 Adulţi -4146 persoane;
 Copii 0-18 ani -676 persoane
 inclusiv 0-1 ani -32;
 nou născuţi luaţi la evidenţă -37
 Persoane asigurate -2986
 Participanţi la Războiul II Mondial -1;
 Ostaşi internaţionalişti -3;
 Participanţi la conflictul din Transnistria-26.
Bugetul global anual al institutiei a fost repartizat după cum urmează:
 Suma contractuală estimativa la inceputul anului din fondurile CNAM -1942006
lei;
 Inclusiv indicatori de performanţă - 285913 lei;
 Suma contractuală la finele anului - 1845200 lei;
 Inclusiv indicatori de performanţă indepliniţi - 189107 lei, ceia ce constituie
66% din suma estimată.
Din sursele financiare ale Consiliului Raional:
 Pentru asigurarea cu amestecuri adaptate a copiilor pina la 1 an din familii
defavorizate au fost alocate 16000 lei.
 În baza deciziei Consiliului Raional pentru reparatia capitală a OMF Lencăuţi au
fost alocate primariei s.Lencăuţi surse financiare in sumă 200000 lei
și
suplimentar din bugetul local au fost alocate pentru reparatie -26000 lei.
Cu toate acestea, IMSP CS Frunză raportează următoarele date cu referire la situația în
teritoriul deservit:
Morbiditatea populaţiei în raza de activitate a CS Frunză
DUPĂ
NOZOLOGII
Total maladii

Tumori
Maladiile sistemului
digestiv
Maladiile sistemului
respirator
Maladiile sistemului
cardio-vascular
Maladiile sistemului
endocrin

DUPĂ
VÂRSTĂ

TOTAL

CAZ
NOU

Adulţi

4663

746

Copii
Adulţi
Copii
Adulţi

1308
148
0
470

1201
14
0
24

Copii
Adulţi
Copii
Adulţi
Copii
Adulţi
Copii

35
316
1052
1557
0
665
19

18
221
1033
146
0
69
10

În cadrul IMPS CS Frunză, în anul 2018 au primit tratament in cabinetele de
proceduri și staţionar la domiciliu 1026 pacienți, dintre care 812 copii.
Au fost depistați pacienţi cu cele mai frecvent întilnite maladii :
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Mortalitatea generală după cauze
Maladii

Total

Maladiile sistemului cardiovascular

66

Inclusiv infarct miocardic acut

0

Incusiv accidente vasculare cerebrale

5

Tumori

7

Leziuni traumatice

7

Alte cauze

4

Numărul de cazuri de incapacitate de muncă
temporară
Numărul de zile de incapacitate de muncă
temporară
Numărul de cazuri cu stabilirea gradului de
dizabilitate
Durata medie a tratamentului unui caz

183
2363
4
12,91

În anul 2019 IMPS CS Frunză va continua activitatea în scopul soluționării
problemelor de sănătate a locuitorilor din teritoriul deservit.
În rezultatul reorganizării la nivel național și a constituirii Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică, supravegherea sanitară de Stat a fost efectuată în teritoriul administrat de DT CSP Edineț cu subdiviziunea respectivă teritorială.
În raionul Ocnița nivelul morbidității populației cu boli contagioase nu depășește media
pe țară. În luna august au fost înregistrate 7 cazuri cu rujeolă în s.Codreni, la copii
minori într-un focar de familie.Datorită activităților efectuate, conlucrarea cu IMSP
teritoriale, focarul nu s-a extins, alte cazuri nu au fost înregistrate.
Pe parcursul anului 2018 nu au fost înregistrate alte urgențe de sănătate publică.
DT CSP Edineț prin subdiviziunea teritorială a organizat și efectuat activități
competente prin conlucrare cu alte servicii și APL teritoriale.
Inspecția pentru Protecția Mediului Ocnița pe parcursul anului 2018 a activat conform planului și au fost intreprinse urmatoarele măsuri:
Nr.d/o
Denumirea criteriilor

Indicatori pe componente de mediu și
genuri de activitate
203

1.

Organizaţii, instituţii şi agenţi economici
supuşi controlului ecologic

2.

Acte de control întocmite

203

3.

Procese verbale contravenţionale încheiate

54

4.

Procese verbale contravenţionale examinate

54

5.

Persoane sancţionate conform proceselor

63

verbale
29

6.

Amenzi aplicate conform proceselor verbale

65300 lei

7.

Prejudiciu cauzat

11957 lei

8.

Servicii acordate

30409 lei

9.

Mărimea plăţii pentru poluarea mediului

0 lei

Un impiediment serios rămîne a fi cultura joasă ecologică a populației în teritoriul
administrat, fapt ce necesită desfășurarea unei vaste activități comune a tuturor
factorilor de decizie pentru ameliorarea situației ecologice.
În perioada de 12 luni a anului 2018, efectivul Inspectoratului de Poliție
Ocniţa şi-a consolidat capacităţile în vederea asigurării ordinii publice şi securităţii
cetăţenilor, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cît şi realizării
a altor programe de stat şi planuri naţionale de acţiuni.
În urma desfăşurării măsurilor organizatorice cu caracter de prevenţie, în
perioada de raport, în teritoriul administrativ deservit s-a atestat o diminuare a
criminalităţii cu 14,9 %, astfel fiind înregistrate 318 infracţiuni (în perioada a 12 luni a
anului 2017 –374 infracţiuni), din ele descoperite 204, procentul descoperirii constituie
69,15 %.În diminuare se află crimele din categoria deosebit de grave cu - 25% şi
uşoare cu –43,18%.
Creştere se înregistrează la crimele din categoriile excepţional de grave cu 100%
și mai puțin grave cu 10,93%.
Ponderea cea mai înaltă de 45,38% (172 crime înregistrate) le revine infracţiunilor
contra patrimoniului, infracţiunile în domeniul transporturilor 27,27 % (102 crime
înregistrate) (unde prevalează conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate
alcoolică cu grad avansat (93 crime înregistrate)) şi violenţa în familie 3,47 % (13
crime înregistrate).
Luînd la bază infracţiunile de furt, un gen de infracţiune care influenţează în mod
prioritar criminalitatea în teritoriul raionului Ocniţa, putem menţiona că în 12 luni a
anului 2018 în IP Ocniţa, numărul infracţiunilor de acest gen se află în diminuare, în
comparaţie cu 12 luni ale anului 2017 cu 2,89% : 138 crime înregistrate în 2017
comparativ cu 134 infracţiuni înregistrate în 2018. Din numărul total de furturi
înregistrate au fost descoperite doar 57 crime, procentul descoperirii constituind
42,53%.
Referitor la starea criminogenă din localitățile raionului, se constată, că cele mai
afectate localități de acest flagel sînt, după cum urmează:
LOCALITATEA
Or.Ocnița
Or.Otaci
s.Bîrnova
s.Ocnița
s.Lipnic
s.Volcineț
s.Bărlădeni

Număr de infracțiuni
înregistrate
102
49
16
16
11
11
9
30

s.Calarașeuca
9
s.Paustova
8
s.Hădărăuți
7
s.Corestăuți
7
s.Lencăuți
6
s.Naslavcea
5
s.Verejeni
5
s.Clocușna
5
s.Paladea
5
Cu privire la or.Ocnița s-a constatat, că cele mai afectate străzi sînt:
 50 ani ai Biruinței-19 crime;
 Independenței-12 crime;
 Burebista-8 crime;
 I.Creangă-5 crime;
 27 august-3 crime;
 Alexandru cel Bun-3 crime;
 Iu.Gagarin-3 crime;
 Industrială-3 crime;
 Luceafărul-3 crime
Din păcate, în unele localități din raion s-a atestat o creștere a criminalității, în raport cu
indicii din anul 2017:
LOCALITĂȚILE RAIONULUI

CREȘTEREA NUMĂRULUI
CRIMELOR

Or.Ocnița
9 crime
s.Bărlădeni
4 crime
s.Calarașeuca
3 crime
s.Rujnița
2 crime
s.Volcineț
1 crimă
s.Hădărăuți
1 crimă
În același timp s-a constatat o diminuare a criminalității în localitățile:
LOCALITĂȚILE RAIONULUI

s.Dîngeni
s.Clocușna
s.Ocnița
s.Bîrnova
s.Unguri
s.Mereșeuca
s.Lipnic
s.or.Frunză
s.Corestăuți
g.Rediul-Mare

DIMINUAREA NUMĂRULUI
CRIMELOR

14
9
7
6
6
5
3
3
3
3

Trezește îngrijorare și faptul, că în unele localități ale raionului s-a atestat o
descoperire slabă a infracțiunilor.
31

În același timp, s-a constatat și o diminuare a numărului sesizărilor și informațiilor
înregistrate, de la 3868 în anul 2017, la 3512 în anul 2018.
Putem menţiona faptul că atât organele de stat, autorităţile publice locale, instituţiile
publice şi organizaţiile private, organizaţiile de stat din teritoriul administrat sunt, în
primul rând, responsabile de respectarea legislaţiei Republicii Moldova şi în limita
posibilităţilor să contribuie la prevenirea criminalităţii, inclusiv a minorilor, fie prin
anunţarea organelor abilitate despre săvârşirea anumitor infracţiuni, fie prin elaborarea
şi implementarea strategiilor şi politicilor privind contracararea, prevenirea şi profilaxia
criminalităţii minorilor, inclusiv prin implicarea lor în diverse acţiuni sociale şi comunitare.
Secţia Situații Excepționale Ocniţa a raportat în perioada anului 2018 în teritoriul
administrativ deservit producerea a 17 incendii soldate cu decesul a unei persoană. Urmare a incendiilor enunţate s-a stabilit un prejudiciu material în sumă de 294713 lei. În
acest sens, ţinem să menţionăm, că datorită intervenţiei prompte şi operative a salvatorilor şi pompierilor de la incendii au fost salvate trei persoane şi bunuri materiale în
valoare de peste 1mln 511 mii lei.
Numărul intervenţiilor spre locul avariei sau accidentelor, la stingerea ierbii uscate şi a gunoaielor este în diminuare în comparaţie cu perioada similară a anului 2017,
astfel (în anul 2018 au fost înregistrate -98 cazuri, iar în anul 2017-152).
Din numărul total de 98 de intervenţii:
 43 au fost la arderea gunoiului şi ierbii uscate, funinginii;
 deblocarea ușilor -3,
 tractarea auto-2;
 conlucrare MAI- 2;
 salvarea animalelor-2;
 persoane salvate-3;
 cadavre extrase-2;
 intoarceri din drum-3;
 control de informație -10;
 exerciții,intrucțiuni- 11.
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2018, conform planului grafic aprobat au fost
preconizate şi desfăşurate 22 instrucţiuni şi aplicaţii tactice.
În perioada de raport, potrivit prevederilor ordinului SPC şi SE nr.8 din
14.01.2005, de către Secţia SE Ocniţa, conform programelor aprobate de către conducătorul entităţii, au fost întocmite 15 şi prelucrate 15 planuri şi întocmite 113 de fişe
operative şi prelucrate -113
În present, în localităţile din teritoriul administrat sunt amplasaţi 22 hidranţi, dintre care 2 sunt deterioraţi, 10 hidranţi sunt amplasaţi la obiective, dintre care 4 sunt deterioraţi. În acelaşi sens, meţionăm că în raionul Ocniţa există 34 de rezervoare de incendii, toate fiind funcţionale.
În perioada de raport alte surse de alimentare cu apă n-au fost primite în exploatare.
De către angajaţii Secţiei SE Ocniţa, în scopul asigurării apărării împotriva incendiilor a
fost efectuată supravegherea a 4081 case de locuit în comparaţie 2364 case de locuit în
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anul 2017.Din cauza pericolului sporit de incendiu a fost interzisă exploatarea a 43 sectoare electrice şi întreruptă activitatea 74 sobe defectate.
Cu privire la starea de apărare împotriva incendiior la obiective şi în localităţile
teritoriului administrativ deservit, în adresa organelor administraţiei publice locale au
fost remise 419 note informative.
Pe parcursul a 12 luni pe teritoriul raionului au fost înregistrate 5 situaţii excepţionale: 3
cu caracter natural și 2 cu caracter tehnogen.

 la data de 16.05.2018, grindină:
 s.Corestăuți – paguba materială: 23.242.581 lei
 s.Hădărăuți – paguba materială: 1.225.592 lei
 s.Clocușna – paguba materială: 1.195.000 lei
 s.Bîrnova – paguba materială: 1.381.000 lei
 s.Vălcineț – paguba materială: 39.697.270 lei
s.Unguri – paguba materială: 2.247.500 lei
 la data de 28.06.2018, ploi torențiale cu grindină;
 s.Lipnic – paguba materială: 7.191.000 lei
 s.Gîrbova - paguba materială: 970.000 lei
 la data de 05.07.2018, depistarea munițiilor neexplodate or.Ocnița
 la data de 30.07.2018, ploi torențiale cu grindină
 s.Vălcineț - paguba materială:1.522.500 lei
 la data de 06.09.2018, depistarea munițiilor neexplodate în s.Unguri
Total paguba materială în urma SE constitue: 78.672.443 lei
Persoane degerate în decursul a 12 luni ale anului 2018 în teritoriu raionului Ocniţa au fost
înregistrate 3 persoane, în perioada analogică 2017 – 6 persoane.
Persoane înnecate în decursul a 12 luni a anului 2018 în teritoriu raionului Ocniţa a fost
înregistrat 1 caz de înnec la data de 07.08.2018 în bazinul acvatic din s.Hădărăuți
SRL ”Edineț-Gaz”, filiala ”Ocnița-gaz” deservește 466,888 km de gazoducte, 16 stații

de reglare a presiunii gazului, 923 puncte de reglare a presiunii gazului, 8027
consumatori casnici și 237 consumatori agenți economici.
Pe parcursul anului 2018, în teritoriul administrat s-au construit 9,298 km gazoducte,
la care au fost conectați 75 consumatori noi. S-au efectuat lucrări de reparație a
gazoductelor în sumă de 131,404 mii lei.
Volumul gazelor naturale realizate pe parcursul anului 2018 constituie 5,2 mln. metri
cubi, cu 0,6 mln. mai mult față de anul 2017.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, stația Ocnița, la ora
actuală, se dezvoltă în ritmuri dinamice, marcând în august 2016 un nou jubileu – 145
de ani din momentul în care a fost lansată circulaţia pe Calea ferată a Republicii
Moldova.
Astăzi CFM este una dintre verigile de bază ale sistemului naţional de transport.
Obiectivele întreprinderii sînt să sporească competitivitatea transportului feroviar, dar şi
să consolideze potenţialul ethnic şi tehnologic al acestuia.
Este de menționat, că apariţia orașului, apoi și a raionului Ocniţa este legată de
construcţia, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, a căii ferate Bălți – Cernăuți.
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La stația feroviară Ocnița specialiștii de la „Calea Ferată” s-au implicat activ în procesul de pregătire și instalare a unuia dintre cele mai performante scannere, prevăzut
pentru controlul vamal al mărfurilor transportate de vehiculele feroviare. Au fost elaborate condițiile tehnice pentru construcția echipamentului, a fost alocat, cu suportul
Guvernului, teren pentru amplasarea acestuia, precum și a fost avizată conectarea scannerului la rețelele electrice ale CFM. Această realizare a permis transportarea marfii
mai sigur și mai rapid.
Angajații stației feroviare Ocnița, în anul 2018 au atins unele realizări în activitatea sa. Astfel:
La primirea și expedierea vagoanelor :
 Au foat planificate – 42900 unități;
 De –facto – 40515 (94 %);
La încărcarea vagoanelor (tone) :
 S-a planificat – 13700 tone;
 De – facto - 40126 tone (292,8 %);
La încărcarea vagoanelor (unități) :
 S-a planificat – 200;
 De – facto - 595 (297,5 %);
La descărcarea vagoanelor (unități) :
 S-au planificat – 560;
 De – facto - 711 (126,9 %).
Secția Cultură a Consiliului raional Ocniţa a avut în anul 2018 ca obiective de activitate următoarele priorități:
 -Coordonarea activității instituțiilor de cultură din teritoriul administrat;
 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea creației artistice populare în localitățile
raionului;
 Organizarea deservirii bibliotecare, întregirii și asigurării păstrării a fondurilor de
carte;
 Asigurarea învășămîntului extrașcolar în domeniul culturii și artei;
 Dezvoltarea creației de amatori;
 Păstrarea patrimoniului cultural – istoric al raionului;
 Păstrarea potențialului de cadre în domeniul culturii;
 Organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale;
 Organizarea festivalelor, sărbătorilor, concursurilor profesionale de creație;
 Participarea la acțiunile republicane și regionale.
Pe parcursul anului, permanent s-a acumulat și analizat informația despre activitatea
instituțiilor de cultură din raion. S-au perfectat planurile activităților, scenariile
sărbătorilor, s-a acordat asistență metodică instituțiilor de cultură.
Rețeaua instituțiilor culturale din raion constă din :
 27 Case de cultură (numărul angajaților – 71, numărul participanților colectivelor
de amatori – 123, dintre care 17 dețin titlul onorific, 59 meșteri populari;

 26 biblioteci publice (conectate la Internet prin Programul Național Novateca,
numărul specialiștilor – 40, fondul de carte – 346,9 mii unități);
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 2 instituții de activitate artistică (Școala de arte or. Ocnița, Școala de muzică or.
Otaci, numărul elevilor – 360, numărul pedagogilor – 29, din ei 15 profesori
dețin categoria I și II,);
 1 orchestră de muzică populară ”Rapsozii Nordului” (numărul participanților –
16);
 5 muzee;
 187 monumente de istorie și cultură.
Activitatea artistică din raion a fost variată și reprezintă artele de amatori :
coreografică, teatrală, folclorică, plastică, decorativă, muzicală, coristică, instrumentală,
orchestrală.
Angajații Secției Cultură în anul 2018:
 au organizat 4 seminare teoretice pentru lucrătorii din cultură;
 12 traininguri și instruiri cu bibliotecarii;
 7 bibliotecari și 6 pedagogi si-au apărat categoriile profesionale;
 22 lucrători din cultură și 12 pedagogi au luat parte la cursurile de perfecționare
în or. Chișinău, Bălți, Drochia;
 de către specialiștii Secției au fost organizate 21 ieșiri în teritoriu.
În anul 2018 colectivele Caselor de cultură, ai Școlilor de arte și alți interpreți au
participat la multiple festivale regionale și raionale, concursuri de creație populară :
 Decada/ Mărțișor/ – 2018 (raion);
 Festivalul – concurs a cîntecului pascal (s. Codreni);
 Festivalul/ Cîntecele Credinței, Speranței, Dragostei, Victoria – 73/ (Chișinău);
 Concursul literar/ La izvoarele înțelepciunii/;
 Festivalul regional al covorului și costumului popular /Firicel țesut la nord /(s.
Hădărăuți);
 Concursul literar /Stamatiana – 2018/, în cadrul Zilei internaționale a muzeelor
(or. Ocnița);
 Festivalul etniilor/ Unitate prin diversitate/ (s. Corestăuți);
 Festivalul literar /Galbenă gutuie/ în cinstea lui E. Loteanu (s. Clocușna);
 Festival – concurs /V-am ura, v-am tot ura/ (or. Ocnița);
 Festival național /Maslenița – 2018/ (or. Florești);
 Festival internațional al tinerilor intrepreți /Vladimir Dodon/ (or. Calaraș);
 Festival internațional/ Mărțișor – 2018/ (or. Kursk, Rusia);
 Festival național de tineret/ Delfiada – 2018/ (Drochia – Chișinău);
 Concurs internațional /Mărgăritare sonore/ (Bălți);
 Concurs internațional /Speranțele muzicii naționale/ (Edineț);
 Festival național al Cărții și lecturii (Chișinău);
 Concurs internațional/ Zorepad – 2018/ (Colomia, Ucraina);
 Festival – concurs internațional/ Cîntă inima/ ( Anenii Noi);
 Festival – concurs național/ Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare/ (Sîngerei);
 Iarmarocul național al Covorului /Covorul Dorului/ (Chișinău);
 Festival republican/Sfîntă-i datina străbună/ (Rîșcani);
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 Festival internațional al obiceiurilor de iarnă /O, ce veste minunată/ (Botoșani,
Romania);
 Tîrgul de Crăciun (Chișinău).
În conformitate cu Planul de activitate pentru 2018 pentru diferite activități s-a alocat
170 mii lei, dintre care s-au valorificat 161 mii lei. S-au organizat multiple acțiuni,
dedicate sărbătorilor de stat, comemorative, jubiliare :
 Sărbătoarea raională ”Gala sportului” (or. Ocnița);
 Sărbătoarea raională Ziua internațională a Femeii (or. Ocnița);
 Sărbătoarea raională Sărbătoarea Fîntînilor (s. Paladea);
 Sărbătoarea raională Ziua independenței (or. Ocnița);
 Sărbătoarea raională Ziua Armatei Naționale (or. Ocnița);
 Serată comemorativă Teodor Negară (Sauca);
 Sărbătoare raională Ziua agricultorului (s. Bîrnova);
 Serată, dedicată aniversării a 78 ani de la formarea raionului Ocnița (Ocnița);
 Sărbătoare raională ”Întreprinzătorul anului” (Ocnița).
În luna iulie cu succes, penru prima oară, s-a desfășurat Expediția muzicii clasice
”La La Play,” sub cer liber, cu participarea artiștilor Teatrului de Operă și Balet și a
Filarmonicii Naționale.
În luna octombrie, raionul a fost vizitat de delegația din regiunea Riebeni, Letonia, în
componența căreia au fost 2 colective din 25 persoane – ”AUGUSTI”și ”AMIZIERIS”,
care au concertat în or.Ocnița, s.Sauca, s.Clocușna și au cu participat activ la serata
comemorativă în memoria lui Teodor Negară.
La inițiativa Academiei de Științe a Federației Ruse, la finele anului 2018, în raion
s-a aflat expediția folclorică internațională pentru studierea obiceiurilor și tradițiilor de
iarnă. Expediția a fost reprezentată de voluntarii Fondului american din Carolina de Sud
și California, specialiștii Academia de Științe din Federația Rusă, condusă de
președintele raionului Ostankino, Moscova.
Educația fizică și sportul în raionul Ocnița în anul 2018, a continuat să bucure cu noi
performanțe.Astfel în cadrul spartachiadei elevilor, ediția a XI-a s-au remarcat:
Grupa mică, învățămîntul gimnazial :
 Locul III - gimnaziul Ștefan cel Mare Lipnic
 Locul II – gimnaziul Grinăuți
 Locul I – LT M.Sadoveanu Ocnița
Grupa mare, învățămîntul liceal
 Locul III – LT C.Stamati s.Ocnița
 Locul II – LT M.Eminescu Otaci
 Locul I – LT M.Sadoveanu Ocnița
Scopul principal al strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în raionul Ocnița
constă în crearea posibilităţilor pentru cetăţeni de practicare sistematică a
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activităţilor motrice, de formare a unui mod sănătos de viaţă. Menționăm, că la nivel local s-a stabili un sistem eficient de dirijare a culturii fizice şi sportului şi de satisfacere
deplină a necesităţilor populaţiei în practicarea culturii fizice şi sportului.
Drept dovadă, servesc rezultatele remarcabile, obținute de discipolii Școlii Sportive din
or.Ocnița în anul 2018.Astfel au fost declarați ”Cei mai buni sportivi ai anului”:













Tcaci Vadim, Campion al R.Moldova la sambo între juniori;
Lazari Mihaela - dublă Campioană mondială pentru tineret la armresling;
Matveiciuc Maxim - Campion al R.Moldova la judo şi sambo între juniori;
Tcaci Dana - Campioana R.Moldova la judo şi sambo între juniori;
Maslov Rostislav - locul I la Campionatul R.Moldova între cadeţi la kikboxing;
Gorganciuc Rostislav - fotbal, membrul selecţionatei «Nord», U-16;
Caterenciuc Marius - Campion al R.Moldova la judo între cadeţi;
Preţivatîi Ghenadie – locul III la Campionatul R.Moldova la judo şi locul II
la sambo;
Blîndu Violina – locul III la Campionatul R.Moldova la judo între cadeţi;
Grigoriev Tudor – locul III la Campionatul R.Moldova la judo între cadeţi;
Viteazi Nichita-locul II la Campionatul R.Moldova între cadeți la proba de
sport - box;
Gomeniuc Andrei – Campion al R.Moldova la paurlifting.

Desigur, pasul decisiv spre sporirea nivelului culturii fizice a poporului trebuie făcut,
mai întîi, în sfera educaţiei generaţiei tinere. De aceea, sarcina principală în organizarea
educaţiei fizice a copiilor şi a tinerilor îi revine, pe de o parte, gimnaziilor, liceelor, pe
de altă parte, şcolilor sportive. Meritul antrenorilor în educarea tinerilor sportivi ocnițeni
este incontestabil. Cei mai buni antrenori ai anului sportiv 2018 au fost declarați:
 1. Prepeliţă Ghenadii – antrenor şcoala sportivă Ocniţa, filiala Clocuşna,
probele de sport: judo, sambo şi lupta naţională „Trînta”;
 2. Bezborodico Albert – antrenorul şcoalii sportive Ocniţa, proba de sport:
kik-boxing;
 3. Crainiuc Victor – antrenor şcoala sportivă Ocniţa, filiala Otaci, proba de
sport fotbal;
 Bărbuţă Vitalii- antrenor şcoala sportivă şi LT „M.Sadoveanu”, proba de
sport fotbal;
 Gogoli Ghenadii – antrenor şcoala sportivă Ocniţa, filiala Bîrnova, probele
de sport: judo, sambo şi lupta naţională „Trînta”;
 Mariniuc Vadim - antrenor şcoala sportivă Ocniţa, filiala Vălcineţ, proba de
sport- box.
Remarcăm, că în raionul Ocnița a continuat educația sportivă a celor mai buni
copii şi juniori, participanţi la Campionatele Republicii Moldova
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Kik-boxing :
o Tucan Iana - școala sportivă;
o Baraga Loredana - școala sportivă;
o Sorbală Maria - școala sportivă;
Box:
o Legcun Anton – gim.Vălcineț
o Popov Serghei – gim.Vălcineț
o Traghira Anton – LT M.Eminescu Otaci
o Judo:
o Corotaş Iaroslav– gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna
o Blîndu Eugen - gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna
o Gamureac Stanislav - gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna
o Vodă Jasmina – gimnaziul Bîrnova
o Macinschii Mihaela - gimnaziul Bîrnova
o Puzrea Mihăiţa - gimnaziul Bîrnova
o Grigoriev Mirela – LT C.Stamati s.Ocniţa
o Custocichin Ion - LT C.Stamati s.Ocniţa
o Ţaralunga Cristian - LT C.Stamati s.Ocniţa
la baschet :
o Irastov Maxim - LT „Ghe.Biruitorul” Ocniţa;
o Dub Maria - LT „Ghe.Biruitorul” Ocniţa;
o Neghin Arteom - LT „Ghe.Biruitorul” Ocniţa;
o Chicaroş David - LT „Ghe.Biruitorul” Ocniţa;
o Orlovschii Maxim - LT „Ghe.Biruitorul” Ocniţa;
la volei :
o Gaivas Gabriela - LT M.Sadoveanu şi şcoala sportivă Ocniţa;
o Muzîcant Daria - LT M.Sadoveanu şi şcoala sportivă Ocniţa;
o Demenciuc Ana - LT M.Sadoveanu şi şcoala sportivă Ocniţa;
o Ciornîi Andreea - LT M.Sadoveanu şi şcoala sportivă Ocniţa;
o Naida Maria - LT M.Sadoveanu şi şcoala sportivă Ocniţa;
o Gorbatiuc Nadejda – LT Rujnița
o Zavodina Arina – LT Rujnița
o Goreacii Andreea – gim. Ștefan cel Mare Lipnic
o
Obiectivul autorităților locale este ca cetățenii să se simtă confortabil în localitatea lor,
să aibă parte de servicii de calitate, să nu fie nevoiți pentru a se deplasa și a se confrunta cu birocrația. Rolul APL este să asigure ca aceste principii să treacă ca un fir roșu în
toate domeniile de activitate ale Consiliului raional. Avem mult de lucru.
Cu toate acestea, în comunitățile noastre se întâmplă multe lucruri frumoase, în ceea ce
privește dezvoltarea, reparația obiectivelor sociale, reparația drumurilor și prestarea altor servicii. Aceste lucruri se datorează în mare parte nu atât schimbărilor de sistem, cât
dedicației majore a celor care activează în APL.
Indiscutabil, anul 2019 deschide noi perspective în dezvoltarea raionului. Avem
schițate mai multe sarcini, care reies din Strategia de Dezvoltare Social-Economică a
raionului. Realizarea acestor obiective ține de gradul de organizare, de nivelul de
disciplină, de dăruirea fiecăruia dintre noi și, în primul rând, de aleșii poporului, de
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profesionalismul, atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea atribuțiilor de
serviciu a fiecăruia dintre noi. Numai cu eforturi comune, susținute vom putea face față
obiectivelor trasate pentru anul curent.
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