
 

Ordinea de zi  

a ședinței ordinare a Consiliului raional  

din 24 decembrie 2019 

1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019. 

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe 

2. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în prima lectură. 

  Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe 

3. Cu privire la casarea unor bunuri din subdiviziunile Consiliului raional. 

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal 

4. Cu privire la crearea paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile. 

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF 

5. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din 

c.Calarașovca 

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF 

6. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. 

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF 

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

organigramei și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliuli raional”. 

Raportor: T. Cataraga – specialist principal 

8. Cu privire la  participarea în proiectul de instituire a Centrului Medico-Social în 

com. Calarașovca 

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție economie 

9. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în a doua lectură. 

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe 

10.  Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și 

personalului angajat din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița 

Raportor: A. Cebotari – șef Secție administrație publică locală 

11. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea automobilelor 

personale în scopuri de serviciu. 

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal  

12.  Cu privire la modificarea componenței Consiliilor Administrative ale IMSP 

din raion. 

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal 

13.  Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița” 

Raportor : I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița 

14. Cu privire la aprobarea modificărilor la devizul de venituri și cheltuieli (business-

plan)  al Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”, pe anul 2019. 

Raportor: : I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița 



 

15. Cu privire la acceptul premierii personalului Î.M. „Centrul Stomatologic Raional 

Ocnița” 

Raportor: I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița 

16. Cu privire la modificarea și simplificarea Comisiilor consultative de specialitate. 

    Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional 

17. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru funcțiile publice de conducere. 

Raportor: T. Cataraga – specialist principal 

18. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de 

judecată 

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal 

19. Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei  pentru protecția 

copilului aflat în dificultate  

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal 

20. Cu privire la modificarea componenței Consiliului raional pentru protecția 

dreptului copilului  

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal 

21. Cu  privire  la  modificarea Deciziei 4/3 din 21 august 2018 despre crearea  

serviciului  social de Suport  Monetar  adresat  familiilor/persoanelor 

defavorizate 

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal  

22. Cu privire la aprobarea Statutului Î. M. „ARHPROIECTURBAN” 

Raportor: V. Lazari – manager  

23. Cu privire la exercitarea interimatului funcției publice de conducere de către dna 

Adamciuc E. 

Raportor: T. Cataraga – specialist principal 

24. Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.2002-1993 şi 

încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara 

anului 2020. 

Raportor:  O. Bobrov – șef  secție administrativ-militare Ocnița 

 

 

  



 

      REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/1 

din 24 decembrie 2019 

Cu privire la modificarea  

deciziei privind aprobarea  

bugetului raional  

pe anul 2019  

 

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

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

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

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

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

modificările operate prin legea nr. 112 din 04.09.2019 şi Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

 

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

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

nr. 2/1 din 12.07.2019, prin decizia 3/3 din 16.09.2019, prin dispoziţiile 

preşedintelui raionului nr. 66 din 20.05.2019, nr. 101 din 20.08.2019 şi nr. 139 din 

26.11.2019, emise în temeiul art. 27 alin. 2 din Legea privind finanţele publice 

locale nr. 397 din 16.03.2003 întru executarea Hotărîrilor Guvernului nr. 250 din 

24.04.2019, nr. 349 din 19.07.2019 şi nr. 560 din 19.11.2019, se modifică şi se 

completează după cum urmeză:  

a) La punctul 1, cifrele „121582,1” şi „125290,4” se substituie respectiv cu 

cifrele „125701,0” şi „129409,3”. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

g) Anexa nr. 8  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 6, parte 

componentă la prezenta decizie. 



 

h) Anexa nr. 10  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 7, parte 

componentă la prezenta decizie; 

i) Anexa nr. 11  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 8, parte 

componentă la prezenta decizie. 

j) La subpunctele 3.2 şi 3.3 din decizie, textul „conform anexei nr. 10” se 

substituie cu textul  „conform anexei nr. 11”. 

2. Se alocă Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei 25000 lei din fondul de 

rezervă pentru acordarea ajutorului material cet. Caminscaia Lilia (or. Ocniţa) în 

scopul compensării parţiale a daunelor cauzate de incendiu. 

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

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

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

4. Preşedintele raionului dl Iurie Plopa, va asigura controlul executării  prezentei 

Decizii. 

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

a Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                  Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
 

 

 



 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

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

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 125701,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   117502,5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 129409,3 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   117970,1 

                          din care: cheltuieli de personal   85052,9 

                     Investiţii capitale, în total   351,9 

III. SOLD BUGETAR 

1-

(2+3) 

-3708,3 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 3708,3 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)    

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

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 6862,1 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 -2007,9 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 „Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2019 

 

Denumirea Cod  
Suma, 

mii lei 

I.Venituri, total   125701.0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4676.9 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 520.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45.0 



 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
1423 2442.4 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 2.6 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 511.6 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 
1911 116601.2 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 
1913 901.3 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2019 conform clasificaţiei 

funcționale și pe programe 

Denumirea Cod 

Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli în total   129409,3 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   7667,2 

            Resurse generale 1 7252,2 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415,0 

      Cheltuieli, total   7667,2 

Exercitarea guvernării 0301 5349,2 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 562,8 

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

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 265,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 99,5 

Apărare naţională  02   

      Resurse, total   159,6 

            Resurse generale 1 159,6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

      Cheltuieli, total   159,6 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 159,6 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   9510,7 



 

            Resurse generale 1 9508,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2,0 

      Cheltuieli, total   9510,7 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 5001 476,9 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 7,0 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 478,1 

Politici şi management  în domeniul dezvoltării regionale si 

constructiilor  6101 422,7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 7867,5 

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului 6901 258,5 

Ocrotirea săntăţii 07  

      Resurse, total   1125,9 

            Resurse generale 1 1125,9 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

      Cheltuieli, total   1125,9 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 345,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 8019 780,9 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   4763,7 

            Resurse generale 1 4753,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   4763,7 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 402,2 

Dezvoltarea culturii 8502 754,8 

Sport 8602 3230,8 

Tineret 8603 375,9 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   91031,4 

            Resurse generale 1 88751,8 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2279,6 

      Cheltuieli, total   91031,4 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1378,2 

Educație timpurie 8802 3224,0 

Învățămînt primar 8803 1522,8 

Învățămînt gimnazial 8804 49454,2 



 

Învățămînt liceal 8806 26527,9 

Servicii generale în educaţie 8813 1458,9 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 7347,9 

Curriculum 8815 117,5 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   15150,8 

            Resurse generale 1 13954,5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1196,3 

      Cheltuieli, total   15150,8 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1146,0 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2663,0 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 9842,6 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1146,2 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 353,0 
 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
 

 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 

„Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

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

 

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

denumirea transferurilor 

Cod Suma, mii 

lei 

Transferuri primite total   117502,5 

Bugetul de stat, total   117502,5 

Inclusiv:     

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

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

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191111 80739,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 
191112 2880,7 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 2203,1 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

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



 

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 191120   

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 191131 19912,7 

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de 

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

Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II 191139 3282,6 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

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

      

Transferuri acordate total   245,0 

Inclusiv:     

Primăria s. Sauca:     

Transferuri capitale acordate cu destinaţie specială între bugetele locale 

de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 293120 245,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
 

 

 

Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 

„Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2019 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod ORG 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 11609 35,50 

2 Direcţia Finanţe 13570 15,00 

3 Direcţia Economie 11924 5,00 

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 13848 17,10 

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 13811 17,32 

6 Gimnaziul Berezovca 13884 15,10 

7 Gimnaziul Bîrnova 13869 27,37 

8 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 15578 38,84 

9 Gimnaziul Corestăuţi 13917 16,37 

10 Gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna 13889 
32,83 

11 Gimnaziul Gîrbova 13924 23,06 



 

12 Gimnaziul Grinăuţi-Moldova 13894 29,82 

13 Gimnaziul Hădărăuţi 13897 28,90 

14 Gimnaziul Lencăuţi 13900 12,57 

15 Gimnaziul Mereşeuca 13929 
20,34 

16 Gimnaziul Mihălăşeni 13935 
24,46 

17 Gimnaziul Naslavcea 13937 18,31 

18 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia” Unguri 13939 30,01 

19 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 13911 
28,68 

20 Gimnaziul Rujniţa 13864 43,99 

21 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Lipnic 13908 26,74 

22 Gimnaziul Vălcineţ 13913 28,94 

23 Gimnaziul Verejeni 13903 15,53 

24 Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni 13891 25,26 

25 Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 14,12 

26 Liceul teoretic „Constantin Stamati”, s. Ocniţa 13858 56,33 

27 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocniţa 13855 70,95 

28 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Otaci 13860 
77,71 

29 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa 13853 56,93 

30 Centrul de creaţie Ocniţa 10071 
12,74 

31 Centrul de creaţie Otaci 10073 9,10 

32 Şcoala de Arte „Teodor Negară” Ocniţa 09631 35,56 

33 Şcoala muzicală Otaci 10085 17,92 

34 Centrul metodic al Direcţiei învăţămînt 11927 5,00 

35 Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 6,50 

36 Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 16,75 

37 Orchestra de muzică populară „Rapsozii Nordului” 

Ocniţa 

12085 8,50 

38 Şcoala Sportivă 10072 26,20 

39 Centrul de tineret Ocniţa 15839 1,00 

40 Aparatul Serviciului cultură 04055 4,00 

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

42 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 13722 16,50 

43 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 13712 76,00 

44 Serviciul de asistenţă socială comunitară 13714 24,00 

45 Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 0,50 

46 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 13717 6,75 

47 Serviciul de asistenţă personală 13719 33,00 

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

49 Direcţia agricultură, alimentaţie şi privatizare 13551 5,00 

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

51 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 11923 2,00 

Total x 1176,1 

   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 



 

 

Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 

„Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

 

Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii  

pe instituţii şi destinaţii pe anul 2019 

 

Instituţia Destinaţia 
Suma, 

mii lei 

 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății, din care: 

345,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Organizarea campaniilor de donare a sîngelui 

(IMSP Spitalul raional Ocniţa) 

96,0 

 
Asigurarea pruncilor pînă la 1 an din familii social 

vulnerabile cu hrană artificială, total, inclusiv: 

249,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Ocniţa) 

166,4 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Otaci) 

65,8 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Frunză) 

16,8 

 

 
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 
780,9 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a coridorului Secţiei consultative a IMSP 

Spitalul raional Ocniţa 
200,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Dotarea cu tehnică de calcul a IMSP Centrul de sănătate 

Ocniţa (5 calculatoare; 25 imprimante) 
108,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Dotarea cu tehnică de calcul a IMSP Centrul de sănătate 

Otaci (3 calculatoare; 7 imprimante) 
39,2 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Dotarea cu tehnică de calcul a IMSP Centrul de sănătate 

Frunză (1 calculator; 4 imprimante) 

18,4 

 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Dotarea cu autospecială pentru transportarea bolnavilor a 

IMSP Spitalul raional Ocniţa 

200,0 

 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a secţiei patmorfologie a IMSP Spitalul 

raional Ocniţa 

215,3 

 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 „Anexa nr. 10 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ocnița 

pe anul 2019  

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumului 

Denumirea drumului Traseu (km) Lungimea 

tronsonului 

de reparat 

(km) 

Volumul 

alocațiilor 

în anul 

2019 (mii 

lei) 

Tipul lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 L-1 R-11.1-Drum de acces   spre s.Lipnic 0,00-3+400 3,400 250 Strat de egalizare 

2 
L-2 Drum de acces   spre or. Ocniţa 0,00-2+409 2,409 550 Strat de egalizare 

3 
L-3 R-11-Drum de acces   spre or. Ocniţa 0,00-4+116 4,116 400 Strat de egalizare 

4 L-4 Vălcineț – G-8 0,00-9+250 9,250 350 Strat de egalizare 

5 L-5 R-8-Drum de acces  spre s.Berezovca 0,00-2+400 2,400 300 Strat de egalizare 

6 L-6 Ocniţa -Naslavcea-Lencăuţi 0,00-9+00 9,000 400 Strat de egalizare 

7 
L-6 Ocniţa -Naslavcea- Lencăuţi 9+00-12+500  

15+00-20+00 

3,500                       

5,000 

- Întreținere 

8 
L-6 Ocniţa -Naslavcea- Lencăuţi 20+00-25+00 5,000 400 Strat de egalizare 

9 L-7 R-11-Drum de  acces   spre Muzeul  „C. Stamati” 0,00-1+00 1,000 - Întreținere 



 

 

10 L8 R11-Drum de acces  spre s. Maiovca 0.00-3+200 3.200 - Întreținere 

11 L-9 Drum de acces  spre or.Frunză 0,00-2+00 2,000 - Întreținere 

12 L-10 Drum de acces  spre s. Mihălășeni 0,00-1,00 1,000 - Întreținere 

13 L-11 Grinăuți-Raia-stația Rediul-Mare 0,00-5+800 5,800 400 Strat de egalizare 

14 L-12 G-9-Drum de acces spre s. Rujniţa 0,00-1+00 1,000 450 Strat de egalizare 

15 L-13 R-11-s. Clocușna-Frontiera cu Ucraina 0,00-10+050 10,050 300 Strat de egalizare 

16 L-14 Unguri-Otaci 0,00-8+900 8,900 800 Strat de egalizare 

17 L-41 Hincăuți -Bîrlădeni 3+630-9+380 5,750 200 Strat de egalizare 

18  Întreținerea permanentă a drumurilor și achiziționarea utilajului necesar   2575,9  

19  Întreținerea de iarnă   246,6  

  Total   7622,5  

 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 

 

 



 

 

Anexa nr.8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/1 din 24 decembrie 2019  

 „Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 14 decembrie 2018  

Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

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

Instituţia 

Total 
bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Mijloace 
calculate 
conform 
formulei 

din 
transferuri 
categoriale 
şi mijloace 
suplimenta
re alocate 

pentru 
implement
area legii 

nr. 270 din 
30.11.2018 

Mijloace repartizate din componenta raională Mijloace 
repartizat

e din 
fondul 

educaţie 
incluzive 

Mijloace din contul altor transferuri 
pentru învăţămînt, cu excepţia celor 

categoriale 

Mijloace 
pentru 

alimentaţ
ia elevilor 
claselor 
V-VI din 
familii 
social-

vulnerabil
e 

Resurse
le 

atrase 
de 

instituţii 
din 

prestar
ea 

serviciil
or 

contra 
plată,  

chirie şi 
donaţii 

Mijloacel
e alocate 
din contul 
resurselor 

cu 
caracter 
general 
pentru 

acoperire 
deficit 

Mijloacel
e 

repartiza
te din 
soldul 

alocaţiilo
r 

neutilizat
e de 

instituţie 
în anii 

precede
nţi din 

transferu
ri 

categoria
le şi 

resurse 
colectate 

Mijloacel
e alocate 
din alte 

surse 
decît 

compone
nta 

raională 
pentru 

procurări 
mijloace 

fixe, 
investiţii 

şi 
reparaţii 
capitale, 
inclusiv 

proiectăr
i şi 

contribuţ
ii la 

proiecte 

Pentru 
procurări 
mijloace 

fixe, 
reparaţii 
capitale, 
inclusiv 

proiectări 
şi 

contribuţi
i la 

proiecte 

Pentru 
transport

area 
elevilor 

Pentru 
întreţin

erea 
căminel

or 

Pentru 
acoperire

a  
deficitului 

Pentru 
compen

sarea 
cheltuie
lilor de 
deplasa

re 
cadrelor 
didactic

e 

Mijloac
e 

pentru 
aliment

aţia 
copiilor 

de 
clasele       

I-IV 

Mijloace 
pentru 

realizarea 
măsurii 

prevăzute 
de art 
134 (7) 

din Codul 
educaţiei 
şi pentru 
studierea 
limbilor 

minorităţi
lor 

naţionale 

Mijloac
e 

pentru 
funcţion

area 
instituţi

ei, 
inclusiv 
mijloac

e 
suplime

ntare 
alocate 
pentru 
implem
entarea 
legii nr. 
270 din 
30.11.2

018 

Comens
aţii 

băneşti 
anuale 

persona
lului 

didactic 

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

Învăţămîntul preşcolar 3224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3035,7 0,0 0,0 183,8 0,0 4,5 0,0 



 

 

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni 809,5                  755,2     49,8   4,5   

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 944,4                  897,7     46,7       

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 1246,5                  1167,5     79,0       

Liceul “Mihai Eminescu” or. 
Otaci (grupa pregătitoare) 223,6                  215,3     8,3       

Învăţămîntul primar 1522,8 868,0 0,0 0,0 0,0 417,9 0,7 0,0 72,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 14,9 141,3 

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni  850,3 443,1       222,4     33,2    4,0       6,3 141,3 

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 672,5 424,9       195,5 0,7   38,8    4,0       8,6   

Direcţia învăţămînt 0,0                               

Învăţămîntul gimnazial 48027,5 37575,5 770,9 1206,5 0,0 1728,0 55,8 830,1 1780,3 570,1 3,8 438,0 230,8 1265,5 20,0 506,6 1045,6 

Gimnaziul Berezovca 1393,9 953,3       253,9     38,8 12,8  14,0 11,1 53,6   6,4 50,0 

Gimnaziul Bîrnova 2958,3 2499,3         1,5 81,0 144,1    26,0 18,5 71,1 6,0 56,2 54,6 

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 2488,4 2156,8         7,1   107,1    26,0 7,4 79,4     104,6 

Gimnaziul Corestăuţi 1553,5 1042,5 7,4     254,0 2,7 95,0 59,1 23,1  12,0 9,2     43,9 4,6 

Gimnaziul „Emil Loteanu” s. 
Clocuşna 2857,2 2536,5         2,9   160,7 22,4  34,0 18,5 1,5 14,0 12,1 54,6 

Gimnaziul Gîrbova 2849,7 1491,0 517,0     533,8 5,0 18,0 85,0    14,0 18,5 55,4   107,4 4,6 

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 2925,4 2506,7           70,2 90,5    28,0 11,1 1,5     217,4 

Gimnaziul Hădărăuţi 2561,3 2200,1         2,6 94,3 109,0 15,5  32,0 5,5 102,3       

Gimnaziul Lencăuţi 1097,6 1032,5         0,5   48,0    12,0         4,6 

Gimnaziul Mereşeuca 1894,6 1695,2         1,2 73,6 64,6    12,0 5,5 36,9   1,0 4,6 

Gimnaziul Mihălăşeni 2187,7 1995,0         1,4 53,1 59,1    18,0 16,6     39,9 4,6 

Gimnaziul Naslavcea 1695,5 890,3 96,5     517,4 3,2   29,5 16,0  14,0 9,2     64,8 54,6 



 

 

Gimnaziul „Olga 
Cobăleanschi” s. Unguri 2914,5 2078,6       168,9 9,5 35,1 97,9 255,6  28,0 12,9 96,0   27,4 104,6 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” 
s. Sauca 3302,0 2494,8           81,0 134,8    26,0 24,0 511,6   25,2 4,6 

Gimnaziul “Ştefan cel Mare” 
s. Lipnic 2423,5 2206,0         2,6 36,4 107,1 16,0  28,0 11,1     11,7 4,6 

Gimnaziul Valcineţ 2777,1 2308,7         3,9 20,3 110,8 86,2  26,0 11,1     55,5 154,6 

Gimnaziul "Alexandru 
Gropa" s. Verejeni 1298,3 1218,1         8,8   44,3    12,0 5,5 5,0     4,6 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 
Dîngeni 2427,1 2136,1         1,0 81,2 88,6 26,9  24,0 18,5 46,2     4,6 

Gimnaziul Rujniţa 4955,9 4134,0 150,0       1,9 90,9 201,3    52,0 16,6 100,0     209,2 

Serviciul transport elevi 1370,4     1206,5            3,8     105,0   55,1   

Direcţia învăţămînt 95,6                95,6              

Învăţămîntul liceal 26499,9 21915,7 606,0 0,0 170,3 0,0 41,6 303,0 1263,3 79,5 0,0 250,0 75,7 265,3 11,0 484,4 1034,1 

Liceul “Constantin Stamati” 
s. Ocniţa 5289,2 4695,6 150,0       6,6 108,7 229,0 15,5  56,0 16,6   2,0   9,2 

Liceul “Gheorghe Biruitorul” 
or. Ocniţa 7653,9 6463,1         3,2 81,0 338,0    88,0 27,7 25,0   237,2 390,7 

Liceul “Mihai Eminescu” or. 
Otaci 7049,9 5460,5 456,0   170,3   18,4 78,2 424,8 64,0  68,0 31,4 51,5   13,0 213,8 

Liceul „Mihail Sadoveanu” 
or. Ocniţa 6506,9 5296,5         13,4 35,1 271,5    38,0   188,8 9,0 234,2 420,4 

Total pe raion 79274,2 60359,2 1376,9 1206,5 170,3 2145,9 98,1 1133,1 3115,6 649,6 3039,5 696,0 306,5 1714,6 31,0 1010,4 2221,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 

 

 



 

 

 

Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ocniţa 

pe anul 2019” 

 

 Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea corectării unor erori 

cu caracter redacţional, includerii în decizia bugetară a transferurilor în sumă de 

4118,9 mii lei, acordate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 560 din 19.11.2019 pentru 

implemenarea Legii nr.270 din 30.11.2018, aprobării în redacţie nouă a limitelor 

unităţilor de personal, în legătură cu modificarea lor în conformitate cu tarificaţiile 

întocmite începînd cu 01.09.2019, precum şi includerii în anexa nr. 8 la decizia 6/9 

din 14.12.2018 a alocaţiilor pentru  reparaţia capitală a secţiei patmorfologie a IMSP 

Spitalul raional Ocniţa în sumă de 215,3 mii lei (prin decizia 3/3 din 16.09.2019), şi 

redistribuirii economiilor de la procurarea amestecurilor uscate pentru copii la 

susţinerea donării, în legătură cu creştera numărului de donatori. 

Astfel, se propune de aprobat în redacţie nouă anexele 1-3 la decizia nr. 6/9 din 

14.12.2018, care includ şi transferurile primite în sumă de 4118,9 mii lei în 

conformitate cu H.G. 560 din 19.11.2019. Anexele respective se prezintă în anexele 

1-3 la proiectul deciziei. 

Anexa nr. 6 la decizia nr. 6/9 din 14.12.2018, care include şi transferurile în 

sumă de 4118,9 mii lei se propune de aprobat în redacţie nouă, conform anexei nr. 4 

la proiectul deciziei. 

Anexa nr. 7 la decizia nr. 6/9 din 14.12.2018, cu noile limite de unităţi de 

personal se propune de aprobat în redacţie nouă, conform anexei nr. 5 la proiectul 

deciziei. 

Anexa nr. 8 la decizia nr. 6/9 din 14.12.2018, cu repartizarea  alocaţiilor din 

bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii pe instituţii şi destinaţii, se propune de 

aprobat în redacţie nouă, conform anexei nr. 6 la proiectul deciziei în ea fiind incluse 

mijloacele pentru reparaţia capitală a secţiei patmorfologie a IMSP Spitalul raional 

Ocniţa în sumă de 215,3 mii lei, precum şi redistribuirea sumei de 36,0 mii lei de la 

procurarea amestecurilor uscate pe IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa, la susţinerea 

campaniilor de donare a sîngelui, în legătură cu creşterea numărului de donatori . 

Anexa nr. 11 la decizia nr. 6/9 din 14.12.2018, cu bugetele instituţiilor de 

învăţămînt se propune de aprobat în redacţie nouă, conform anexei nr. 7 la proiectul 

deciziei. 

 

 

Șef Direcție Finanțe                                                          C. Gudima  



 

 

REPUBLICA MOLDOVA        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/2 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la aprobarea  

bugetului raional Ocniţa  

pe anul 2020 

 

 

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

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 47, 55 al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 21 

din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale; art. 47 

şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului 

public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, ţinînd cont de de prevederile Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, precum şi de circulara 

Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07 din 04.11.2019, examinînd bugetul raional în 

prima lectură, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 

2. Se aprobă în prima lectură Bugetul raional Ocniţa pe anul 2020  la venituri în sumă 

de 134792,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 133824,2 mii lei, cu un sold bugetar 

(excedent) de 968,7 mii lei. 

3. Se stabilește că, la situația din 31 decembrie 2020, datoria internă a unităţii 

administrative teritoriale de nivelul doi Ocniţa nu va depăși 4827,1 mii lei 

(echivalentul a 254,86 mii de dolari SUA), datorie externă, precum şi garanţii 

interne şi externe nu vor exista.  

4. Se propune proiectul bugetului pentru dezbateri şi aprobare în lectura a doua.  

 

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                               Ion Tomai     

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



 

 

Notă informativă la proiectul bugetului raional Ocniţa pe anul 2020 

 

 

Introducere  

 

În atenţia consilierilor raionali din raionul Ocniţa, conducătorilor de instituţii publice 

finanţate din bugetul raional, şi societăţii civile se propune spre examinare şi discuţii proiectul 

bugetului raional pe anul 2020. 

Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului raional Ocnița și  

conţine principalele descrieri ale particularităţilor elaborării proiectului de buget  pe anul 2020. 

 Proiectul bugetului raional pe anul 2020 este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr.397-XV din 

16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținînd cont de Particularitățile privind elaborarea 

de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 şi 

a estimărilor pe anii 2021-2022, comunicate prin circulara Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07 din 

04.11.2019; de clasificaţia  bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 208 din 24 

decembrie 2015; precum şi de Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea 

bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015. 

 

 Pentru estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2020 a fost utilizată 

informaţia privind veniturile şi cheltuielile perioadelor precedente, în special sumele aprobate pe anul 

2019 (plan precizat). În tabelele de mai jos, cu titlu de informare este prezentată informaţia privind 

executarea scontată a bugetului raional pe anul 2019: 

 

Tabel: Analiza executării scontate a bugetului raional la partea de venituri  

Denumirea Cod Aprobat 

2019 

Precizat 

2019 

Scontat 

2019 

Devieri, 

Scontat 

2019-

Precizat 

2019, 

mii lei 

I.VENITURI 1 110 041,70 125 720,20 125 888,75 168,55 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4 676,90 4 676,90 5 800,00 1 123,10 

Alte taxe pentru marfuri si servicii 1146 520,00 520,00 870,00 350,00 

Renta 1415     0,45 0,45 

Taxe si plati administrative 1422 45,00 45,00 65,00 20,00 

Comercializarea marfurilor si 

serviciilor de catre institutiile bugetare 1423 2 442,40 2 442,40 1 820,00 -622,40 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431     5,80 5,80 

Amenzi pentru incalcarea traficului 

rutier 1432       0,00 

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

curente 1441   2,60 2,60 0,00 

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

capitale 1442 511,60 511,60 3,20 -508,40 

Alte venituri 1451       0,00 

Venituri neidentificate 1452       0,00 

Transferuri primite intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 1911 100 944,50 116 620,40 116 420,40 -200,00 



 

 

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor 

locale de nivelul 2 1913 901,30 901,30 901,30 0,00 

 

După cum observăm, pînă la finele anului nu vor fi încasate în mărimea planificată resursele 

colectate de instituţii din comercializarea serviciilor contra plată, precum şi donaţiile voluntare 

pentru cheltuieli capitale, care urmau a fi primite de la Fondul de Eficienţă Energetică, însă din 

cauza tergiversării procesului de recepţie a lucrărilor la Gimnaziul „Petru Zadnipru”, nu se va reuşi 

primirea acestor sume în anul curent, ele fiind trecătoare pentru anul 2020. Totodată, veniturile 

incasate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, precum şi din alte taxe pentru mărfuri şi servicii 

vor depăşi aşteptările.  De asemenea, urmare a condiţiilor climaterice favorabile, nu vor fi utilizate 

în măsura planificată transferurile pentru infrastructura drumurilor, care au fost preconizate pentru 

întreţinerea de iarnă. 

 

Tabel: Analiza executării scontate a bugetului raional pe anul 2019 la partea de cheltuieli, în 

aspect funcţional: 

Denumirea grupelor principale de 

funcţii 

Aprobat 

2019 

Precizat 

2019 

Scontat -

2019 

Devieri, 

Scontat 

2019-

Precizat 

2019, mii 

lei 

1 2 3 4 5 

Cheltuieli, total  109 581,1 129 428,5 126 591,6 -2 836,9 

Servicii de stat cu destinație generală 6 913,7 7 485,3 7 325,0 -160,3 

Apărarea națională 159,6 159,6 149,0 -10,6 

Ordine publică și securitate națională   163,9 152,6 -11,3 

Servicii în domeniul economiei 9 080,4 9 510,7 9 200,0 -310,7 

Ocrotirea săntăţii 545,0 1 125,9 1 105,0 -20,9 

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 3 549,0 4 763,7 4 630,0 -133,7 

Învățămînt 76 122,4 91 031,4 89 300,0 -1 731,4 

Protecție socială 13 211,0 15 188,0 14 730,0 -458,0 

 

După cum vedem din tabelul de mai sus, în anul 2019 o parte de cheltuieli planificate în 

buget nu vor fi efectuate din cauza economiilor la procurarea bunurilor şi serviciilor, precum şi 

numărului mai mic de beneficiari ale unor plăţi sociale.  

 

 Obiectivul bugetului raional pe anul 2020 constă în asigurarea continuităţii politicilor asumate 

pînă în prezent, cu unele îmbunătățiri, limitate de resursele disponibile, menținînd totodată echilibrul 

bugetar.  

 Bugetul raional pe anul 2020 este estimat la venituri în sumă de 134792,9 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă de 133738,0 mii lei, cu un sold bugetar (excedent) de 1054,9 mii lei,  

Soldul bugetar este acoperit de următoarele surse de finanţare: 

 rambursarea sumei de bază a creditului Energetic II în mărime de 1176,9  mii lei, care 

reprezintă suma scadentă în anul 2020 de 63,7 mii dolari SUA, convertită în lei la un 

curs de 18,47 lei/1Dolar SUA; 

 sold la cont la începutul anului 2020 în mărime de 122,0 mii lei, format în urma 

neutilizării fodului educaţiei incluzive în anul 2019 (28,0 mii lei) şi inclus în fondul 

nerepartizat pe anul 2020, precum şi din contul încasării veniturilor anului 2019 supra 

plan (94,0 mii lei) şi planificate la activităţi sportive în anul 2020 pentru achitarea 

datoriilor la deplasări şi transport legate de participarea echipelor de sportivi la diferite 



 

 

campionate în lunile noiembrie-decembrie 2019, precum şi organizarea turneului 

internaţional la giudo în memoria antrenorului emerit Victor Slesari.  

Sinteza indicatorilor principali ai bugetului raional: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile 

de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, sînt reflectate în anexa nr. 1 la proiectul deciziei.  

În conformitate cu cerinţele legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, se 

propune de aprobat plafonul datoriei bugetului raional, care reprezintă datoria la împrumutul 

recreditat de Ministerul Finanţelor în cadrul proiectului Energetic II şi garanţiile acordate de 

Consiliul raional, la situaţia din 31.12.2020. Plafonul datoriei se propune de aprobat în mărime de 

4827,1 mii lei (echivalentul a 254,86 mii dolari SUA).  

 Limitele maxime a unităţilor de personal din instituţiile bugetare finanţate din bugetul 

raional sunt reflectate în anexa nr. 7 la proiectul deciziei, iar în tabelul 5 la nota informativă aceste 

limite sunt reflectate şi pe subgrupele de funcţii în dinamică. 

  

 Venituri 

Volumul planificat al veniturilor bugetului raional Ocniţa în anul 2020, propus spre 

aprobare, constituie  134792,9 mii lei, fiind în ceştere faţă de suma aprobată pe anul 2019 cu 22,5 

puncte procentuale. Veniturile bugetului raional sînt alcătuite din: 

1. Defalcări de la veniturile generale de Stat în sumă de 2826,6 mii lei, din care: 

1.1. impozitul pe venitul  reţinut din salariu (111110) în sumă de 2776,1 mii lei, 

1.2. impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat  şi/sau achitat (111121) în sumă de 33,8 mii 

lei, 

1.3. impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim 

de taxi (111125) în sumă de 15,0 mii lei, 

1.4. impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie sau folosinţă a proprietăţii 

imobiliar (111130) în sumă de 1,7 mii lei. 

Aceste defalcări reprezintă 25% din sumele preconizate spre încasare de la contribuabili în 

teritoriul oraşului Ocniţa, deoarece conform proiectului de modifcare a Legii privind 

finanţele publice locale, începînd cu 01.01.2020 în bugetul raional vor fi defalcate 25 % 

numai de la impozitul pe venit persoane fizice incasat în oraşul Ocniţa, iar de la impozitul 

încasat în restul localităţilor va fi defalcat 100 % în bugetele locale de nivelul întîi. Astfel, 

veniturile bugetului raional din defalcări se va diminua începînd cu 01.01.2020, fiind 

acoperite cu creşterea transferurilor cu destinaţie generală şi cu transferuri din fondul de 

compensare. La planificarea impozitului pe venit persoane fizece s-au luat în consideraţie 

dinamica încasărilor pe acest compartiment pe anii 2016-2018 şi 10 luni ale a. 2019 şi  

politicile statului în domeniul majorării salariilor în sectorul bugetar. 

2. Veniturile proprii în sumă de 660,0 mii lei, în componenţa căror intră taxele pentru folosirea 

resurselor naturale estimate în baza datelor agenţilor economici privind volumul extragerilor, 

costul minereurilor extrase, precum şi a dinamicii din anii precedenţi, din care: 90,0 mii lei – 

taxa pentru apă (114611); 550,0 mii lei – taxa pentru extragerea mineralelor utile (114612); 20,0 

mii lei – taxa pentru lemnul eliberat pe picior (114613). 

3. Resursele atrase de instituţiile publice au fost estimate în mărime de 3793,4 mii lei, din care: 

3.1.  încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) –  1412,4 mii lei, estimate în baza 

tarifelor pentru servicii propuse spre aprobare în anexa nr. 4 la proiectul deciziei; 

3.2.  plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public (142320) – 1001,5 mii lei, estimată 

în baza contractelor privind chiria bunurilor proprietate publică; 

3.3. donaţii voluntare pentru cheltuieli curente în sumă de 3,0 mii lei, care se preconizează a fi 

incasate de Şcoala sportivă Ocniţa; 

3.4. donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale în sumă de 341,2 mii lei, care se preconizează a 

fi incasate de Gimnaziul „P. Zadnipru” s. Sauca (213,2 mii lei) şi Liceul teoretic „M. 

Sadoveanu” (113,0 mii lei) de la Fondul de Eficienţă Energetică. 

4. Resursele fondurilor speciale au fost estimate în mărime de 1035,3 mii lei, din care: 



 

 

4.1.  Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 

(142245) în mărime de 60,0 mii lei, estimate în baza dinamicii încasărilor în a. 2017-2018 

şi 10 luni ale anului 2019; 

4.2.  Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II (191310), ce urmează a fi primite din Fondul de 

susţinere a populaţiei în mărime de 975,3 mii lei, conform proiectului legii bugetului de stat  

pe anul 2020, pentru pachetul minim de servicii sociale. 

5. Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II în sumă de 127512,9 mii 

lei, din care: 

5.1. Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar 

(extraşcolar) (191111) în sumă de 83117,0 mii lei; 

5.2. Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială (191112) în sumă de 2584,8 mii lei. Din 

contul acestei sume urmează a fi finanţate indemnizaţia pentru tutelă (1062,7 mii lei), 

compensaţii pentru serviciile de transport (1101,4 mii lei), îndemnizaţiile şi compensaţiile 

tinerilor specialişti din instituţiile de învăţămînt angajaţi în baza repartizărilor Ministerului 

Educaţiei (265,6 mii lei), asigurarea cu bani de buzunar a copiilor plasaţi în serviciile 

sociale: asistenţă parentală profesionistă, casa de copii de tip familial, tutelă (155,1 mii lei); 

5.3.  Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II pentru şcoli sportive (191113) în sumă de 2356,6 mii lei; 

5.4. Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II pentru infrastructura drumurilor (191116) în sumă de 12723,5 mii lei; 

5.5. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II (191131) în sumă de 25777,8 mii lei, calculate în baza formulei aprobate prin 

Legea privind finanţele publice locale; 

5.6. Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul 

de stat și bugetele locale de nivelul II (191132) în sumă de 953,2 mii lei, alocate pentru 

compensarea pierderilor de la schimbarea modului de partajare a impozitului pe venitul 

persoanelor fizice şi modului de formare a fondului de echilibrare. 

 Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2020 în valoare nominală şi ca pondere în 

total este ilustrată în tabelul şi diagrama de mai jos: 

 

Tabel: Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2020 

 

Denumire Proiect 2020, 

 mii lei 

Pondere 

în total, 

% 

I.Venituri,total 134792,9 100,0 

Defalcări de la veniturile generale de stat 2826,6 2,1 

Venituri proprii 660,0 0,5 

Resurse atrase de instituţii 2413,9 1,8 

Donaţii voluntare 344,2 0,3 

Resurse fonduri speciale 1035,3 0,7 

Transferuri 127512,9 94,6 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Diagramă: 

 

 
 

Toate veniturile bugetului raional prognozate pe anul 2020 sunt reflectate în anexa nr. 2 la 

proiectul deciziei şi, mai desfăşurat (inclusiv în dinamică), în tabelul nr. 2 la Nota informativă, iar 

resursele colectate de instituţii sunt reflectate pe instituţii şi subgrupe de funcţii în anexa nr. 5 la 

proiectul deciziei. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de instituțiile 

publice este propus spre aprobare în anexa nr. 4 la proiectul deciziei. 

 

 Cheltuieli 

Competențele  în  efectuarea  cheltuielilor  pe  domenii  de  activitate  sunt delimitate prin 

legislația privind administrația publică locală și descentralizarea administrativă. 

 Resursele financiare disponibile sunt  direcţionate  pe  programe de importanţă vitală, care  

ar  permite soluţionarea  problemelor  stringente,  fără  admiterea  de  datorii  creditoare şi blocaje 

financiare, cu excepţia şcolii sportive şi instituţiilor de învăţămînt secundar şi extraşcolar, unde 

situaţia este alta. 

  Cheltuielile (cu excepția celor efectuate din contul transferurilor cu destinație specială) s-au 

estimat  în  dependență  directă  de  suma  resurselor estimate.   

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2020 şi estimărilor pe anii 

2021-2022, instituţiile - beneficiari de alocaţii s-au  condus de: 

- actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează activitatea ramurilor 

(domeniilor) respective; 

- angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedenţi cu impact financiar asupra anilor 

planificaţi (majorarea salariilor în anii precedenţi, rambursarea împrumutului recreditat pe 

termen lung, angajamentele contractuale cu donatorii interni); 

Ряд1; Defalcări de la 
veniturile generale de 

stat; 2,1
Ряд1; Venituri proprii; 

0,5

Ряд1; Resurse atrase de 
instituţii; 1,8

Ряд1; Donaţii voluntare; 
0,3

Ряд1; Resurse fonduri 
speciale; 0,7

Ряд1; Transferuri; 94,6Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2020



 

 

- volumul resurselor colectate de instituţiile bugetare; 

- actele legislative şi normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii 

(cu modificările şi completările ulterioare) 

 

La estimarea mijloacelor pentru cheltuieli şi pentru procurarea activelor nefinanciare, s-a mai ţinut 

cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare articol în parte, de indicii de 

creştere a preţurilor de consum, de activităţile planificate de anumite instituţii în anul viitor, precum 

și de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, un accent deosebit fiind pus și pe 

îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice. Necesitatea economisirii resurselor rezultă din 

situaţia complicată cu bugetele a 15 instituţii de învăţămînt, la care se înregistrează un deficit 

calculat de 6599,8 mii lei, care nu poate fi acoperit din componenta raională potrivit regulamentelor 

în vigoare, şi pentru care va fi necesar de alocat miloace din resursele disponibile cu caracter 

general. 

 Din bugetul raional vor fi finanțate 51 instituții publice, cu următoarea structură: 

Structura instituţiilor publice întreţinute din mijloacele bugetului raional 

 

Nr. d/o  
numărul 

instituţiilor 

numărul 

unităţilor 

1 Autorități executive  9 100,25 

2 Școli   primare-grădinițe 2 33,88 

3 Gimnazii-grădiniţă 1 31,78 

4 Gimnazii 18 375,57 

5 Licee 4 233,90 

6 Instituții extrașcolare  4 70,21 

7 Alte instituții din domeniul învățămîntului (centrul metodic, 

serviciul asistență psihopedagogică, serviciul transport 

elevi)                                   

3 22,02 

8 Școli sportive 1 21,23 

9 Orchestre de muzică populară 1 8,5 

10 Centru de tineret 1 1 

11 Instituții  și servicii din domeniul protecției  sociale 7 157,75 

Total 51 1056,09 

 

Cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020 se estimează la 133738,0 mii lei, ce este cu 

22,0 puncte procentuale mai mult decît a fost aprobat pe anul 2019. 

 

Evoluția cheltuielilor bugetului raional pe anul 2020 comparativ 

cu bugetul aprobat pe anul 2019 
 

Denumirea grupelor principale Gr. 

pr. 

2019 

aprobat 

2020 

proiect 

Devieri 

2020/2019 

  suma                   

(mii lei) 

suma            

(mii lei) 

suma            

(mii lei) 

% 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 

Servicii de stat cu destinație generală 1 6913,7 8790,4 1876,7 127,1 

Apărarea națională 2 159,6 118,1 -41,5 74,0 

Servicii în domeniul economiei 4 9080,4 14834,6 5754,2 163,4 

Ocrotirea săntăţii 7 545 360 -185,0 66,1 

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 8 3549 4399,2 850,2 124,0 

Învățămînt 9 76122,4 88910,7 12788,3 116,8 



 

 

Protecție socială 10 13211 16325 3114,0 123,6 

Total cheltuieli    109581,1 133738,0 24156,9 122,0 

  

Structura cheltuielilor bugetului raional pe anul 2020  în aspect funcțional în valoare nominală și ca  

pondere în total se prezintă în tabela și diagrama de mai jos: 

Tabel: 

Denumirea grupelor principale Gr.pr. 

Proiect 

2020, 

mii lei 

Pondere 

în total, 

% 

1 2 3 4 

Servicii de stat cu destinație generală 01 8790,4 6,5 

Apărarea națională 02 118,1 0,1 

Servicii în domeniul economiei 04 14834,6 11,1 

Ocrotirea săntăţii 07 360 0,3 

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 08 4399,2 3,3 

Învățămînt 09 88882,7 66,5 

Protecție socială 10 16325 12,2 

Total cheltuieli    133710,0 100,0 

 

Diagramă: 

 
 

 

Particularităţile  cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2020 

 

Ряд1; Servicii de stat 
cu destinație 

generală; 6,6; 7%

Ряд1; Apărarea 
națională; 0,1; 0%

Ряд1; Servicii în 
domeniul economiei; 

11,1; 11%

Ряд1; Ocrotirea 
săntăţii; 0,3; 0%

Ряд1; Cultura, sport, 
tineret, culte și 
odihnă; 3,2; 3%

Ряд1; Învățămînt; 
66,5; 67%

Ряд1; 
Protecție 
socială; 

12,2; 12%

Structura cheltuielilor bugetului raional pe anul 
2020



 

 

Proiectul bugetului raional pe anul 2020 a fost elaborat la cheltuieli pe bază de programe şi 

performanţă, aplicînd clasificaţia bugetară, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 

24.12.2015, precum şi metodologia privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobată 

prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015. 

Mărimile alocaţiilor propuse spre aprobare pentru anul 2020 sînt repartizate în anexa nr. 3 

la proiectul deciziei bugetare pe grupe principale de cheltuieli, unde sunt specificate şi resursele din 

care se vor finanţa, precum şi pe subprograme.  

 

 Bugete pe programe și performanță 

 

Pentru anul 2020 se propun spre finanţare din bugetul raional 29 subprograme, aprobate prin 

Dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 144 din 03.12.2019. 

Bugetul fundamentat pe programe și performanță   cuprinde toate resursele bugetare şi se 

prezintă  în tabelul nr. 4 la nota informativă “Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului 

raional”. Acolo sunt formulate scopul şi obiectivele fiecărui subprogram, indicatorii de performanţă 

planificaţi, precum şi sumele de cheltuieli pe activităţile prevăzute în cadrul fiecărui subprogram, 

cu detaliere pe articolele clasificaţiei economice. Informația privind scopul, obiectivele și indicatorii 

de performanță a fost elaborată de comun cu autoritățile publice (secţiile şi direcţiile)  responsabile 

de elaborarea programelor.  

 

 

 Prevederile proiectului de buget în aspect funcțional 

 

Serviciile de stat cu destinaţie generală 

La acest compartiment  sunt atribuite mijloace pentru asigurarea activităţii autorităţilor 

executive (Aparatul preşedintelui, Direcţia Finanţe), Serviciului de deservire a clădirii 

administrative, Fondul de rezervă, deservirea datoriei)  în sumă de 8790,4 mii lei. În această sumă 

sunt incluse cheltuielile pentru cotizaţiile de membru al Euroregiunii Nistru 110,0 mii lei), plata 

îndemnizaţiei consilierilor pentru participare la şedinţele Consiliului raional (50,0 mii lei),  reparaţii 

capitale a clădirii consiliului raional (500,0 mii lei), procurarea autoturismelor de serviciu pentru 

Aparatul preşedintelui raionului (500,0 mii lei), Direcţia finanţe (150,0 mii lei) şi Secţia construcţii, 

gospodărie comunală şi drumuri (150,0 mii lei). Fundamentarea pe programe a alocaţiilor din acest 

compartiment este reflectată în tabelul nr.4 la nota informativă (subprogramele 0301; 0302; 0501; 

0802; 1702). 

 

Apărarea naţională 

În proiectul bugetului pe anul 2020 pentru asigurarea recrutării și încorporării cetățenilor în 

Armata Națională, au fost preconizate 118,1 mii lei, aici fiind incluse 40,0 mii lei pentru 

desfăşurarea jocurilor militar-patriotice, precum şi acţiunilor de comemorare a participanţilor la 

evenimentele din Afganistan, conflictul armat de pe Nistru şi la lichidarea consecinţelor catastrofei 

de la Cernobîl. La estimarea cheltuielilor s-a ţinut cont de prevederile Legii nr.1245-XV din 18 iulie 

2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31 

ianuarie 2001 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi 

efectivul limită al organelor administrativ-militare” (cu completările ulterioare), Hotărîrii 

Guvernului nr.631 din 23 mai 2003 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa 

militară”. Aceste chltuieli constau din plata pentru servicii medicale, cheltuieli de desfășurare a 

jocurilor militar-patriotice și de achiziționare a serviciilor de transport a recruților la activități de 

familiarizare cu Armata Națională, precum şi cheltuielile de întreţinere a Secţiei administrativ-

militare. Aceste cheltuieli sînt specificate în tabelul nr. 4 la nota informativă (subprogramul 3104). 

 

Servicii în domeniul economiei 

La funcția „Servicii în domeniul economiei” sunt estimate cheltuieli în sumă totală de 

14834,6  mii lei, care urmează să asigure activitatea următoarelor autorități: 



 

 

  Direcția Economie: 612,7 mii lei; 

  Serviciul  Relații Funciare și Cadastru: 244,8 mii lei; 

  Direcția Agricultură, Alimentație și privatizare: 598,9 mii lei; 

  Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri: 654,7 mii lei; 

Tot aici sunt incluse cheltuielile de reparație și întreținere a drumurilor publice locale în 

sumă de 12723,5 mii lei. Fundamentare pe programe a bugetului din acest compartiment este 

prezentată în tabelul nr. 4 la nota informativă (subprogramele 5001; 5101; 6101; 6402; 6901). 

 

Ocrotirea sănătății 

Pentru susţinerea programelor naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii  sînt 

preconizate mijloace în sumă de 360,0 mii lei, care urmează a fi utilizate pentru următoarele 

activităţi: a) la procurarea amestecurilor uscate pentru un număr mediu de 90 copii, în vîrstă de pînă 

la un an din familii social vulnerabile (260,0 mii lei), fiind aşteptată o reducere a îmbolnăvirilor cu 

maladii de fon (anemii, rahitism); b) la susţinerea donărilor de sînge (100,0 mii lei), care urmează a 

fi utilizate pentru stimularea donatorilor (ajutor material de 100 lei pentru suplimentarea pachetului 

alimentar) pentru circa 1000 donatori. Cheltuielile pentru programele din domeniul ocrotirii 

sănătății sînt în creştere faţă de nivelul anului 2019.  

Repartizarea alocaţiilor pentru ramura ocrotirea sănătăţii pe instituţii este prezentată în anexa 

nr. 8 la proiectul deciziei, iar fundamentarea bugetului pe programe se prezintă în tabelul nr. 4 la 

nota informativă (subprogramul 8018). 

 

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 

Cheltuielile pentru funcția dată  sunt estimate pentru anul 2020 în sumă de 4399,2 mii lei,  

mai mult  cu 850,2 mii lei comparativ cu prevederile aprobate în anul bugetar 2019, din cauza 

creşterii cheltuielilor salariale, precum şi alocaţiilor pentru activităţile sportive. 

Aceste cheltuieli sunt preconizate pentru realizarea a patru subprograme, specificate în 

tabelul nr. 4 la nota informativă (subprogramele 8501; 8502; 8602; 8603): 

 Politici şi management în domeniul culturii, implementate de Serviciul Cultură: 

554,6 mii lei; 

 Dezvoltarea culturii, care prevede desfășurarea activităților culturale și activitatea 

Orchestrei de muzică populară Rapsozii Nordului: 701,6 mii lei; 

 Sport, care include activitățile sportive și funcționarea Școlii sportive: 2841,6 mii 

lei; 

 Tineret, în cadrul căreia sunt planificate mijloace pentru editarea ziarului raional al 

tinerilor Stelele Nordului, pentru petrecerea diferitor ședințe cu tineretul, dar şi 

pentru activitatea Centrului de tineret: 301,4 mii lei, inclusiv 50,0 mii lei pentru 

programul de granturi pentru iniţiativele tinerilor. 

În anul 2020 vor exista deficienţe la întreţinerea şcolii sportive, dat fiind faptul că transferurile din 

bugetul de stat  pentru întreţinerea şcolii sportive nu acoperă necesarul de cheltuieli curente. 

Necătînd la solicitările suplimentare înaintate în mod regulamentar Ministerului Finanţelor la etapa 

prezentări proiectului de buget, problema nu a fost soluţionată. În rezultat, transferurile alocate din 

bugetul de stat pentru finanţarea şcolii sportive în anul 2020 sunt cu 346,3  mii lei mai mici decît 

minimul necesar. Astfel, cheltuielile de personal propuse pentru aprobare pe şcoala sportivă acoperă 

numai necesarul pe 10 luni, iar cheltuielile de întreţinere sunt la limita minimă pentru asigurarea 

funcţionării instituţiei. Neajunsul estimat de 346,3 mii lei se preconizează de-l negociat cu 

Ministerul Finanţelor pentru a fi suplimentat din bugetul de stat la rectificare. 

 

Învăţămîntul 

La estimarea alocaţiilor pentru compartimentul „Învăţămînt” s-a ţinut cont de prevederile: 

 Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014; 

 Hotărîrii  Guvernului nr.868 din 08.10.2014 cu privire la finanţarea în bază de cost standard 

per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile 



 

 

de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale; 

 Actelor  legislative şi normative care reglamentează activitatea ramurii; 

 Decizia Consiliului Raional nr. 7/5 din 18.12.2013 “Cu privire la finanţarea instituţiilor de 

învăţămînt primar şi secundar general în anul 2014”, prin care a fost aprobată lista şcolilor 

mici care nu pot fi închise, deoarece va fi îngrădit accesul copiilor la educaţie. 

Cheltuielile pentru funcția de Învățămînt sunt repartizate pe 8 subprograme (tabelul nr. 4 la 

nota informativă, subprogramele 8801; 8802; 8803; 8804; 8806; 8813; 8814; 8815). Ele constituie 

88910,7 mii lei, fiind în creștere comparativ cu cele precizate pentru anul 2019 (cu 12788,3 mii lei) 

din cauza majorării salariilor, care va avea loc de la 01.01.2020, creșterii prețurilor la bunuri și 

servicii și sunt acoperite în cea mai mare parte din transferuri cu destinație specială de la bugetul de 

stat (83117,0 mii lei), precum şi din contul resurselor colectate din servicii contra plată şi chirie, dar 

şi din mijloacele ce urmează a fi primite în anul 2020 de către două instituţii de învăţămînt de la 

Fondul de Eficienţă Energetică.  

Implementarea subprogramului Educație timpurie este realizată de Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşovca și 2 școli primare-grădiniță (Codreni și Frunză). Pentru acest subprogram sunt alocate 

din bugetul de stat transferuri cu destinație specială. 

Implementarea subprogramelor Învățămînt primar, gimnazial și liceal este realizată de o 

reţea de 25 instituţii de învăţămînt, din care: 4 licee, 18gimnazii, 1 gimnaziu-grădiniţă  și 2 școli 

primare-grădiniță. Pentru aceste subprograme sunt calculate transferuri cu destinație specială, 

inclusiv transferuri categoriale calculate conform formulei în bază de cost standard per elev. 

Bugetele instituţiilor de învățămînt primar și secundar general sînt specificate în anexa 10 la 

proiectul deciziei și au fost calculate conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 

08.10.2014. Volumul alocaţiilor pentru o şcoală concretă se determină reieşind din normativul 

valoric pentru un elev ponderat de 13247 lei şi normativul valoric pentru o instituţie de 714837 lei 

cu aplicarea coeficientului 0,98. Numărul elevilor în instituţiile  de învățămînt primar și secundar 

este de 3796 elevi, cu 28 elevi mai puţin decît în anul 2019. 

Calculul bugetelor instituţiilor de învăţămînt este reflectat în tabelul 6 la prezenta notă 

explicativă.  

În afară de mijloacele din transferuri cu destinație specială și resursele colectate de instituții, 

se mai repartizează 358,1 mii lei instituțiilor de învățămînt (din resursele cu caracter general), pentru 

alimentarea a 187 elevi ai claselor V-VI din familii social vulnerabile pentru tot anul bugetar 2020.  

În anul 2020 pentru deservirea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din şcoli, se 

formează fondul educaţiei incluzive în mărime de 2% din suma transferurilor categoriale (1367,3 

mii lei) şi din soldul disponibil la cont la 01.01.2020 (28,0 mii lei), din care 1361,2 mii lei se 

repartizează prin şcoli pentru salarizarea cadrelor didactice de sprigin iar 34,1 mii lei vor fi 

repartizate pe parcursul anului 2020 la propunerea Direcţiei învăţămînt.  

Ţinem să menţionăm, că componenta raională calculată conform formulei constituie 5965,2 

mii lei, din care 4942,9 mii lei se repartizează conform anexei 11 la proiectul deciziei, iar mijloacele 

nerepartizate din componenta raională în mărime de 1022,3 mii lei vor fi distribuite instituţiilor de 

învăţămînt la propunerea Direcţiei învăţămînt, în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern.  

Mijloacele din componenta raională sunt repartizate pentru acoperirea deficitului şcolilor 

primare-grădiniţe şi gimnaziilor cu statut de „şcoală mică ce nu poate fi închisă” (2520,6 mii lei); 

pentru procurarea mijloacelor fixe (700,0 mii lei) sunt repartizate Serviciului transport elevi pentru 

procurarea unui autobus şcolar necesar la transportarea elevilor din satul Codreni la Gimnaziul 

Vălcineţ. Transportarea elevilor în raion se organizează în 8 instituţii, cu 7 unități de  transport 

proprii de către serviciul „Transport elevi”. În aceste scopuri, din componenta raională sunt alocaţi 

1615,3 mii lei, iar din serviciile contra plată (compensarea de către alte instituţii a cheltuielilor de 

transportare a elevilor la diferite concursuri, excursii), serviciul „Transport elevi” planifică să 

colecteze 105,0 mii lei.  

 Este necesat de menţionat, că în suma alocaţiilor prevăzute pentru învăţămîntul gimnazial, 

în afară de mijloacele calculate din transferuri categoriale, mai sînt repartizate din transferuri cu 



 

 

destinaţie specială 407,8 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de studierea limbilor 

minorităţilor naţionale, care sînt repartizate la două instituţii de învăţămînt.  

 De asemenea, din contul transferurilor cu destinaţie specială pentru învăţămînt sunt alocate 

3115,6 mii lei pentru alimentaţia gratuită a elevilor claselor primare. Din ele 3091,3 mii lei sunt 

repartizate instituţiilor de învăţămînt conform numărului de elevi, iar 24,3 mii lei rămîn în rezervă 

pentru a fi repartizate în caz de modificare a numărului de copii. La fel, suplimentar la transferurile 

categoriale mai sînt repartizate transferuri cu destinaţie specială pentru învăţămînt în sumă de 822,0 

mii lei în scopul achitării compensaţiilor cadrelor didactice, din care 798,0 mii lei se repartizează 

pe instituţii de învăţămînt, iar 24,0 mii lei rămîn în rezervă pentru repartizare în caz de majorare a 

numărului pedagogilor.  

Pentru anul 2020 cincisprezece instituţii de învţămînt au un deficit bugetar calculat în sumă 

totală de 6599,8 mii lei, care potrivit Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 

08.10.2014 nu poate fi acoperit din componenta raională. Aceste şcoli sînt: 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei Suma 

deficitului 

calculat, 

mii lei 

1 Gimnaziul-gădiniţă Calaraşovca 379,1 

2 Gimnaziul „Emil Loteanu” s. Clocuşna 235,5 

3 Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. Dîngeni 351,2 

4 Gimnaziul Grinăuţi-Moldova 481,4 

5 Gimnaziul Hădărăuţi 295,2 

6 Gimnaziul Lencăuţi 425,9 

7 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Lipnic 140,1 

8 Gimnaziul Mihălăşeni 721,8 

9 Gimnaziul Mereşeuca 430,9 

10 Gimnaziul „Alexandru Groppa” s. Verejeni 297,7 

11 Gimnaziul Vălcineţ 302,3 

12 Gimnaziul Rujniţa 619,0 

13 Liceul teoretic”Gheorghe Biruitorul”, or. Ocniţa 718,4 

14 Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Otaci 493,8 

15 Liceul teoretic „Constantin Stamati” s. Ocniţa 707,5 

 Total 6599,8 

 

 În proiectul bugetului raional nu sînt rezervate mijloace pentru acoperirea acestor deficite. 

Astfel, se impune necesitatea de a apela la autorităţile centrale pentru identificarea unor soluţii: 

1. Majorarea alocaţiilor din bugetul de stat prin ajustarea normativelor valorice per elev 

şi per instituţie, sau 

2. Sprijinirea şi încurajarea de la nivel central a măsurilor de optimizare a reţelei 

instituţiilor de învăţămînt. 

  

Pentru educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi sînt prevăzute 8023,8 mii lei, care 

vor fi valorificate de 4 instituţii extraşcolare. În această sumă sînt incluse şi 591,3 mii lei pentru 

odihna de vară a 160 copii, din care 40 copii din familii social vulnerabile se vor odihni gratis, iar 

ceilalţi contra plată de 250 lei pentru un schimb. Tot în această sumă sunt incluse cheltuielile de 

salarizare a 4 unităţi de paznici şi 0,25 unităţi de administrator pentru clădirile fostei şcoli auxiliare 

din satul Grinăuţi-Moldova, care a fost transmisă în proprietatea UAT de nivelul II din raion pentru 

organizarea odihnei de vară.  

Direcţia Învăţămînt va implementa subprogramele „Politici şi management în domeniul 

educaţiei” şi „Curriculum”, iar Centrul metodic şi Serviciul asistenţă psihopedagogică vor asigura 

implementarea subprogramului „Servicii generale în educaţie”. 

 

Protecție  socială 



 

 

Alocaţiile pentru protecție socială în proiectul bugetului pe anul 2020 s-au prevăzut în suma 

totală de 16325,0  mii lei,  cu 3114,0 mii lei mai mult faţă de suma aprobată pe anul 2019. O parte 

din cheltuielile pentru asistenţă socială vor fi acoperite din transferuri cu destinație specială: 

 1101,4 mii lei compensaţiile pentru serviciile de transport;  

 1062,7 mii lei indemnizaţiile pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani şi rămaşi fără îngrijire 

părintească, luaţi sub tutelă (curatelă); 

 265,6,0 mii lei alocaţii pentru susţinerea tinerilor specialişti în instituţiile de învăţămînt; 

 155,1 mii lei prestații sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale (acordarea banilor de 

buzunar). 

În domeniul protecţiei sociale din bugetul raional vor fi finanţate 5 subprograme (9001; 

9006; 9010; 9012; 9019), elementele cărora sînt reflectate în tabelul nr. 4 la nota informativă şi care 

vor fi implementate de 8 instituţii specializate (inclusiv aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei), cu un efectiv de 168,75 unităţi de personal.  

        În bugetul raional vor fi incasate 975,3 mii lei din Fondul de susținere a populației, care vor 

fi utilizate pentru asigurarea pachetului minim de servicii sociale, după cum urmează: 

 Susţinerea serviciului de asistenţă personală – 196,5 mii lei; 

 Serviciul social sprijin pentru familii cu copii – 583,7 mii lei; 

 Serviciul social suport monetar – 195,1 mii lei. 

Totodată, din resursele cu caracter general ale bugetului raional, se alocă pentru susţinerea 

serviciului asistenţă personală 1758,3 mii lei. 

 

Mijloacele în sumă de 60,0  mii lei planificate pentru incasare din taxa de la cumpărarea valutei 

străine de către persoanele fizice în casele de chimb valutar se planifică a fi utilizate pentru 

funcţionarea cantinei sociale sau acordarea pachetelor alimentare persoanelor vulnerabile. 

În scopul facilitării examinării proiectului bugetului, precum şi pentru a pune la dispoziţie o 

informaţie mai detaliată decît cea prevăzută în proiectul deciziei şi anexele la el, la prezenta notă 

informativă anexăm următoarele tabele: 

Tabelul 1. Structura bugetului raional conform clasificaţiei economice; 

Tabelul 2. Veniturile bujetului raional conform clasificaţiei economice; 

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale; 

Tabelul 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional pe anul 2020; 

Tabelul 5.  Informaţie privind efectivul de personal pe instituţii bugetare; 

Tabelul 6. Calculul bugetelor instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal. 

Tabelul 7. Repartizarea pe instituţii a alocaţiilor pentru alimentarea elevilor din familii social-

vulnerabile pentru anul 2020. 

 

 

Şeful Direcţiei finanţe                                                     Constantin Gudima



 

 

Tabelul 1. Structura bugetului raional conform 
clasificaţiei economice                

                

Denumirea Cod 

2017 2018 2019 2020 Devieri 2021 2022 

executat executat Aprobat Proiect  2020/2019 Estimat Estimat 
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 d
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I.Venituri,total   92502.7 100 92314.9 100 110041.7 100 134792.9 100 24751.2 122.5 142074.9 100.0 151963.7 100.0 

Inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)                               

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 5126.6 5.54 5312.9 5.76 4676.9 4.25 2826.6 2.10 -1850.3 60.4 2911.4 2.05 2998.7 1.97 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 0.4 0.00   0.00                     

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 414.3 0.45 839.0 0.91 520 0.47 660 0.49 140.0 126.9 660 0.46 660 0.43 

Renta 1415 0.5 0.00 3.1 0.00                     

Taxe şi plăţi administrative 1422 54.4 0.06 55.5 0.06 45 0.04 60 0.04 15.0 133.3 60 0.04 60 0.04 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de 

către instituţiile bugetare 

1423 1887.8 2.04 1631.9 1.77 2442.4 2.22 2413.9 1.79 -28.5 98.8 2454 1.73 2466 1.62 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 
1431 69.3 0.07 6.4 0.01                     

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier 1432 27.9 0.03 2.7 0.00                     

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 20.2 0.02 34.1 0.04     3 0.00 3.0   5 0.00 5 0.00 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 1458.4 1.58 132.1 0.14 511.6 0.46 341.2 0.25 -170.4 66.7 20 0.01 20 0.01 

Alte venituri 1451   0.00 0.6 0.00   0.00                 

Transferuri primite între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 

1911 81748.2 88.37 83610.7 90.57 100944.5 91.73 127512.9 94.60 26568.4 126.3 134964.6 95.00 144719.7 95.23 

Transferuri primite intre institutiile bugetului 

de stat si institutiile bugetelor locale de 

nivelul II 

1913 1610.0 1.74 685.9 0.74 901.3 0.82 975.3 0.72 74.0 108.2 999.9 0.70 1034.3 0.68 



 

 

Transferuri primite intre bugetele locale de 

nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in 

cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 

1931 84.7 0.09   0.00                     

II.Cheltuieli,total   95,229.0 100.00 87011.9 100 109581.1 100.0 133738.0 100 24156.9 125.9 141861.5 100 153076.9 100 

Cheltuieli de personal 21 59739.7 62.73 60,949.1 70.0 69,062.5 63.0 89738.9 67.1 20676.4 129.9 97577.2 68.8 103813.3 67.8 

Bunuri si servicii 22 13448.9 14.12 12,823.0 14.7 16,959.2 15.5 22541.6 16.9 5582.4 132.9 25736.0 18.1 30896.6 20.2 

Dobinzi 24 140.3 0.15 107.6 0.1 94.5 0.1 88.3 0.1 -6.2 93.4 72.9 0.1 56.3 0.0 

Subsidii 25 199.8 0.21 232.4 0.3 345.0 0.3 360.0 0.3 15.0 104.3 100.0 0.1 100.0 0.1 

Prestatii sociale 27 3923.4 4.12 2,711.5 3.1 8,203.1 7.5 6065.8 4.5 -2137.3 73.9 6076.3 4.3 5940.9 3.9 

Alte cheltuieli 28 266.0 0.28 321.3 0.4 2,351.3 2.1 1926.8 1.4 -424.5 81.9 2496.6 1.8 2550.7 1.7 

Transferuri acordate in cadrul bugetului 

public national 

29   0.00 

  

                      

Mijloace fixe 31 10889.9 11.44 4,104.6 4.7 3,189.2 2.9 3652.7 2.7 463.5 114.5 692.7 0.5 555.7 0.4 

Stocuri de materiale circulante 33 6621.0 6.95 5,762.4 6.6 9,376.3 8.6 9363.9 7.0 -12.4 99.9 9109.8 6.4 9163.4 6.0 

III.Sold bugetar   -2726.3   5303.0   460.6   1054.9   594.3 229.0 213.4   -1113.2   

IV.Surse de  

finanţare, 

total 

  2726.3   -5303.0   -460.6 0 -1054.9   -594.3 229.0 -213.4   1113.2   

Inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)                               

Alte creante interne ale bugetului 418     43.1                       

Diferenţa de curs valutar 421 -21.9                           

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat 

și bugetele locale 

561 -1172.7   -1063.4   -1095.9   -1176.9   -81.0 107.4 -1213.8   -1250.8   

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 8827.8   4906.9   635.3   122.0   -513.3 19.2 1000.4   2364.0   

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  
930 -4906.9   -9189.6                       



 

 

   Tabelul 2. Veniturile bujetului raional conform clasificaţiei economice.     

                

Denumirea 

Cod eco 

(k6) 

2017 2018 2019 2020 
Devieri          

2020/2019 

2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

mii.lei 

%  din 

total mii.lei 

%  

din 

total mii.lei 

%  

din 

total mii.lei 

%  

din 

total mii.lei % mii.lei 

%  

din 

total mii.lei 

%  

din 

total 

Venituri, total   92502.7 100.00 103154.9 100 110041.7 100 134792.9 100 24751.2 122.49 142074.9 100 151963.7 100 

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 4886.6 5.28 5576.5 5.41 4489.5 4.08 2776.1 2.06 -1713.4 61.84 2859.4 2.01 2945.2 1.94 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

declarat și/sau achitat  111121 238.5 0.26 262.2 0.25 186.8 0.17 33.8 0.03 -153.0 18.09 34.8 0.02 35.8 0.02 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice în 

domeniul transportului rutier de persoane în 

regim de taxi 111125             15.0 0.01 15.0   15.4 0.01 15.9 0.01 

Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de 

predare în posesie şi/sau folosinţa a 

proprietăţii imobiliare  111130 1.5 0.00 3.7 0.00 0.6 0.00 1.7 0.00 1.1 283.33 1.8 0.00 1.8 0.00 

Impozit privat încasat în bugetul local de 

nivelul II  113312 0.4 0.00   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

Taxa pentru apă 114611 86.2 0.09 104.9 0.10 100.0 0.09 90.0 0.07 -10.0 90.00 90.0 0.06 90.0 0.06 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 302.6 0.33 714.1 0.69 400.0 0.36 550.0 0.41 150.0 137.50 550.0 0.39 550.0 0.36 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 25.3 0.03 21.0 0.02 20.0 0.02 20.0 0.01 0.0 100.00 20.0 0.01 20.0 0.01 

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în 

scopul construcţiei obiectivelor subterane, 

altele decît cele destinate extracţiei 

mineralelor utile 114623 0.3 0.00   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

Arenda terenurilor cu  destinaţie  agricolă 

încasată în bugetul local de nivelul II 141521     2.7 0.00                     

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decăt cea 

agricolă încasată în bugetul local de nivelul II 141532 0.5 0.00 0.5 0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a 

mijloacelor mass-media încasată în bugetul 

local de nivelul II 142212 2.3 0.00   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 



 

 

Plata pentru certificatele de urbanism si 

autorizările de construire sau desfinţare 

încasată în bugetul local de nivelul II 142214   0.00   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 142245 52.1 0.06 61.9 0.06 45.0 0.04 60.0 0.04 15.0 133.33 60.0 0.04 60.0 0.04 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  142310 1010.9 1.09 1105.1 1.07 1430.6 1.30 1412.4 1.05 -18.2 98.73 1440.5 1.01 1445.5 0.95 

Plata pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 142320 876.9 0.95 800.8 0.78 1011.8 0.92 1001.5 0.74 -10.3 98.98 1013.5 0.71 1020.5 0.67 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate 

în bugetul local de nivelul II 143120 69.3 0.07 6.4 0.01   0.00   0.00 0.0     0.00   0.00 

Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și 

control ale traficului rutier 143220 27.9 0.03 2.7 0.00   0.00   0.00 0.0     0.00   0.00 

Amenzi aplicate de Inspecția financiară 

încasate în bugetul local de nivelul II 143312   0.00   0.00   0.00   0.00 0.0     0.00   0.00 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
144114 20.2 0.02 34.1 0.03   0.00 3.0 0.00 3.0   5.0 0.00 5.0 0.00 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse interne pentru instituţiile bugetare 
144214 1458.4 1.58 430.4 0.42 511.6 0.46 341.2 0.25 -170.4 66.69 20.0 0.01 20.0 0.01 

Alte venituri încasate în bugetele locale de 

nivelul II  145141     0.6 0.00                     

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru învățământul 

preșcolar, primar, secundar general, special și 

complementar (extrașcolar) 191111 57805.5 62.49 62954.1 61.03 67741.9 61.56 83117.0 61.66 15375.1 122.70 89037.7 62.67 93215.7 61.34 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea și 

asistența socială 191112 1844.4 1.99 2023.8 1.96 2861.3 2.60 2584.8 1.92 -276.5 90.34 2606.0 1.83 2622.9 1.73 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1643.1 1.78 1703.8 1.65 1742.2 1.58 2356.6 1.75 614.4 135.27 2526.1 1.78 2656.5 1.75 



 

 

Alte transferuri curente primite cu 

destinațiespecială  între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II 
191115     57.0 0.06                     

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 4695.1 5.08 7198.8 6.98 7583.1 6.89 12723.5 9.44 5140.4 167.79 15808.0 11.13 20904.6 13.76 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

specială între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 
191120 234.9 0.25 1639.9 1.59   0.00   0.00       0.00   0.00 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

generală între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 191131 14889.5 16.10 17467.6 16.93 19912.7 18.10 25777.8 19.12 5865.1 129.45 24986.8 17.59 25320.0 16.66 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală din fondul de compensare între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 
191132 391.0 0.42   0.00   0.00 953.2 0.71 953.2     0.00   0.00 

Alte transferuri curente primite cu destinație 

generală între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II 191139 244.6 0.26   0.00 1103.3 1.00   0.00 -1103.3     0.00   0.00 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 
191310 1610.0 1.74 982.4 0.95 901.3 0.82 975.3 0.72 74.0 108.21 999.9 0.70 1034.3 0.68 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

specială între bugetul local de nivelul II  şi 

bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale  193120 84.7 0.09   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

alte mijloace primite     0.00   0.00   0.00   0.00       0.00   0.00 

 

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale            

                

Denumirea 
Cod 

F1-F3 
2017 2018 2019 2020 Devieri 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect 2019/2018 Estimat Estimat 
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Cheltuieli,total   95228.9 100.0 87011.9 100.0 109581.1 99.8 133738.0 100.0 24156.9 122.0 141861.5 100.0 153076.9 100.0 

Autorităţi legislative şi executive 0111 3824.0 4.0 3,098.6 3.6 4,753.0 4.3 5954.4 4.5 1201.4 125.3 4931.7 3.5 5190.2 3.4 

Servicii bugetar-fiscale 0112 1247.6 1.3 1,149.9 1.3 1,390.7 1.3 1808.2 1.4 417.5 130.0 1818.4 1.3 1947.4 1.3 

Alte servicii generale 0133 355.2 0.4 337.2 0.4 410.5 0.4 695.6 0.5 285.1 169.5 744.0 0.5 785.5 0.5 

Alte servicii de stat cu destinaţie 

generală 0169   0.0   0.0 265.0 0.2 243.9 0.2 -21.1 92.0 250.0 0.2 250.0 0.2 

Serviciul datoriei interne  0171 140.3 0.1 107.6 0.1 94.5 0.1 88.3 0.1 -6.2 93.4 72.9 0.1 56.3 0.0 

Alte servicii în domeniul apărării  

naţionale 0259 92.6 0.1 48.7 0.1 159.6 0.1 118.1 0.1 -41.5 74.0 73.1 0.1 75.1 0.0 

Servicii de pompieri si salvatori 0321 18.0 0.0 5.0 0.0                     

Servicii generale economice si 

comerciale 0411   0.0 -19.3                       

Alte servicii economice generale 0419 675.3 0.7 521.6 0.6 656.5 0.6 857.5 0.6 201.0 130.6 919.3 0.6 984.7 0.6 

Alte servicii in domeniul agriculturii, 

gospodăriei silvice,  gospodăriei 

piscicole şi gospodăriei de vînătoare 0429 446.4 0.5 339.6 0.4 441.7 0.4 598.9 0.4 157.2 135.6 646.9 0.5 694.8 0.5 

Construcţii 0443 387.7 0.4 337.9 0.4 399.1 0.4 654.7 0.5 255.6 164.0 546.4 0.4 585.3 0.4 

Transport rutier 0451 4804.9 5.0 6,673.1 7.7 7,583.1 6.9 12723.5 9.5 5140.4 167.8 15808.0 11.1 20904.6 13.7 

Servicii de sănătate publică 0740 199.8 0.2 232.4 0.3 345.0 0.3 360.0 0.3 15.0 104.3 100.0 0.1 100.0 0.1 

Alte servicii în domeniul ocrotirii 

sănătăţii 0769 1516.9 1.6 362.4 0.4 200.0     0.0 -200.0           

Servicii  de sport şi cultură fizică 0812 2807.1 2.9 1,769.3 2.0 2,634.2 2.4 2841.6 2.1 207.4 107.9 2835.1 2.0 2975.5 1.9 

Servicii pentru tineret 0813 43.4 0.0 49.0 0.1 109.0 0.1 301.4 0.2 192.4 276.5 313.9 0.2 326.4 0.2 

Servicii în domeniul culturii 0820 496.7 0.5 362.0 0.4 403.6 0.4 701.6 0.5 298.0 173.8 753.4 0.5 804.8 0.5 



 

 

Alte servicii în domeniul culturii, 

cultelor și odihnei 0861 403.3 0.4 297.4 0.3 402.2 0.4 554.6 0.4 152.4 137.9 593.7 0.4 636.5 0.4 

Educație timpurie  0911 1550.1 1.6 1,874.6 2.2 2,715.4 2.5 3162.4 2.4 447.0 116.5 3325.6 2.3 3459.1 2.3 

Învățămînt  primar 0912 1303.1 1.4 957.1 1.1 1,290.1 1.2 1620.2 1.2 330.1 125.6 1737.5 1.2 1820.7 1.2 

Învățămînt  gimnazial 0921 31202.7 32.8 29,939.8 34.4 41,355.7 37.7 46065.7 34.4 4710.0 111.4 48185.1 34.0 50425.2 32.9 

Învățămînt  liceal 0922 24809.0 26.1 21,574.0 24.8 22,151.6 20.2 26748.6 20.0 4597.0 120.8 29331.3 20.7 30623.8 20.0 

Învățămînt  nedefinit după nivel 0950 5546.0 5.8 5,054.3 5.8 6,186.2 5.6 8069.3 6.0 1883.1 130.4 8696.3 6.1 9137.0 6.0 

Servicii afiliate învățămîntului  0960 1014.1 1.1 955.2 1.1 1,341.3 1.2 1555.8 1.2 214.5 116.0 1519.2 1.1 1622.0 1.1 

Alte servicii în domeniul 

învățămîntului  0989 1184.6 1.2 910.4 1.0 1,082.1 1.0 1688.7 1.3 606.6 156.1 1604.5 1.1 1726.8 1.1 

Protecţie în caz de incapacitate de 

muncă 1012 7257.8 7.6 7,455.5 8.6 9,021.1 8.2 11782.4 8.8 2761.3 130.6 12383.4 8.7 13070.2 8.5 

Protecţie a familiei şi a copiilor 1040 1137.9 1.2 1,451.4 1.7 2,511.0 2.3 2601.0 1.9 90.0 103.6 2685.8 1.9 2773.5 1.8 

Protectie in domeniul asigurarii cu  

locuinte 1060 41.0   41.0 0.0                     

Protecţie  împotriva excluziunii sociale 1070 1702.7 1.8 172.9 0.2 285.3 0.3 255.1 0.2 -30.2 89.4 260.0 0.2 266.9 0.2 

Administrare în domeniul protecţiei 

sociale 1091 959.6 1.0 863.1 1.0 1,040.6 0.9 1420.9 1.1 380.3 136.5 1458.8 1.0 1565.9 1.0 

Alte servicii de protecție socială 1099 61.1 0.1 90.2 0.1 353.0 0.3 265.6 0.2 -87.4 75.2 267.2 0.2 268.7 0.2 

 

Tabelul 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2020  

 
                                                                          
                                                                                                              
F3 Autoritati legislative si executive 111 

Programul Executivul si serviciile de suport 3 

Subprogramul Exercitarea guvernarii 301 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Buna acivitate a autorităţilor publice locale din raion 



 

 

Obiectivul 1. Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoştinţă publică şi înaintarea spre examinare a circa 190 proiecte de acte normative în mediu pe an. 
2. Consultarea autorităţilor publice locale de nivelul I în soluţionarea problemelor de ordin social, economic şi cultural prin organizarea şi petrecerea a cel puţin 4 şedinţe comune pe an. 

Descriere Subrogramul cuprinde acţiuni de elaborare, avizare şi înaintare spre aprobare a proiectelor de acte administrative întru soluţionarea problemelor populaţiei din raion, examinarea petiţiilor 
cetăţenilor şi consultarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I în domeniile de activitate. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea actelor 
administrative 
neacceptate de 
instanţă din numărul 
celor contestate de 
către Oficiul teritorial al 
Cancelariei de Stat 

%     90 0 0 0 

Produs o1 Numărul proiectelor de 
documente elaborate 

unităţi     190 190 190 190 

Produs o2 Numărul de şedinţe 
comune petrecute 

unităţi     4 4 4 4 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii de 
exercitare a guvernării 
la un locuitor din raion 

lei     89.2 112.4 93.14 98 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     3,824.006 3,866.955 5,610 5,954.4 4,931.7 5,190.2 

Activitatea executivelor locale 5   3,824.006 3,866.955 5,610 5,954.4 4,931.7 5,190.2 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 1,512.7 1,515.667 1,737.2 2,299.9 2,501.7 2,704.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 327.9 329.287 374.1 529 575.4 622 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 63.3 67.427 78.2 103.5 112.6 121.7 

Energie electrica 5 222110 460.327 388.89 450 460 460 460 

Gaze 5 222120 459.238 376.316 520 470 470 470 

Apa si canalizare 5 222140 51.977 55.105 36 70 75 75 

Alte servicii comunale 5 222190 12.24 15.84 15 20 25 25 



 

 

Servicii informationale 5 222210 17.205 16.765 18 20 25 25 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 23.818 24.898 25 28 28 28 

Servicii de transport 5 222400 43.85 14.584 20 20 20 20 

Servicii de reparatii curente 5 222500 65.496 43.723 255 100 70 70 

Formare profesionala 5 222600     5 3 3 3 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 4.495 9.071 15 10 10 10 

Deplasari de serviciu peste hotare 5 222720 19.664 11.943 15 20 20 20 

Servicii de protocol 5 222920 6.102 25.767 15 25 25 25 

Servicii de evaluare a activelor 5 222960   0.231 1 0 0 0 

Servicii bancare 5 222970 2.381 2.446 3.5 3 3 3 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 5 222980 3.3 3.228 2 5 5 5 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990 80.759 108.569 100 85 85 85 

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 5 273200 9.563 1.771 10 15 15 15 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500 14.5 15.215 15 3 3 3 

Cotizatii in organizatiile internationale 5 281110 103.239 97.276 125 110 0 0 

Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola 5 281361   10   0 0 0 

Plati aferente documentelor executorii cu executare silita 5 281362 25.843     0 0 0 

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii 5 281400   0.773   0 0 0 

Alte cheltuieli curente 5 281900 34.279 31.25 100 45 45 45 

Reparatii capitale ale cladirilor 5 311120 99.968 175.343 1,100 500 0 0 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110 2.7 18.434 8 30 35 35 

Procurarea mijloacelor de transport 5 315110       500     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110 14.73 110.022 185 50 10 10 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110 0.59     0 0 0 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110 143.028 189.965 200 200 150 150 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110 97.198 59.85 50 60 60 60 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 75.318 77.045 70 80 70 70 

Procurarea materialelor de constructie 5 337110 0.741 10 12 50 10 10 

Procurarea  altor materiale 5 339110 47.559 60.254 50 40 20 20 

                                                                                                              



 

 

F3 Servicii bugetar-fiscale 112 

Programul Managementul finantelor publice 5 

Subprogramul Politici si management in domeniul bugetar-fiscal 501 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Bugete locale echilibrate şi performante 

Obiectivul 1. Instruirea şi consultarea în fiecare an a 21 APL de nivelul întîi şi 30 ordonatori secundari de buget din subordinea Consiliului raional la elaborarea propunerilor şi proiectelor anuale de buget, 
precum şi la executarea şi raportarea bugetelor. 
2. Verificarea şi totalizarea a 51 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an. 
3. Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate a bugetlui raional în fiecare an, cu o abatere a bugetului executat de la cel precizat de cel mult 2 puncte procentuale la venituri şi 5 puncte 
procentuale la cheltuieli 

Descriere Programul cuprinde activităţile Direcţiei finanţe legate de: - implimentarea politicii bugetare în autorităţile publice locale de nivelul întîi şi doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectului de 
decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în Consiliul raional; - monitorizarea şi analiza executării bugetului şi elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - 
primirea, verificarea, totalizarea şi prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Nivelul de executare a 
bugetului raional 
precizat la partea de 
venituri 

%     100 100 100 100 

Rezultat r2 Nivelul de executare a 
bugetului raional 
precizat la partea de 
cheltuieli 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul rapoartelor 
privind executarea 
bugetului verificate 

unităţi     153 153 153 153 

Produs o2 Numărul de instruiri 
petrecute (seminare, 
verificări stare evidenţă 
contabilă şi consultaţii 
individuale) 

unităţi     171 171 171 171 

Produs o3 Numărul de instituţii 
deservite 

unităţi     51 51 51 51 

Eficienţa e1 Numărul de rapoarte 
verificate la un angajat 

unităţi     10 10 10 10 

Eficienţa e2 Numărul de instruiri 
oferite per angajat 

unităţi     11 11 11 11 



 

 

Eficienţa e3 Cheltuieli medii pentru 
deservirea unei 
autorităţi/instituţii 
bugetare 

lei     27269 35455 35655 38184 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     1,238.838 1,236.283 1,390.7 1,808.2 1,818.4 1,947.4 

Activitatea executivelor locale 5   1,238.838 1,236.283 1,390.7 1,808.2 1,818.4 1,947.4 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 913.385 909.252 942.9 1,146 1,246.6 1,347.8 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 199.721 199.512 200 263.6 286.7 310 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 38.884 41.009 42.4 51.6 56.1 60.6 

Servicii informationale 5 222210 17.2 16 40 20 25 25 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 7.008 7.047 14 15 15 15 

Servicii de transport 5 222400 2.858 3.052 12.4 5 15 15 

Servicii de reparatii curente 5 222500 6.579 4.24 15 20 20 20 

Formare profesionala 5 222600 2.55 0.44 10 5 10 10 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 1.575 2.565 5 5 5 5 

Servicii bancare 5 222970 0.746 0.749 2 2 2 2 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 5 222980 7.19 7.665 12 10 10 10 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990     3 3 5 5 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110 7.94   20 45 40 30 

Procurarea mijloacelor de transport 5 315110       150     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110 1.68 1.8 9 5 10 10 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110 17.861 23.845 35 35 40 45 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110 2.26 7.2 10 10 15 20 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 8.312 8.125 13 12 12 12 

Procurarea  altor materiale 5 339110 3.089 3.782 5 5 5 5 

                                                                                                              

F3 Alte servicii generale 133 



 

 

Programul Executivul si serviciile de suport 3 

Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii 302 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Condiţii adecvate pentru autoritatea publică 

Obiectivul 1. Asigurarea integităţii şi curăţeniei a 2761 m2 de încăperi administrative pe an. 
2. Înlăturarea defecţiunilor reteţlelor inginereşti din clădirea administrativă la nivel de cel puţin 70 % din cele semnalizate, în fiecare an. 

Descriere Subprogramul cuprinde acţiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea defecţiunilor 
înlăturate în totalul 
celor semnalizate 

%     70 70 70 70 

Produs o1 Suprafaţa spaţiilor 
deservite din clădirea 
administrativă 

m2     2761 2761 2761 2761 

Eficienţa e1 Costul unui m2 de 
spaţiu deservit 

lei     148.7 251.9 269.5 2845 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     355.242 386.113 395.5 695.6 744 785.5 

Servicii de suport 9   355.242 386.113 395.5 695.6 744 785.5 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 9 211180 281.048 303.704 312.7 540.5 582.4 614.9 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 9 212100 60.294 66.721 66.7 124.3 133.9 141.4 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

9 212210 11.9 13.702 14.1 24.3 26.2 27.7 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

9 273500 2 1.985 2 1.5 1.5 1.5 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

9 316110       5     



 

 

                                                                                                              

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala 169 

Programul Domenii generale de stat 8 

Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si  de interventie 802 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Activităţi imprevizibile şi excepţionale asigurate financiar 

Obiectivul 1. Satisfacerea tuturor solicitărilor de alocaţii din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentrului de utilizare a fondului de rezervă.  
2. Finanţarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100 %. 

Descriere Subprogramul prevede asigurarea finantarii cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului si nu sunt prevazute in buget, din contul fondului de rezerva al Consiliului raional. 
Planificarea volumului fondului de rezerva al Consiliului 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Gradul de executare a 
mijloacelor alocate din 
Fondul de rezervă în 
raport cu volumul 
alocat. 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul 
evenimentelor cu 
caracter imprevizibil 
finanţate din fondul de 
rezervă 

unităţi     20 20 20 20 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii la un 
eveniment cu caracter 
imprevizibil finanţat din 
bugetul raional 

lei     13250 12195 12500 12500 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         300 243.9 250 250 

Administrarea fondului de rezerva 20       300 243.9 250 250 

Alte cheltuieli curente 20 281900     300 243.9 250 250 



 

 

                                                                                                              

F3 Serviciul datoriei   interne 171 

Programul Datoria de stat si a autoritatilor publice locale 17 

Subprogramul Datoria interna a autoritatilor publice locale 1703 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Management eficient al datoriei 

Obiectivul 1. Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional faţă de Ministerul Finanţelor pe imprumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu achitare deplină pînă în anul 2024 

Descriere Subprogramul cuprinde activităţile Consiliului raional legate de plata dobinzii pentru creditul angajat în cadrul proiectului Energetic II 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Suma datoriei 
rambursată faţă de cea 
scadentă 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Suma plăţii de bază 
rambursată 

mii lei     1095.9 1176.9 1213.8 1250.7 

Eficienţa e1 Dobînda achitată 
pentru 1000 lei sold 
împrumut la începutul 
anului 

lei/1000 lei     14.37 15.4 15.1 15.1 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     140.279 107.593 94.5 88.3 72.9 56.3 

Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi 53   140.279 107.593 94.5 88.3 72.9 56.3 

Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt 
nivel 

53 243200 140.279 107.593 94.5 88.3 72.9 56.3 

                                                                                                              

F3 Alte servicii in domeniul apararii  nationale 259 

Programul Apararea Nationala 31 



 

 

Subprogramul Servicii de suport in domeniul apararii  nationale 3104 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Armată Naţională dotată cu resurse umane şi tehnico-materiale. 

Obiectivul 1. Luarea la evidenţă militară a circa 200 tineri în mediu pe an;  
2. Examinarea medicală anuală a circa 200 recruţi în mediu pe an;  
3. Încorporarea în rîndurile forţelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetăţeni în mediu pe an. 

Descriere Constituie acivităţile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolare în Armata Naţională 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea recruţilor 
examinaţi în numărul 
planificat 

%     100 100 100 100 

Rezultat r2 Nivelul de îndeplinire a 
planului de întrolare în 
Armata Naţională 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul de tineri luaţi 
la evidenţa militară 

unităţi     200 200 200 200 

Produs o2 Numărul de recruţi 
examinaţi medical 

unităţi     220 420 420 420 

Produs o3 Numărul de recruţi 
încadraţi 

unităţi     60 50 50 50 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii la un 
recrut înrolat în Armata 
Naţională 

lei     1281.7 2362 1462 1502 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     87.841 62.303 77.6 118.1 73.1 75.1 

Activitatea administrativ-militara 74   87.841 62.303 77.6 118.1 73.1 75.1 

Servicii informationale 74 222210 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Servicii de telecomunicatii 74 222220 2.842 3.844 4 4 4 4 

Servicii de transport 74 222400 3.22   1.5 1.5 1.5 1.5 



 

 

Servicii de reparatii curente 74 222500 19.57   0     2 

Servicii medicale 74 222810       2 2 2 

Servicii editoriale 74 222910 1.766   2 2 2 2 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 74 222980 0.456 3.547 1.5 4 4 4 

Servicii neatribuite altor aliniate 74 222990 3.912 5.821 14 15 15 15 

Alte cheltuieli curente 74 281900       40     

Procurarea masinilor si utilajelor 74 314110 11.135 3.8 5 5 5 5 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

74 316110 7.034 8 5 5 5 5 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 74 331110 20 20 30 25 20 20 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 74 336110 8.44 6.552 5 5 5 5 

Procurarea  altor materiale 74 339110 5.867 7.139 6 6 6 6 

                                                                                                              

F3 Alte servicii economice  generale 419 

Programul Servicii generale economice si comerciale 50 

Subprogramul Politici si management  in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei 5001 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

Obiectivul 1.  Creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii  în urma participării la programele  de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual; 
2. Consolidarea anuală a capacităților a 51 instituții bugetare în domeniul achizițiilor publice 

Descriere Programul cuprinde activităţile Direcţiei Economie legate de: 
- Organizarea şi spriginirea activităţilor de formare antreprenorială; 
- Organizarea şi asigurarea participării agenţilor economici la concursuri, expoziţii, forumuri; 
- Desfăşurarea procedurilor de achiziții publice; Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investiționale. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Pondere agentilor 
economici din raion 
comparativ cu anul 
precedent 

%     100.3 100.3 100.3 100.3 



 

 

Produs o1 Numărul persoanelor 
instruite în cadrul 
diferitor programe de 
dezvoltare 
antreprenorială 

unităţi     20 25 25 25 

Produs o2 Numărul seminarelor 
petrecute 

unităţi     3 3 3 3 

Produs o3 Numărul de consultaţii 
şi recomandări 

unităţi     185 190 200 200 

Eficienţa e1 Numărul de consultaţii 
oferite de un lucrător 

unităţi     37 38 40 40 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     487.508 428.614 449.9 612.7 661.5 709.1 

Activitatea executivelor locale 5   487.508 428.614 449.9 612.7 661.5 709.1 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 314.782 298.862 328.1 424.7 463 500.3 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 68.4 64.171 69.9 97.7 106.5 115.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 13.3 13.942 14.8 19.1 20.8 22.5 

Servicii informationale 5 222210 3.6 3.6 3.6 4 4 4 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 5 5 5 4.6 4.6 4.6 

Formare profesionala 5 222600     3 3 3 3 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 2.503 2.83 3 3 3 3 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990 59.049 23.838 10 40 40 40 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500 4.25 3.288 1 1.5 1.5 1.5 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110 5.959 8.433 5 5 5 5 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110 3.965     3 3 3 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110     1.5 1.5 1.5 1.5 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110   0.52   0.6 0.6 0.6 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 6.7 4.13 5 5 5 5 

                                                                                                              



 

 

F3 Alte servicii economice  generale 419 

Programul Geodezia, cartografia si cadastrul 69 

Subprogramul Politici si management in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului 6901 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Fond funciar administrat conform destinaţiei 

Obiectivul 1. Aprofundarea  cunoştinţelor în domeniul getionări fondului funciar la 63 persoane responsabile din primării şi agenţi economici în fiecare an 
2. Verificarea a 21 dări de seamă pe Cadastrul Funciarşi totalizarea Cadastrului Funciar de două ori pe an 

Descriere Programul include activităţi ce ţin de promovarea politicii şi strategiilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru, coordonarea și totalizarea Cadastrului Funciar anual la data de 01 ianuarie, 
coordonarea activitatii specialiştilor pentru reglamentarea relaţiilor funciare din primării 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea seminarelor 
petrecute în numărul 
seminarelor planificate 

%     100 100 100 100 

Rezultat r2 Gradul de participare a 
specialiştilor la 
instruirile petrecute 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul seminarelor 
petrecute 

unităţi     8 9 10 9 

Produs o2 Numărul specialiştilor 
instruiţi 

unităţi     63 63 63 63 

Produs o3 Numărul rapoartelor 
privind Cadastrul 
Funciar verificate 

unităţi     42 42 42 42 

Eficienţa e1 Numărul persoanelor 
instruite la un 
colaborator 

unităţi     31 31 31 31 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     187.79 173.373 178.1 244.8 257.8 275.6 

Activitatea executivelor locale 5   187.79 173.373 178.1 244.8 257.8 275.6 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 120.565 117.23 121.7 161.8 175.9 189.9 



 

 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 25.56 25.213 25.9 37.2 40.5 43.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 5.16 5.355 5.5 7.3 7.9 8.5 

Servicii informationale 5 222210 1.5 1.7 2 2.5 2.5 2.5 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 1.5 1.5 2 2 2 2 

Servicii de reparatii curente 5 222500   0.49   1 1 1 

Formare profesionala 5 222600     1.5 2 2 2 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 3.755 2.967 3 3 3 3 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500 2.27 1.353 1.5 1.5 1.5 1.5 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110 4.49 2.49 4 5 5 5 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110 9     5 5 5 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110 0.59   1 1.5 1.5 1.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 13.4 15.074 10 15 10 10 

                                                                                                              

F3 Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare 429 

Programul Dezvoltarea agriculturii 51 

Subprogramul Politici si management in domeniul agriculturii,dezvoltarii regionale si mediului 5101 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Agricultură eficientă şi competitivă 

Obiectivul 1. Promovarea tehnologiilor moderne de creştere a plantelor agricole prin desfăşurarea a cel puţin 100 activităţi de instruire, verificare şi consultare în fiecare an 
2. Pînă în anul 2021 cel puţin 14 agenţi economici din raion vor utiliza tehnologii Mini-till, Nou-till 

Descriere Programul cuprinde activitățile Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare legate de: - promovarea și implementarea tehnologiilor avansate și sporirea productivității agricole la producătorii 
agricoli din teritoriu; asistenţă agenţilor economici pentru obţinerea ajutoarelor (subvenţiilor) de stat. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea agenţilor 
economici cu 
tehnologii Mini-till, 
Nou-till și Stipp-till 

%     110 130 140 140 



 

 

comparativ cu anul 
precedent 

Produs o1 Numărul activităţilor de 
instruire petrecute 

unităţi     100 450 460 460 

Produs o2 Numărul agenţilor 
economici cu 
tehnologii,,No-Till,, şi 
,,mini-Till,, 
implementate 

unităţi     11 13 14 16 

Produs o3 Numărul persoanelor 
instruite 

unităţi     300 310 320 320 

Eficienţa e1 Numărul persoanelor 
instruite la un angajat 

unităţi     60 62 64 64 

Eficienţa e2 Numărul activităţilor de 
instruire la un angajat 

unităţi     20 90 92 92 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     445.702 410.418 426.7 598.9 646.9 694.8 

Activitatea executivelor locale 5   445.702 410.418 426.7 598.9 646.9 694.8 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 303.398 285.108 305.5 424.2 461.9 499.4 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 65.568 60.513 64.9 97.6 106.2 114.9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 12.8 12.941 13.8 19.1 20.8 22.5 

Servicii informationale 5 222210 3.6 2.7 3.6 4 4 4 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 6 6 6 6 6 6 

Servicii de reparatii curente 5 222500     4 2 2 2 

Formare profesionala 5 222600 9.867 6.334 6 3 3 3 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 1.22 2.227 2 2 2 2 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990 25 25 10 25 25 25 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500 5.015 3.411 1 1.5 1.5 1.5 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110 3.095     5 5 5 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110     1 1.5 1.5 1.5 



 

 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 8.655 4.275 6.9 5 5 5 

Procurarea  altor materiale 5 339110 1.485 1.909 2 3 3 3 

                                                                                                              

F3 Constructii 443 

Programul Dezvoltare regionala si constructii 61 

Subprogramul Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor 6101 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Reparaţii şi construcţii calitative a obiectivelor publice din raion 

Obiectivul 1. În fiecare an 100 % din lucrările de reparaţii capitale şi construcţii la instituţiile publice din subordinea Consiliului raional vor fi monitorizate şi verificate 

Descriere Subprogramul cuprinse activităţile de consultare, monitorizare, supraveghere a lucrărilor şi proceselor ce ţin de domeniul construcţiilor şi reparaţiilor şi gospodăriei comunale, menite să asigure 
implimentarea politicilor statului în acest domeniu în teritoriul raionului şi să contribuie la calitatea lucrărilor efectuate. 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea obiectelor 
de reparaţii şi 
construcţii verificate 
din total 

%     100 100 100 100 

Rezultat r2 Ponderea obiectelor 
finalizate în raport cu 
cele planificate 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul proceselor 
verbale de verificare şi 
control a lucrărilor 
executate întocmite 

unităţi     40 42 44 46 

Produs o2 Numărul obiectelor 
verificate 

unităţi     40 42 44 46 

Eficienţa e1 Numărul mediu ale 
proceselor verbale de 
verificare şi control 
întocmite de un 
colaborator 

unităţi     14 16 18 20 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 

 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     371.7 381.557 394.1 654.7 546.4 585.3 

Activitatea executivelor locale 5   371.7 381.557 394.1 654.7 546.4 585.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180 256.873 262.609 273 346.8 377.2 407.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100 56.56 56.119 58 79.8 86.7 93.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210 10.783 11.808 12.3 15.6 17 18.3 

Servicii informationale 5 222210 3.6 3.595 3.6 4 4 4 

Servicii de telecomunicatii 5 222220 5 5 5 5 5 5 

Servicii de transport 5 222400 1.682   2.5 3 3 3 

Servicii de reparatii curente 5 222500   6.2 5 5 5 5 

Formare profesionala 5 222600 1.356   2 2 2 2 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710 1.166 0.515 2.5 3 3 3 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500 2.5 2.191 1 1 2 2 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110       3 3 3 

Procurarea mijloacelor de transport 5 315110       150     

Procurarea activelor nemateriale 5 317110 1.18   1.2 1.5 1.5 1.5 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110 25 25 25 30 30 30 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110   5     2 2 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110 6 3.52 3 5 5 5 

                                                                                                              

F3 Transport rutier 451 

Programul Dezvoltarea transporturilor 64 

Subprogramul Dezvoltarea drumurilor 6402 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul O reţea sigură de drumuri publice locale 

Obiectivul 1. Plombarea a cel puţin 3500 m2 de gropi şi aplicarea stratului de egalizare pe o suprafaţă de cel puţin 30000 m2 de drumuri publice locale asfaltate pe an. 
2. În fiecare an cel puţin 10000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material 

Descriere Subprograul prevede menţinerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localităţile din raion în stare practicabilă pe parcursul întregului an. 

                                                                                                              



 

 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Nivelul de îndeplinire a 
programului de 
reparaţie a drumurilor 
publice locale 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Suprafaţa gropilor 
plombate 

m2     3500 3600 2600 1400 

Produs o2 Suprafaţa drumurilor 
împietruite reparate cu 
adaos de material 

m2     10000 28000 14000 14000 

Produs o3 Suprafaţa stratului de 
egalizare aplicat 

m2     30000 30000 35000 40000 

Eficienţa e1 Costul plombarii unui 
m2 de gropi în asfalt 

lei     350 420 370 450 

Eficienţa e2 Costul mediu al 
reparaţiei unui m2 de 
drum din pietriş cu 
adaos de material 

lei     45 47 50 52 

Eficienţa e3 Costul mediul al 
reparaţiei unui m2 de 
drum cu aplicarea 
stratului de egalizare 

lei     300 350 370 390 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     4,695.086 7,255.297 7,583.1 12,723.5 15,808 20,904.6 

Gospodaria drumurilor 395   4,695.086 7,255.297 7,583.1 12,723.5 15,808 20,904.6 

Servicii de reparatii curente 395 222500 4,695.086 7,255.297 7,583.1 12,523.50 15,808 20,904.6 

Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 395 312120       200     

                                                                                                              

F3 Servicii de sanatate publica 740 

Programul Sanatatea publica si serviciile medicale 80 

Subprogramul Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii 8018 



 

 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Programe naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, implimentate la nivel local 

Obiectivul 1. Reducerea ponderii copiilor  în vîrstă de pînă la 1 an îmbolnăviţi cu maladii gastrointestinale şi  maladii de fon (anemii, hipotrofii, rahitism) în numărul mediu total de copii de vîrsta respectivă, 
prin asigurarea parţială cu hrană artificială a 90 copii în vîrstă de pînă la 1 an din familii social vulnerabile în mediu pe an. 
2. Petrecerea a 12 campanii de donare benevolă a sîngelui în teritoriu pe an, cu participarea a cel puţin 533 donatori 

Descriere Subprogramul prevede susţinerea parţială a programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii din contul bugetului raional 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Deviere indicator 
"ponderea copiilor  în 
vîrstă de pînă la 1 an 
bolnavi cu maladii 
gastrointestinale, 
anemii, hipotrofii, 
rahitism, în numărul 
mediu total de copii de 
1 an" faţă de anul 
trecut 

puncte procentuale     -1 -1 -1 -1 

Produs o1 Numărul mediu de 
copii în vîrsta de pînă 
la un an din familiile 
vulnerabile, asiguraţi 
parţial cu hrană 
artificială 

unităţi     90 90 90 90 

Produs o2 Numărul companiilor 
de donare a sîngelui 
petrecute în teritoriu 

unităţi     12 12 12 12 

Produs o3 Numărul donatorilor de 
sînge - participanţi la 
donarea benevolă 

unităţi     600 1000 1000 1000 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii la un 
donator 

lei     100 100 100 100 

Eficienţa e2 Costul mediu pe un an 
al asigurării unui copil 
cu hrană artificială 

lei     3166.7 2889 3000 3111 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 

 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     199.831 263.944 345 360 100 100 

Programe de sanatate cu destinatie speciala 180   199.831 263.944 345 360 100 100 

Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune 180 254000 199.831 263.944 345 360 100 100 

                                                                                                              

F3 Servicii  de sport si cultura fizica 812 

Programul Tineret si sport 86 

Subprogramul Sport 8602 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Condiţii optime pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă şi atingerea unor performanţe în domeniul culturii fizice şi sportului 

Obiectivul 1. Organizarea anual a cel puţin 30 de măsuri şi activităţi sportive în raion.  
2. Asigurarea instruirii sportive a circa 350 copii în mediu pe an. 

Descriere Promovarea modului sanatos de viata, marirea numarului de participanti implicati in activitatile sportive, evolutia cu succes in cadrul competitiilor republicane si internationale. 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r2 Ponderea copiilor ce 
practică discipline 
sportive individuale 
premiaţi la campionate 
republicane şi 
internaţionale în totalul 
copiilor instruiţi la 
disciplinele date 

%     10 11 12 13 

Rezultat r3 Ponderea echipelor 
premiate la 
campionate 
republicane şi 
internaţionale în totalul 
grupelor instruite la 
probele colective 

%     15 10 10 10 

Produs o1 Numărul de măsuri şi 
activităţi sportive 
organizate 

unităţi     30 34 35 36 



 

 

Produs o2 Numărul de copii 
instruiţi în şcoala 
sportivă 

unităţi     351 307 307 307 

Eficienţa e1 Costul mediu pentru 
organizarea unei 
măsuri sportive 

lei     11733 5559 4171.5 4194.5 

Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru 
instruirea unui copil în 
şcoala sportivă 

lei     6502 3859 4142 4354 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     357.866 372.12 2,077.2 2,841.6 2,835.1 2,975.5 

Activitati sportive 230   357.866 372.12 337 472 292 302 

Servicii de transport 230 222400 89.721 64.771 70 85 80 80 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 230 222710     3 5 6 6 

Servicii neatribuite altor aliniate 230 222990 190.851 170.336 50 55 60 65 

Alte cheltuieli curente 230 281900   53.805 150 239 50 50 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 230 331110 16.5 13.789 15 20 22 22 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 230 334110     6 5 5 6 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 230 336110 9.407 1.385 3 3 4 5 

Procurarea  altor materiale 230 339110 51.387 68.034 40 60 65 68 

Activitatea scolilor sportive 238       1,740.2 2,353.6 2,527.1 2,657.5 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 238 211180     1,221.9 1,355 1,549.5 1,636.1 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 238 212100     261.3 311.6 356.4 376.3 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

238 212210     55 61 69.7 73.6 

Energie electrica 238 222110     43.3 38 39 42 

Gaze 238 222120     36.8 40 40 40 

Apa si canalizare 238 222140     24.4 24 26 30 

Alte servicii comunale 238 222190     1.5 2 2 2 

Servicii informationale 238 222210     5.1 5.5 6 6 

Servicii de telecomunicatii 238 222220     2 2.5 3 3 



 

 

Servicii de locatiune 238 222300     47.7 145 148 150 

Servicii de transport 238 222400       5 5 5 

Servicii de reparatii curente 238 222500     1.5 60 2 3 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 238 222710     30 45 45 50 

Deplasari de serviciu peste hotare 238 222720     5 30 30 30 

Servicii bancare 238 222970     1.2 0.1 1 1 

Servicii neatribuite altor aliniate 238 222990       50 50 50 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

238 273500       2.5 2.5 2.5 

Cotizatii in organizatiile din tara 238 281120     3.5 3.5 4 4 

Alte cheltuieli curente 238 281900       16 16 16 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 238 331110       8.5 9 9 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 238 334110       3 4 4 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 238 335110       30 20 20 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 238 336110       18.4 19 19 

Procurarea materialelor de constructie 238 337110       15 15 15 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 238 338110       12 15 20 

Procurarea  altor materiale 238 339110       70 50 50 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         16 16 16 

Compensatii 492 272500       16 16 16 

                                                                                                              

F3 Servicii pentru tineret 813 

Programul Tineret si sport 86 

Subprogramul Tineret 8603 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Tineri integraţi şi implcaţi în viaţa socială 

Obiectivul 1. Organizarea a patru sedinte cu tineretul şi cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul promovării politicilor de tineret.  
2. Sustinerea editarii a 12 numere pe an a buletinului "Stelele Nordului". 

Descriere Subprogramul prevede organizarea sedintelor si intrunirilor cu secreteriatul Consiliului Raional al Tinerilor si cu colegiul de redactori a  buletinului "Stelele Nordului" şi acoperirea cheltuielilor de 
editare a buletinului "Stelele Nordului". 

                                                                                                              



 

 

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Creşterea numărului 
de tineret participant la 
şedinţele organizate 
faţă de anul precedent 

%     101 100 100 100 

Produs o1 Numărul tineretului 
participant la şedinţe 
organizate cu tineretul 
şi cu organele 
administrative din 
fiecare unitate 
administrativ-teritorială 
de nivelul I 

unităţi     330 330 330 330 

Produs o2 Numărul şedinţelor 
desfăşurate 

unităţi     4 4 4 4 

Produs o3 Numărul publicaţiilor 
,,Stelele Nordului" 

unităţi     12 12 12 12 

Eficienţa e1 Costul organizării unei 
şedinţe cu tineretul şi 
cu organele 
administrative din 
fiecare unitate 
administrativ-teritorială 
de nivelul I, în scopul 
promovării politicilor de 
tineret 

lei     5000 500 500 500 

Eficienţa e2 Costul editării unui 
număr de buletin 
,,Stelele Nordului" 

lei     2917 1700 1700 1700 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total     40.8 64.725 104 301.4 313.9 326.4 

Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret 239   40.8 40.8 35 40.8 40.8 40.8 

Servicii editoriale 239 222910 40.8 40.8 35 40.8 40.8 40.8 

Intretinerea centrelor de tineret 394     23.925 69 210.6 223.1 235.6 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 394 211180   10.391 25.4 108.3 118.1 127.9 



 

 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 394 212100   2.172 5.4 24.9 27.2 29.4 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

394 212210   0.462 1.1 4.9 5.3 5.8 

Servicii informationale 394 222210     3.6 4 4 4 

Servicii de telecomunicatii 394 222220     2 5 5 5 

Servicii de locatiune 394 222300       25 25 25 

Formare profesionala 394 222600       3 3 3 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 394 222710     2 3 3 3 

Servicii editoriale 394 222910       2 2 2 

Servicii neatribuite altor aliniate 394 222990       10 10 10 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

394 273500       1 1 1 

Alte cheltuieli curente 394 281900   5 24 5 5 5 

Procurarea masinilor si utilajelor 394 314110       5 5 5 

Procurarea activelor nemateriale 394 317110       1.5 1.5 1.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 394 336110   4.327 3 5 5 5 

Procurarea  altor materiale 394 339110   1.573 2.5 3 3 3 

Program de granturi pentru initiativele tinerilor 462         50 50 50 

Alte cheltuieli curente 462 281900       50 50 50 

                                                                                                              

F3 Servicii in domeniul culturii 820 

Programul Cultura, cultele si  odihna 85 

Subprogramul Dezvoltarea culturii 8502 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Cultura, tradiţiile şi obiceiurile Zonei de Nord valorificate şi promovate în rîndurile populaţiei din raion. 

Obiectivul 1. În fiecare an vor fi petrecute cel puţin 23 activităţi culturale 
2. Pînă în anul 2021 numărul actorilor culturali va creşte cu cel puţin 5 %, comparativ cu anul 2018 
3. În fiecare an vor fi desfăşurate cel puţin 10 spectacole ale Orchestrei de muzică populară "Rapsozii Nordului" 

Descriere Promovarea valorilor culturale a zonei de nord cu finanţarea acţiunilor  cultural-artistice autohtone pe plan raional ,naţional şi internaţional. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare 
a talentului. 

                                                                                                              
Codul Nume Unitatea de masura 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 

 

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea actorilor 
culturali comparativ cu 
anul 2014 

%     0 0 0 0 

Rezultat r2 Ponderea actorilor 
culturali comparativ cu 
anul 2018 

%     102 102 103 105 

Produs o1 Numărul de activităţi 
culturale desfăşurate 

unităţi     30 0 0 0 

Produs o2 Numărul actorilor 
culturali antrenaţi în 
activităţi 

unităţi     1193 0 0 0 

Produs o3 Numărul spectacolelor 
desfăşurate de 
orchestră 

unităţi     10 10 10 10 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
realizarea unei 
activităţi 

lei     4333.33 0 0 0 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         465.2 701.6 753.4 804.8 

Activitati culturale 224       195 128.5 128.5 128.5 

Servicii de transport 224 222400     11 15 15 15 

Servicii neatribuite altor aliniate 224 222990     72 30 30 30 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 224 331110     7 8.5 8.5 8.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 224 336110     15 5 5 5 

Procurarea  altor materiale 224 339110     90 70 70 70 

Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice, ansamblurilor si 
circurilor 

233       270.2 573.1 624.9 676.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 233 211180     214.7 445.6 486.2 526.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 233 212100     45.8 102.5 111.8 121.1 



 

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

233 212210     9.7 20 21.9 23.7 

Servicii bancare 233 222970       1 1 1 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

233 273500       1 1 1 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 233 336110       3 3 3 

                                                                                                              

F3 Alte servicii in domeniul culturii, cultelor  si odihnei 861 

Programul Cultura, cultele si  odihna 85 

Subprogramul Politici si management in domeniul culturii 8501 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Activităţi şi servicii culturale de calitate înaltă 

Obiectivul 1. Îmbunătăţirea calificării a 99 specialişti în domeniul culturii în fiecare an 
2. Asigurarea calităţii serviciilor pentru 100 % din activităţile culturale desfăşurate în fiecare an  
3. Asigurarea suportului metodologic şi practic pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate în cel puţin 16 instituţii de cultură din raion pe an. 

Descriere Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin  elaborarea regulamentelor şi proiectelor, acordarea ajutorului metodologic şi practic instituţiilor de cultură, sporirea competenţelor 
profesionale ale angajaţilor din domeniul şi promovarea politicilor culurale elaborate. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Om-zile participare la 
seminar 

om-zile-seminar     440 440 440 440 

Rezultat r2 Ponderea 
manifestaţiilor culturale 
asigurate cu acte 
normative 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul instruirilor 
petrecute 

unităţi     7 8 8 4 

Produs o2 Numărul actelor 
normative elaborate 

unităţi     4 6 6 6 

Produs o3 Numărul de instituţii 
inspectate 

unităţi     16 16 16 16 

Eficienţa e1 Numărul de instruiri 
per angajat 

unităţi     1.7 2 2 2 

Eficienţa e2 Numărul de acte 
normative per angajat 

unităţi     1 2 2 2 



 

 

Eficienţa e3 Numărul de inspectări 
per angajat 

unităţi     4 4 4 4 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         429.5 554.6 593.7 636.5 

Activitatea executivelor locale 5       429.5 554.6 593.7 636.5 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180     262.2 364.9 397.9 430.8 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100     55.8 83.9 91.5 99.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210     11.8 16.4 17.9 19.4 

Servicii informationale 5 222210     21.5 16 16 16.1 

Servicii de telecomunicatii 5 222220     7 6 7 7 

Servicii de transport 5 222400     4.5 2 2.2 2.2 

Servicii de reparatii curente 5 222500     6 6 2 2 

Formare profesionala 5 222600     4.7 2 2.2 2.4 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710     10 10 10 10 

Servicii bancare 5 222970     1 0.4 0.4 0.4 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 5 222980     8 7 7.5 7.7 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990     4.5 7 7.4 7.6 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500     3 1 1 1 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110       7.5 8 8 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110     3 1.5 1.7 1.8 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110     7.5 8.5 8.5 8.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110     13 7.5 7.5 7.5 

Procurarea materialelor de constructie 5 337110     3 4 2 2 

Procurarea  altor materiale 5 339110     3 3 3 3 

                                                                                                              

F3 Educatie timpurie 911 

Programul Invatamint 88 



 

 

Subprogramul Educatie timpurie 8802 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Copii pregătiţi multelateral pentru viaţă şi intergrare în activitatea şcolară, cu capacităţi creative, potenţial psihofiziologic şi intelectual dezvoltate 

Obiectivul 1. În fiecare an vor fi asiguraţi cu servicii de educaţie preşcolară toţi copii în vărstă de 3-6 ani din localităţile Calaraşovca, Codreni, Frunză. 

Descriere Subprogramul cuprinde acţiuni ce ţin de pregătirea către şcoală a copiilor din localităţile Calarașovca, Frunză şi Codreni, în care funcţionează şcoli primare-grădiniţe 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea copiilor romi 
cuprinşi cu educaţie 
preşcolară în numărul 
total de copii romi de 
vîrsta 5-7 ani 

%     75 0 0 0 

Rezultat r2 Ponderea copiilor 
cuprinşi cu educaţie 
preşcolară în  
localităţile 
Calaraşovca, Codreni 
și Frunză în numărul 
total de copii de 3-6 
ani. 

%       100 100 100 

Produs o1 Numărul mediu de 
copii cuprinşi cu 
educaţie preşcolară în 
şcoli primare-grădiniţe, 
gimnazii-grădiniţe şi în 
grupele pregătitoare 

unităţi     137 113 113 113 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii per 
copil 

lei     19820 28487 29897.67 31092.67 

Eficienţa e2 Numărul de copii la o 
unitate de personal 
pedagogic 

unităţi     20 10.67 10.67 10.67 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 



 

 

CHELTUIELI, Total         2,643.9 3,162.4 3,325.6 3,459.1 

Educatie timpurie 199       1,998.6 2,443.7 2,591.6 2,718.1 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 199 211180     1,139.1 1,547.4 1,686.6 1,787.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 199 212100     243.4 355.9 387.9 411.2 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

199 212210     51.2 69.6 75.8 80.4 

Energie electrica 199 222110     13.5 12 12 12 

Gaze 199 222120     101 45 45 45 

Alte servicii comunale 199 222190     1 2.5 2.5 2.5 

Servicii informationale 199 222210     2.5 4.8 4.8 4.8 

Servicii de telecomunicatii 199 222220     8.4 6.3 6.3 6.3 

Servicii de locatiune 199 222300     285 270 270 270 

Servicii de transport 199 222400     0.4 0.4 0.4 0.4 

Servicii de reparatii curente 199 222500     3.5 9 4 4 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 199 222710     5 4.5 4.5 4.5 

Servicii bancare 199 222970     2.1 2 2 2 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 199 222980     2.6 3 3 3 

Servicii neatribuite altor aliniate 199 222990     9.9 12 12 12 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

199 273500       3 3 3 

Procurarea masinilor si utilajelor 199 314110     25 0 0 0 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

199 316110     30 0 0 0 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 199 331110     6.5 8.5 8.5 8.5 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 199 334110     2.8 2.3 2.3 2.3 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 199 335110     4 5 5 5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 199 336110     28.7 28 28 24.5 

Procurarea materialelor de constructie 199 337110     15 20 11 11 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 199 338110     5.5 22.5 5.5 6.5 

Procurarea  altor materiale 199 339110     12.5 10 11.5 11.5 

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448       645.3 700.7 716 723 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 448 211180     99.1 138.2 150.7 162.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100     21.2 31.8 34.6 29 



 

 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

448 212210     4.5 6 6.5 6.9 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 448 331110     4.5 5.5 5.5 5.5 

Procurarea produselor alimentare 448 333110     494 499.7 499.7 499.7 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 448 336110     13.5 12.5 12.5 12.5 

Procurarea materialelor de constructie 448 337110     2 2.5 2.5 2.5 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 448 338110       1 0.5 0.5 

Procurarea  altor materiale 448 339110     6.5 3.5 3.5 3.7 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         18 18 18 

Compensatii 492 272500       18 18 18 

                                                                                                              

F3 Invatamint primar 912 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Invatamint primar 8803 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Copii pregătiţi multelateral pentru viaţă şi intergrare în activitatea şcolară la treapta gimnazială, cu capacităţi creative, potenţial psihofiziologic şi intelectual dezvoltate 

Obiectivul 1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate la treapta primară de învăţămînt pentru circa 45 copii în mediu pe an din localităţile Frunză şi Codreni.2. Sporirea interesului copiilor şi părinţilor 
pentru educaţia primară, prin reducerea numărului de absenţe nemotivate cu 2% în fiecare an. 

Descriere Subprogramul cuprinde acţiuni ce ţin de educaţia primară a copiilor din localităţile Frunză, Codreni. 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea absenţelor 
nemotivate din anul de 
gestiune în numărul 
absenţelor nemotivate 
din anul precedent 

%     98 96 94 92 

Produs o1 Numărul mediu de 
elevi instruiţi în şcolile 
primare-grădiniţe 

unităţi     39 36 36 36 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii per 
elev 

lei     30949 46254 49606 52010 



 

 

Eficienţa e2 Numărul de elevi la o 
unitate de personal 
pedagogic 

unităţi     3.67 9 9 9 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         1,166.9 1,620.2 1,737.5 1,820.7 

Invatamint  primar 200       1,056 1,469.7 1,582 1,660.7 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 200 211180     672.7 973.7 1,062.4 1,124 

Compensatie pentru transport 200 211320       1.7 1.7 1.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 200 212100     143.7 224 244.4 258.5 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

200 212210     30.3 43.8 47.8 50.6 

Energie electrica 200 222110     7 9 9 9 

Gaze 200 222120     35.6 45 45 45 

Alte servicii comunale 200 222190       2 2 2 

Servicii informationale 200 222210     4.5 7.4 8.5 8.5 

Servicii de telecomunicatii 200 222220     3.8 3.1 3.1 3.1 

Servicii de locatiune 200 222300     95 105 105 105 

Servicii de reparatii curente 200 222500     5 5.5 5.5 5.5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 200 222710     3 4.7 4.8 4.9 

Servicii bancare 200 222970     1.5 1.8 1.8 1.9 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 200 222980     2 2     

Servicii neatribuite altor aliniate 200 222990     12 10 10 10 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

200 273500       2 2 2 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 200 331110     5.5 0 0 0 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 200 334110     1 1.5 1.5 1.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 200 336110     24 13 13 13 

Procurarea materialelor de constructie 200 337110     5.4 10 10 10 

Procurarea  altor materiale 200 339110     4 4.5 4.5 4.5 



 

 

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448       110.9 132.5 137.5 142 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 448 211180     20.3 39.5 43.3 46.9 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100     4.4 9 10 10.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

448 212210     1 1.7 1.9 2.1 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 448 331110     4 3.8 4 4 

Procurarea produselor alimentare 448 333110     72 66.5 66.5 66.5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 448 336110     9.2 6 6 6 

Procurarea materialelor de constructie 448 337110       4 4 4 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 448 338110       0.5 0.3 0.3 

Procurarea  altor materiale 448 339110       1.5 1.5 1.5 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         18 18 18 

Compensatii 492 272500       18 18 18 

                                                                                                              

F3 Invatamint gimnazial 921 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Invatamint  gimnazial 8804 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Competențe dezvoltate ale elevilor, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalității și orientate către următorul nivel de învățămînt 

Obiectivul 1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în gimnaziile din raion pentru 2250 elevi în mediu pe an. 
2. Creşterea calității procesului de predare – învățare – evaluare prin dotarea către anul 2021 a 10 gimnazii cu echipament de calcul performant şi implimentarea softurilor educaţionale. 

Descriere Subprogramul cuprinde activităţile de instruire a copiilor în gimnaziile din raion. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Numărul de gimnazii 
care utilizează soft-
urile educaţionale 

unităţi     10 10 10 15 

Produs o1 Numărul mediu de 
elevi instruiţi în 
gimnazii 

unităţi     2153 2124 2124 2124 



 

 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii per 
elev 

lei     17709 19764.9 21126 22142.29 

Eficienţa e2 Numărul de elevi la o 
unitate de personal 
pedagogic 

unităţi     6.9 7.9 7.9 7.9 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         31,919.1 46,065.7 48,185.1 50,425.2 

Invatamint  gimnazial 201       27,885.2 39,084.1 41,812.4 43,887.9 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 201 211180     20,148.6 26,163 28,413.3 30,115.4 

Compensatie pentru transport 201 211320       62 62.3 63.3 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 201 212100     4,311.7 6,017.3 6,534.7 6,926.4 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

201 212210     906.7 1,177.3 1,278.6 1,355.2 

Energie electrica 201 222110     379.9 498 509.5 522 

Gaze 201 222120     813.7 1,440 1,459 1,474 

Apa si canalizare 201 222140     3 6 6 6 

Alte servicii comunale 201 222190     2.5 18.6 18.6 18.6 

Servicii informationale 201 222210     54.3 167.7 171.7 176.2 

Servicii de telecomunicatii 201 222220     24.2 50.6 51.8 52.3 

Servicii de locatiune 201 222300     219 291 298 300 

Servicii de transport 201 222400     7 34.1 34.6 35.1 

Servicii de reparatii curente 201 222500     6 60 57.5 59.5 

Formare profesionala 201 222600     25 65 69.5 84.5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 201 222710     29.6 85 88 89.7 

Servicii bancare 201 222970     23.7 56.8 57.7 58.9 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 201 222980     6.2 24 24.5 25.7 

Servicii neatribuite altor aliniate 201 222990     149.2 356.5 362.5 349.8 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

201 273500       946.4 929.1 814.8 

Reparatii capitale ale cladirilor 201 311120       213.2     



 

 

Procurarea altor mijloace fixe 201 318110       1 1 1 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 201 331110     546.7 730.5 747.5 733 

Procurarea pieselor de schimb 201 332110       13 12 10 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 201 334110     8.3 29 31 31.5 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 201 335110     4.8 47 49 50.8 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 201 336110     106.6 268.5 271.5 258.1 

Procurarea materialelor de constructie 201 337110     76 164.5 173.2 178 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 201 338110       6 6 6 

Procurarea  altor materiale 201 339110     32.5 92.1 94.3 92.1 

Transportarea elevilor 389       1,311.5 2,420.3 1,671.8 1,718.5 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 389 211180     622.7 838.5 855.1 879.8 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 389 212100     132.8 192.9 196.7 202.3 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

389 212210     28 37.7 38.5 39.6 

Servicii de transport 389 222400       63 47 48 

Servicii de reparatii curente 389 222500       150 110 115 

Servicii neatribuite altor aliniate 389 222990       1 1 1 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

389 273500       2 2 2 

Procurarea masinilor si utilajelor 389 314110       15 5 5 

Procurarea mijloacelor de transport 389 315110       700     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

389 316110       2.2 2.5 2.8 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 389 331110     528 360 365 370 

Procurarea pieselor de schimb 389 332110       50 40 40 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 389 336110       6 7 8 

Procurarea  altor materiale 389 339110       2 2 5 

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448       2,722.4 4,027.3 4,166.9 4,284.8 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 448 211180     548.1 1,036.3 1,129.8 1,215.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100     117 238.2 259.4 279.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

448 212210     24.7 46.8 50.8 54.6 

Energie electrica 448 222110       15 16 17 



 

 

Gaze 448 222120     6.6 8 8 8 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 448 331110     13.1 49.4 50.4 51.5 

Procurarea produselor alimentare 448 333110     1,891 2,487.6 2,498.7 2,498.7 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 448 336110     98.5 69.5 73.8 77 

Procurarea materialelor de constructie 448 337110       20.5 22.5 24 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 448 338110       3.5 3.5 3.5 

Procurarea  altor materiale 448 339110     23.4 52.5 54 55.3 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         534 534 534 

Compensatii 492 272500       534 534 534 

                                                                                                              

F3 Invatamint liceal 922 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Invatamint  liceal 8806 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale şi continuării studiilor în instituţiile superioare de învăţămînt 

Obiectivul 1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în liceele din raion petru 1650 elevi în mediu pe an. 
2. Eficientizarea învăţămîntului liceal prin majorarea completării medii a claselor în liceele din raion cu 2 copii pînă în anul 2021, comparativ cu anul 2018. 
3. Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceilor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocaţiilor pentru dotare şi reparaţii cu 10% anual, pînă în anul 2021. 

Descriere Subprogramul cuprinde activităţile de instruire a copiilor în liceele din raion. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Numărul mediu de 
elevi în clase 

unităţi     22 22 22 22 

Rezultat r2 Ponderea cheltuielilor 
pentru dotarea şi 
reparaţia liceelor, faţă 
de anul precedent 

%     110 100 20 30 

Produs o1 Numărul total de 
absolvenţi cu diplome 
de BAC 

unităţi     85 70 70 70 

Produs o2 Numărul mediu al 
elevilor instruiţi în licee 

unităţi     1632 1636 1636 1636 



 

 

Produs o3 Suma cheltuielilor 
pentru dotare şi 
reparaţii 

lei     391800 606817 505018.5 528619 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii per 
elev 

lei     13119 12599.8 13411.8 14018.4 

Eficienţa e2 Numărul de elevi la o 
unitate de personal 
pedagogic 

unităţi     11.5 13 12.5 12.5 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         26,373.5 26,748.60 29,331.3 30,623.8 

Invatamint  liceal 203       21,682.2 23,459.3 25,062.5 26,258.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 203 211180     15,159.9 15,659.5 17,005 18,008.1 

Compensatie pentru transport 203 211320       43.3 43.8 43.8 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 203 212100     3,251.3 3,601.7 3,911.1 4,141.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

203 212210     682.3 704.6 765.1 810.3 

Energie electrica 203 222110     375 400 411 415 

Gaze 203 222120     1,551.1 1,325 1,325 1,325 

Apa si canalizare 203 222140     119 144 145 145 

Alte servicii comunale 203 222190     7 10.3 10.3 10.3 

Servicii informationale 203 222210     45 52.9 52.9 52.9 

Servicii de telecomunicatii 203 222220     11 12.5 12.5 12.5 

Servicii de transport 203 222400     1 8 8 8 

Servicii de reparatii curente 203 222500     25 30 30.5 31 

Formare profesionala 203 222600       25 25 25 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 203 222710     7 20.5 20.5 21.5 

Servicii bancare 203 222970     6.5 15.4 15.4 15.4 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 203 222980     2 4 4 4 

Servicii neatribuite altor aliniate 203 222990     96.2 144 145 105 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

203 273500       457.9 438.9 366.5 



 

 

Reparatii capitale ale cladirilor 203 311120       113     

Procurarea masinilor si utilajelor 203 314110     70 109.8 149 170.6 

Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor 203 314120       23 3 3 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

203 316110     100 150 150 150 

Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

203 316120       3 3 3 

Procurarea activelor nemateriale 203 317110       6 6 6 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 203 331110       1.8 1.8 1.8 

Procurarea pieselor de schimb 203 332110     2 15 15 15 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 203 334110     8 11 11 11 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 203 335110       19 20 20.8 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 203 336110     97.7 112.1 103.7 103 

Procurarea materialelor de constructie 203 337110     40 184 177 179 

Procurarea  altor materiale 203 339110     25.2 53 54 54 

Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale 391       2,829.6 1,022.3 1,988.6 2,042.7 

Alte cheltuieli curente 391 281900     2,829.6 1,022.3 1,988.6 2,042.7 

Formarea fondului de educatie incluziva 392       53.3 34.1     

Alte cheltuieli curente 392 281900     53.3 34.1     

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448       1,808.4 1,962.9 2,010.2 2,052.8 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 448 211180     217.9 393.2 428.7 461.3 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100     46.5 90.4 98.6 106.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

448 212210     9.8 17.7 19.3 20.8 

Energie electrica 448 222110     13 25 25 25 

Gaze 448 222120     6 10 10 10 

Servicii bancare 448 222970       0.2 0.2 0.2 

Servicii neatribuite altor aliniate 448 222990       1 1 1 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

448 273500       2 2 2 

Procurarea produselor alimentare 448 333110     1,457.1 1,368.4 1,368.4 1,368.4 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 448 336110     46.1 22 22 22 

Procurarea materialelor de constructie 448 337110       8 9 9 



 

 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 448 338110     2 8 8 8 

Procurarea  altor materiale 448 339110     10 17 18 19 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         270 270 270 

Compensatii 492 272500       270 270 270 

                                                                                                              

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel 950 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati 8814 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Condții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului maxim. 

Obiectivul 1. În fiecare an, cel puţin 20% din numărul total de elevi vor fi încadraţi în activităţi extraşcolare. 
2. Către anul 2021 cel puţin 250 copii se vor odihni în tabăra de odihnă. 

Descriere Programul cuprinde activitatea extraşcolară a copiilor în instituţiile extrașcolare din raion (două Centre de Creaţie a Copiilor, Şcoala de arte şi Şcoala de muzică), asigurarea odihnei de vară a 
copiilor din instituţiile preuniversitare și tabara de odihnă. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea elevilor 
antrenaţi în activităţi 
extraşcolare în 
numărul total de elevi 

%     20 25 25 25 

Rezultat r2 Ponderea elevilor 
admişi în instituţiile de 
învăţămînt artistic 
complementar faţă de 
numărul total de 
absolvenţi ai Şcolii de 
arte şi de muzică 

%     0 0 0 0 

Rezultat r3 Ponderea elevilor 
premiaţi la diferite 
concursuri raionale, 
republicane şi 
internaţionale în totalul 
elevilor şcolii de arte şi 
şcolii de muzică 

%     0 0 0 0 



 

 

Produs o1 Numărul mediu de 
elevi cuprinşi cu 
servicii de educaţie 
extraşcolară 

unităţi     803 901 901 901 

Produs o2 Numărul de elevi 
asiguraţi cu odihnă de 
vară 

unităţi     160 160 250 300 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
instruirea unui elev în 
instituţiile extraşcolare 

lei     7574.8 8834.4 11934.5 12554.75 

Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru 
odihnă şi întremare la 
un copil 

lei     3164 739 496 428.8 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         5,979.4 8,023.8 8,649.3 9,088.5 

Invatamant extrascolar 209       5,613.6 7,236.1 7,832.7 8,248.8 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 209 211180     3,984.4 5,061.5 5,517.7 5,829.8 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 209 212100     854.7 1,164.2 1,269 1,340.9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

209 212210     179.1 227.8 248.2 262.4 

Energie electrica 209 222110     459.2 459 465 470 

Apa si canalizare 209 222140     13 15 15.5 16 

Alte servicii comunale 209 222190       1.5 1.6 1.7 

Servicii informationale 209 222210     10.5 15.2 15.2 15.7 

Servicii de telecomunicatii 209 222220     6 9.5 10.2 10.4 

Servicii de locatiune 209 222300       38 38.5 39 

Servicii de transport 209 222400     9.5 12.5 12.9 12.9 

Servicii de reparatii curente 209 222500     3 10.6 10.7 10.8 

Formare profesionala 209 222600       4 5 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 209 222710     6.5 11.3 12.5 12.5 

Servicii bancare 209 222970     2.7 4.5 4.5 4.5 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 209 222980     1.6 3.6 3.6 4.6 



 

 

Servicii neatribuite altor aliniate 209 222990     10 17.2 17.5 17.8 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

209 273500     7 7 7 7 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 209 331110     10.5 72.2 72.4 73.4 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 209 334110     1.9 1.7 1.7 1.7 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 209 335110     7.5 20 22.5 24 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 209 336110     18.5 40.8 42 48 

Procurarea materialelor de constructie 209 337110     14 20.5 20.5 21.5 

Procurarea  altor materiale 209 339110     14 18.5 19 19.2 

Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor 211       143.3 367.3 394.6 416.2 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211 211180       129.7 140.7 148.1 

Remunerarea muncii temporare 211 211200     50 63.1 68.8 72.9 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 211 212100     10.9 44.3 48.2 50.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

211 212210     2.2 8.7 9.4 9.9 

Energie electrica 211 222110     1.2 18 19 20 

Apa si canalizare 211 222140     16 15 15 15 

Alte servicii comunale 211 222190     2 1.5 1.5 1.5 

Servicii de reparatii curente 211 222500     10 13 13 14 

Formare profesionala 211 222600     2 2 2 2 

Servicii neatribuite altor aliniate 211 222990     6 5 5 5 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 211 331110     6 6 6 6 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 211 334110     2 2 2 2 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 211 335110     2 5 5 5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 211 336110     10 15 20 20 

Procurarea materialelor de constructie 211 337110     10 25 25 30 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 211 338110     10 10 10 10 

Procurarea  altor materiale 211 339110     3 4 4 4 

Sustinerea elevilor dotati 380       23.7 112.4 112.5 112.5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 380 222710     10 20 20 20 

Servicii neatribuite altor aliniate 380 222990     2 1.4 1.5 1.5 

Alte cheltuieli curente 380 281900       88 88 88 



 

 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 380 336110     11.7 3 3 3 

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 448       198.8 224 225.5 227 

Remunerarea muncii temporare 448 211200     8.1 13.3 14.5 15.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 448 212100     1.9 3.1 3.3 3.6 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

448 212210     0.4 0.6 0.7 0.7 

Procurarea produselor alimentare 448 333110     181.5 200 200 200 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 448 336110     5 5 5 5 

Procurarea  altor materiale 448 339110     1.9 2 2 2 

Compensatii banesti pentru personalul didactic 492         84 84 84 

Compensatii 492 272500       84 84 84 

                                                                                                              

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel 950 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Curriculum 8815 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Rezultate evaluate în cadrul implimentării curriculumului şcolar 

Obiectivul 1. Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 360 absolvenţi ai trepei gimnaziale şi 90 absolvenţi ai treptei liceale în fiecare an. 
2. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale. 

Descriere Prevede cheltuieli pentru învăţămînt 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea fraudelor 
depistate din numărul 
total de aplicanţi la 
examenele de 
absolvire a gimnaziului 

%     0 0 0 0 

Rezultat r2 Ponderea fraudelor 
depistate din numărul 
total de aplicanţi la 

%     0 0 0 0 



 

 

examenele de 
absolvire a liceului 

Produs o1 Numărul aplicanţilor la 
examenenul de 
absolvire 

unităţi     450 450 450 470 

Produs o2 Numărul camerelor 
video instalate 

unităţi     0 0 0 0 

Eficienţa e1 Cheltuieli de 
organizare a 
examenelor de 
absolvire în mediu la 
un aplicant 

lei     78 101 104 48.5 

Eficienţa e2 Costul mediu pentru 
instalarea unei camere 
video 

lei     0 0 0 0 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         91.1 45.5 47 48.5 

Desfasurarea examenelor de absolvire 215       91.1 45.5 47 48.5 

Remunerarea muncii temporare 215 211200       20 20 20 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 215 212100       4.6 4.6 4.6 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

215 212210       0.9 0.9 0.9 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 215 222710     91.1 2 2.5 3 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 215 331110       15 15 15 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 215 336110       3 4 5 

                                                                                                              

F3 Servicii afiliate invatamintului 960 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Servicii generale in educatie 8813 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Educaţie de calitate şi şanse egale la educaţie pentru toţi copiii 



 

 

Obiectivul 1. Menţinerea şi ridicarea  nivelului de performanţă şi nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 80 activități instructiv-metodice, mentorate individuale şi în grup.  
2. Facilitarea integrării a cel puţin 90% copii cu cerinţie educaţionale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiţi Serviciului de asistenţă psihopedagogică (SAP) 

Descriere Subprogramul include activităţile ce ţin de sporirea şi menţinerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale în instituţiile de învăţămînt din raion, asigurarea evidenţei contabile a executării devizelor de cheltuieli a instituţiilor din subordinea direcţiei învăţămînt. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea cadrelor 
didactice cu grad de 
calificare în totalul 
cadrelor didactice din 
raion 

%     72 75 80 85 

Rezultat r2 Ponderea cadrelor 
didactice cuprinse cu 
activităţi de instruire 
din totalul cadrelor 
didactice din raion 

%     88 90 95 95 

Rezultat r3 Ponderea copiilor cu 
CES integraţi în 
numărul total de copii 
referiţi SAP 

%     92 95 96 97 

Produs o1 Numărul de instruiri 
desfăşurate 

unităţi     80 130 260 260 

Produs o2 Numărul de cadre 
didactice instruite 

unităţi     500 450 900 900 

Produs o3 Numărul mediu de 
copii CES integraţi 

unităţi     200 158 310 300 

Eficienţa e1 Persoane instruite per 
angajat centru metodic 

unităţi     50 30 43.33 46.67 

Eficienţa e2 Costul mediu al 
serviciilor de asistenţă 
psihopedagogică, 
raportate la un copil cu 
CES 

lei     3858.5 2585 3477.33 3776 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         1,354.3 1,555.8 1,519.2 1,622 



 

 

Activitatea metodica 210       582.6 738.8 710.6 772.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 210 211180     324.6 425.7 464.8 503.7 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 210 212100     70.4 97.9 106.9 115.9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

210 212210     14.6 19.2 20.9 22.7 

Servicii informationale 210 222210       3 3 4 

Servicii de telecomunicatii 210 222220       4 5 5 

Servicii de locatiune 210 222300       50 50 60 

Servicii de reparatii curente 210 222500       10     

Formare profesionala 210 222600       3 4 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 210 222710       20 20 20 

Servicii bancare 210 222970       1 1 1 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 210 222980       4 4 4 

Servicii neatribuite altor aliniate 210 222990       10 10 10 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

210 273500       1 1 1 

Alte cheltuieli curente 210 281900     30 30     

Procurarea masinilor si utilajelor 210 314110     50 8     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

210 316110     50 5     

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 210 336110     43 17 15 15 

Procurarea materialelor de constructie 210 337110       15     

Procurarea  altor materiale 210 339110       15 5 5 

Servicii de asistenta psihopedagogica 390       771.7 817 808.6 849.7 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 390 211180     524.3 526.7 568.7 596.3 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 390 212100     113.8 121.1 130.8 137.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

390 212210     23.6 23.7 25.6 26.8 

Servicii informationale 390 222210       6 6 6 

Servicii de telecomunicatii 390 222220       4 4 5 

Servicii de transport 390 222400       3 3 3 

Servicii de reparatii curente 390 222500       10 3 3 

Formare profesionala 390 222600       5 5 5 



 

 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 390 222710       2 2 2 

Servicii medicale 390 222810       5 5 5 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 390 222980       1 1 1 

Servicii neatribuite altor aliniate 390 222990       5 5 5 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

390 273500       1.5 1.5 1.5 

Procurarea masinilor si utilajelor 390 314110     10 15     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

390 316110     5 10     

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 390 331110     20 27 25 25 

Procurarea pieselor de schimb 390 332110     10 5 5 5 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 390 335110       5 5 7 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 390 336110     65 10 12 15 

Procurarea materialelor de constructie 390 337110       30     

Procurarea  altor materiale 390 339110       1 1 1 

                                                                                                              

F3 Alte servicii in domeniul invatamantului 989 

Programul Invatamint 88 

Subprogramul Politicii si management in domeniul  educatiei,culturii si cercetarii 8801 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Politici de stat în domeniul educaţiei, implementate la nivel local 

Obiectivul 1. Eficientizarea reţelei şcolare prin creşterea raportului copil/instituţie de învăţămînt pînă la 150 copii/instituţie către anul 2021; 
2. Menţinerea şi creşterea nivelului calităţii în învăţămînt prin desfăşurarea a cel puţin 20 monitorizări tematice pe an.      
3. Organizarea şi desfăşurarea a 20 probe de evaluare la disciplinele de studiu în fiecare an. 

Descriere Implementarea activităţilor ce ţin de reforma structurală din învăţămînt; menţinerea şi creşterea nivelului calităţii în învăţămînt prin desfăşurarea a circa 20 inspecții (monitorizări) tematice în 53 
instituţii de învăţămînt general, organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare iniţiale şi semestriale la disciplinele de studiu. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Creşterea numărului 
de elevi instruiţi în 
instituţiile de 
circumscripţie, 

copii     0 50 60 60 



 

 

comparativ cu anul 
precedent 

Rezultat r3 Numărul mediu de 
copii per insituţie de 
învăţămînt 

unităţi     125 140 150 150 

Produs o1 Numărul de instituţii 
preuniversitare 
reorganizate 

unităţi     4 1 1 1 

Produs o2 Numărul de inspecţii 
(monitorizări) efectuate 

unităţi     20 20 20 20 

Produs o3 Numărul de evaluări 
efectuate 

unităţi     20 20 20 20 

Eficienţa e1 Numărul de inspecţii 
(monitorizări) per 
angajat 

unităţi     2 2 2 2 

Eficienţa e2 Numărul de evaluări 
per angajat 

unităţi     2 2 2 2 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         1,102.1 1,688.7 1,604.5 1,726.8 

Activitatea executivelor locale 5       993 1,537.9 1,454.8 1,561.4 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180     652 950.1 1,030.8 1,111.3 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100     138.7 218.5 237.1 255.6 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210     29.3 42.8 46.4 50 

Servicii informationale 5 222210       13 13 13 

Servicii de telecomunicatii 5 222220       17 18 18 

Servicii de transport 5 222400       6 7 8 

Servicii de reparatii curente 5 222500       60     

Formare profesionala 5 222600       5 5 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710       12 12 12 

Servicii bancare 5 222970       1 1 1 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 5 222980       3.5 3.5 3.5 



 

 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990     73 10 10 10 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500       2 2 2 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110     26.3 15     

Reparatii capitale ale mijloacelor de transport 5 315120       10     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110       35     

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110     50 35 37 40 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110       10 10 10 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110     23.7 20 20 20 

Procurarea materialelor de constructie 5 337110       70     

Procurarea  altor materiale 5 339110       2 2 2 

Deservire centralizata 60       109.1 150.8 149.7 165.4 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 60 211180     71.4 101.1 110.3 119.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 60 212100     15.5 23.2 25.4 27.5 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

60 212210     3.2 4.5 5 5.4 

Servicii de telecomunicatii 60 222220       1 1 1 

Procurarea masinilor si utilajelor 60 314110       8     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

60 316110       2 2 3 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 60 336110     19 5 5 8 

Procurarea materialelor de constructie 60 337110       5     

Procurarea  altor materiale 60 339110       1 1 1 

                                                                                                              

F3 Protectie in caz de incapacitate de munca 1012 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati 9010 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul 
Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale. 



 

 

Obiectivul 1.Asigurarea a 20 persoane singuratice și în vîrstă cu adăpost în fiecare an.  
2.În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă şi singuratice vor fi deservite la domiciliu  
3.În fiecare an cel puţin 10 % din persoanele ţintuite la pat vor fi deservite de asistenţi personali 

Descriere Masuri si activitati realizate pentru a satisface necesitatile sociale ale persoanei, familiei in vederea depasirii unor situatii de dificultate, de prevenire a marginalizarii si excluziunii sociale. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea persoanelor 
în vîrstă şi singuratice 
deservite la domiciliu 
în numărul total de 
solicitanţi eligibili 

%     100 100 100 100 

Rezultat r2 Ponderea persoanelor 
deservite de asistenţi 
personali în numărul 
total de solicitanţi 
eligibili 

%     8.4 13 13 13 

Produs o1 Numărul persoanelor 
cazate în azil 

unităţi     20 20 20 20 

Produs o2 Numărul de persoane 
beneficiare de serviciul 
asistentului personal 

unităţi     45 40 40 40 

Produs o3 Numărul de persoane 
deservite de către 
lucrătorii sociali 

unităţi     700 512 512 512 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
întreţinerea unui 
beneficiar de azil 

lei     75940 17415.83 16316.67 17261.67 

Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru 
deservirea unui 
beneficiar cu serviciile 
de asitent personal 

lei     27498 8145 8822.83 9510 

Eficienţa e3 Costul mediu de 
deservire a unui 
beneficiar de servicii 
sociale la domiciliu 

lei     4811 1499.5 1632 1712.33 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 



 

 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         9,296.6 11,782.4 12,383.4 13,070.2 

Serviciul asistenta personala 246       1,231.5 1,954.8 2,117.5 2,282.4 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 246 211180     946.8 1,499.4 1,627.1 1,755.6 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 246 212100     205.6 344.9 374.2 403.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

246 212210     42.6 67.5 73.2 79 

Servicii de telecomunicatii 246 222220     4 5 5 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 246 222710     7 2 2 2 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

246 273500     4 20 20 20 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 246 331110     6 5 5 5 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 246 336110     15.5 11 11 12 

Servicii de deservire sociala la domiciliu 268       3,390 4,606.6 5,013.7 5,260.1 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 268 211180     2,586 3,394.2 3,713.5 4,024.4 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 268 212100     561.2 780.7 854.1 925.6 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

268 212210     116.4 152.7 167.1 181.1 

Servicii de telecomunicatii 268 222220     6.5 7 7 7 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 268 222710     27 18 18 18 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

268 273500     5 2 2 2 

Procurarea masinilor si utilajelor 268 314110     6 8 8 8 

Procurarea mijloacelor de transport 268 315110       150 150   

Procurarea altor mijloace fixe 268 318110     5.9 8 8 8 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 268 331110     6 6 6 6 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 268 336110     15 10 10 10 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 268 338110     55 55 55 55 

Procurarea  altor materiale 268 339110       15 15 15 

Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati  si pensionari 299       1,789.8 2,089.9 1,958 2,071.4 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 299 211180     659.1 978.2 1,059 1,137.8 



 

 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 299 212100     143 225 243.6 261.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

299 212210     29.7 44 47.7 51.2 

Energie electrica 299 222110     32 30 30 30 

Gaze 299 222120     62 60 60 60 

Alte servicii comunale 299 222190     42 32 35 35 

Servicii informationale 299 222210       13.2 13.2 13.2 

Servicii de telecomunicatii 299 222220     4 5 5 5 

Servicii de transport 299 222400     6 2 2 2 

Servicii de reparatii curente 299 222500     30 3 5 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 299 222710     3 1 1 1 

Servicii neatribuite altor aliniate 299 222990     22 15 15 15 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

299 273500     3 1.5 1.5 1.5 

Reparatii capitale ale cladirilor 299 311120       170     

Procurarea masinilor si utilajelor 299 314110     21 55     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

299 316110       30 3 3 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 299 331110     7 5 5 5 

Procurarea produselor alimentare 299 333110     330 280 290 300 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 299 334110     55 45 47 50 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 299 336110     35 40 40 40 

Procurarea materialelor de constructie 299 337110     86 5 5 5 

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 299 338110     50 40 40 40 

Procurarea  altor materiale 299 339110     170 10 10 10 

Activitatea felcerilor-protezisti 301       32.9 50 53.6 57.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 301 211180     22.1 31.4 34.2 37.1 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 301 212100     4.8 7.2 7.9 8.5 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

301 212210     1 1.4 1.5 1.7 

Servicii de transport 301 222400       5 5 5 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 301 222710     2 2 2 2 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 301 336110     3 3 3 3 



 

 

Compensaţia pentru serviciile de transport 302       1,149.8 1,101.4 1,101.4 1,101.4 

Compensatii 302 272500     1,149.8 1,101.4 1,101.4 1,101.4 

Servicii de asistenta sociala comunitara 326       1,572.6 1,829.7 1,989.2 2,147.6 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 326 211180     1,161.4 1,352.7 1,477 1,600.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 326 212100     252 311.1 339.7 368.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

326 212210     52.3 60.9 66.5 72 

Servicii de telecomunicatii 326 222220     8 8 8 8 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 326 222710     20 10 10 10 

Servicii editoriale 326 222910       10 10 10 

Servicii neatribuite altor aliniate 326 222990     2 1 1 1 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

326 273500     4 1 1 1 

Procurarea masinilor si utilajelor 326 314110     12 35 35 35 

Procurarea altor mijloace fixe 326 318110     5.9 6 6 6 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 326 331110     7 5 5 5 

Procurarea pieselor de schimb 326 332110     13 3 3 3 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 326 336110     35 26 27 28 

Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populatie 348       130 150 150 150 

Servicii neatribuite altor aliniate 348 222990     130 150 150 150 

                                                                                                              

F3 Protectie a familiei si a copiilor 1040 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie a familiei si copilului 9006 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul 
Un mediu familial favorabil pentru copiii rămași fără ocrotire părintească. 

Obiectivul 1. Asisgurarea menținerii în casa de copii de tip familial a 7 copii și în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a 12 copii în fiecare an.  
2. În fiecare an vor fi pregătiţi cel puţin 2 solicitanţi pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă.  
3.În fiecare an cel puţin 5% din copiii fără ocrotire părintească vor fi reîncadraţi în familii. 



 

 

Descriere Oferirea serviciului familial de calitate. Facilitarea socializarii copiilor lipsiţi de îngrijire părintească si pregatirea lor pentru viata independenta. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea copiilor 
reintegraţi în familii din 
numărul total de copii 
în serviciile sociale 

%     5 35 35 35 

Produs o1 Numărul mediu de 
copii menţinuţi în casa 
de copii de tip familial 
(CCTF) şi în serviciul 
de asistenţă parentală 
profesionistă (APP)) 

unităţi     18 13 13 13 

Produs o2 Numărul de persoane 
instruite pentru 
activitate ca asistent 
parental profesionist 

unităţi     2 2 2 2 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
întreţinerea unui copil 
în CCTF şi APP 

lei     35694 37512.33 39615.67 41670 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         2,017 2,601 2,685.8 2,773.5 

Sustinerea copiilor ramasi fara  ingrijirea parinteasca 275       691.2 1,062.7 1,069.4 1,072.2 

Indemnizatii de asistenta sociala 275 272300     691.2 1,062.7 1,069.4 1,072.2 

Servicii de asistenta parentala profesionista 284       508.5 631.5 668.7 706 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 284 211180     268.5 342 371.2 400.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 284 212100     58.2 78.7 85.4 92.1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

284 212210     12.1 15.4 16.7 18 

Alocatii 284 272400     169.7 195.4 195.4 195.4 

Sustinerea caselor de copii de tip familial 327       122.2 168 176.3 183.8 



 

 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 327 211180     41.3 65.1 71.6 77.5 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 327 212100     9 15 16.5 17.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

327 212210     1.9 2.9 3.2 3.5 

Alocatii 327 272400     70 85 85 85 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii 410       540.7 583.7 603.4 630.9 

Ajutoare banesti 410 272600     540.7 583.7 603.4 630.9 

Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale 479       154.4 155.1 168 180.6 

Alte prestatii de asistenta sociala 479 272900     154.4 155.1 168 180.6 

                                                                                                              

F3 Protectie  impotriva excluziunii sociale 1070 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie sociala in cazuri exceptionale 9012 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul 
Persoane social vulnerabile susţinute în situaţii dificile 

Obiectivul 1.În fiecare an cel puţin 50 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu suport monetar  
2.În fiecare an cel puţin 250 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu colete alimentare  
3.Alimentarea în mediu a  15 persoane pe zi in cantinele sociale. 

Descriere Subprogramul dat cuprinde actiuni ce tin de acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile si acordarea prinzurilor calde in cantina sociala familiilor defavorizate. 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Devierea mărimii medii 
a ajutorului material 
per beneficiar, 
comparativ cu anul 
precedent 

lei     0 0 0 0 

Rezultat r2 Gradul de împlinire a 
planului de alimentaţie 

%     0 100 100 100 



 

 

a persoanelor în 
cantinele sociale 

Rezultat r3 Ponderea beneficiarilor 
asiguraţi cu suport 
monetar în totalul 
beneficiarilor eligibili 

%     100 50 50 50 

Produs o1 Numărul de beneficiari 
care s-au bucurat de 
ajutor material 

unităţi     0 0 0 0 

Produs o2 Numărul de persoane 
alimentate la cantina 
socială pe an 

unităţi     0 0 0 0 

Produs o3 Numărul om-zile 
alimentaţie prestate pe 
an 

om-zile     0 0 0 0 

Produs o4 Numărul de beneficiari 
asiguraţi cu suport 
monetar 

unităţi     45 45 45 45 

Produs o5 Numărul de beneficiari 
asiguraţi cu colete 
alimentare 

unităţi     225 120 120 120 

Eficienţa e1 Mărimea medie a unui 
ajutor material la un 
beneficiar 

lei     0 0 0 0 

Eficienţa e2 Costul mediu zilnic de 
alimentaţie a unei 
persoane 

lei     0 0 0 0 

Eficienţa e3 Costul mediu al unui 
colet alimentar 

lei     200 200 200 200 

Eficienţa e4 Mărimea medie a 
suportului monetar la 
un beneficiar 

lei     5340 4336 4444 4598 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         225.3 255.1 260 266.9 

Serviciile cantinelor de ajutor social 300       45 60 60 60 

Servicii neatribuite altor aliniate 300 222990     45 60 60 60 

Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate 487       180.3 195.1 200 206.9 



 

 

Ajutoare banesti 487 272600     180.3 195.1 200 206.9 

                                                                                                              

F3 Administrare in domeniul protectiei sociale 1091 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale 9001 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul 
Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate. 

Obiectivul 1.Îmbunătățirea calificării a cîte 2 specialiști din cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei anual.  
2.În fiecare an cel puţin 75% din persoanele defavorizate vor fi incluse în sistemul de asistență socială. 

Descriere Programul include activităţi ce contibuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistentei sociale . 

                                                                                                              
D II. 

Indicatorii 
de 

performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea specialiştilor 
instruiţi din numărul 
total 

%     22 31 31 31 

Rezultat r2 Ponderea persoanelor 
defavorizate incluse în 
sistemul de asistenţă 
socială în totalul 
persoanelor eligibile 

%     75 55 55 55 

Produs o1 Numărul de specialişti 
instruiţi 

unităţi     2 5 5 5 

Produs o2 Numărul de beneficiari 
incluşi în sistemul de 
asistenţă socială 

unităţi     90 60 60 60 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
un specialist instruit 

lei     1200 6 6 6 

                                                                                                              
III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



 

 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         1,080.2 1,420.9 1,458.8 1,565.9 

Activitatea executivelor locale 5       1,020.6 1,332.6 1,369.1 1,469.3 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 5 211180     666.1 877.3 955.4 1,033.6 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 5 212100     141.9 201.8 219.7 237.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

5 212210     30 39.5 43 46.5 

Servicii informationale 5 222210     17 20 20 20 

Servicii de telecomunicatii 5 222220     15 10 10 10 

Servicii de transport 5 222400     12 4 4 4 

Servicii de reparatii curente 5 222500     12 15 15 15 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 5 222710     6.6 8 8 8 

Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 5 222980     10 6 7 7 

Servicii neatribuite altor aliniate 5 222990     4 4 4 4.5 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului 

5 273500     4 2 2 2 

Procurarea masinilor si utilajelor 5 314110     12 40     

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 
gospodaresc 

5 316110     6 5 5 5 

Procurarea activelor nemateriale 5 317110     3 3 3 3 

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 5 331110     35 40 40 40 

Procurarea pieselor de schimb 5 332110     12 10 10 10 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 5 336110     15 15 15 15 

Procurarea materialelor de constructie 5 337110     12 25     

Procurarea  altor materiale 5 339110     7 7 8 8 

Deservire centralizata 60       59.6 88.3 89.7 96.6 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 60 211180     44.5 61.4 67.2 72.6 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 60 212100     9.7 14.1 15.5 16.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 
angajatori  pe teritoriul tarii 

60 212210     2 2.8 3 3.3 

Procurarea masinilor si utilajelor 60 314110       6     

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 60 336110     3.4 4 4 4 



 

 

                                                                                                              

F3 Alte servicii de protectie sociala 1099 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie sociala a unor categorii de cetateni 9019 

                                                                                                              
D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Ponderea tinerilor specialişti aflaţi în serviciu la finele anului în totalul tinerilor specialişti angajaţi în ultimii trei ani 

Obiectivul Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 10 la 30 persoane către anul 2021 

Descriere Subprogramul cuprinde măsuri şi activităţi de stabilire şi achitare a unor compensaţii suplimentare anumitor categorii de cetăţeni în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale 

                                                                                                              
                                                                                                              

D II. 
Indicatorii 

de 
performanţă 

Codul Nume Unitatea de masura 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Ponderea tinerilor 
specialişti aflaţi în 
serviciu la finele anului 
în totalul tinerilor 
specialişti angajaţi în 
ultimii trei ani 

%     100 100 100 100 

Produs o1 Numărul tinerilor 
specialişti menţinuţi în 
serviciu în spaţiu rural 

unităţi     10 7 10 10 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru 
stimularea unui tînăr 
specialist în localităţile 
rurale 

lei     35300 51753 51753 51753 

III. Cheltueili             MiiMDL 

Nume 

Codul 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activitatea (P3) ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

CHELTUIELI, Total         180.3 265.6 267.2 268.7 

Sustinerea tinerilor specialisti 214       180.3 265.6 267.2 268.7 

Indemnizatii de asistenta sociala 214 272300     100 200 200 200 

Compensatii 214 272500     80.3 65.6 67.2 68.7 



 

Tabelul 5. Informaţie privind efectivul de personal pe autorităţi/instituţii bugetare,unităţi 

         

Denumire 
                 

Cod 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Org2 F1 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Aparatul Preşedintelui raionului 11609 01 33.91 32.23 35.50 38.50 38.50 38.50 

Direcţia Finanţe 13570 01 9.00 9.10 15.00 14.00 14.00 14.00 

Direcţia Economie 11924 04 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Şcoala primară-grădiniţă Codreni  13848 09 16.42 16.96 17.40 16.51 16.51 16.51 

Şcoala primară-grădiniţă Frunză  13811 09 17.56 16.28 17.30 17.37 17.37 17.37 

Gimnaziul Berezovca 13884 09 13.87 13.45 15.78 13.74 13.74 13.74 

Gimnaziul Bîrnova 13869 09 26.85 27.85 28.61 24.88 24.88 24.88 

Gimnaziul Calaraşovca 13876 09 23.88           

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 15578 09   37.04 35.20 31.78 31.78 31.78 

Gimnaziul Corestăuţi 13917 09 16.35 16.32 16.26 16.60 16.60 16.60 

Gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna 13889 09 31.03 31.74 29.99 27.78 27.78 27.78 

Gimnaziul Gîrbova 13924 09 23.32 21.74 23.37 22.43 22.43 22.43 

Gimnaziul Grinăuţi-Moldova  13894 09 30.37 29.09 23.06 21.97 21.97 21.97 

Gimnaziul Hădărăuţi 13897 09 28.71 29.12 25.23 22.44 22.44 22.44 

Gimnaziul Lencăuţi 13900 09 12.79 13.11 7.72 7.38 7.38 7.38 

Gimnaziul Mereşeuca 13929 09 19.71 19.84 12.77 15.06 15.06 15.06 

Gimnaziul Mihălăşeni 13935 09 24.32 23.81 18.70 14.09 14.09 14.09 

Gimnaziul Naslavcea 13937 09 14.67 18.28 18.52 17.88 17.88 17.88 

Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia” 

Unguri 13939 
09 

29.00 29.86 30.90 28.24 28.24 28.24 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 13911 09 28.39 28.89 29.25 27.53 27.53 27.53 

Gimnaziul Rujniţa  13864 09 46.40 41.84 33.19 37.29 37.29 37.29 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Lipnic 13908 09 26.61 26.39 25.32 23.23 23.23 23.23 

Gimnaziul Vălcineţ  13913 09 27.60 26.60 26.60 24.21 24.21 24.21 

Gimnaziul Verejeni 13903 09 14.39 14.92 10.98 10.98 10.98 10.98 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni 13891 09 23.69 24.56 21.98 19.84 19.84 19.84 

Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 09 1.79 13.10 14.12 10.52 10.52 10.52 

Liceul teoretic „Constantin Stamati”, 

s. Ocniţa  
13858 09 56.81 56.75 54.42 50.13 50.13 50.13 

Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, 

or. Ocniţa  
13855 09 72.24 70.74 65.69 58.45 58.45 58.45 

Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. 

Otaci  
13860 09 69.82 75.57 79.59 67.80 67.80 67.80 

Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, 

or. Ocniţa 
13853 09 55.05 55.25 56.64 57.52 57.52 57.52 

Centrul de creaţie Ocniţa 10071 09 13.00 13.01 10.98 10.89 10.89 10.89 

Centrul de creaţie Otaci 10073 09 9.11 9.11 8.35 8.70 8.70 8.70 

Şcoala de Arte „Teodor Negară” 

Ocniţa 09631 
09 

32.25 33.42 32.27 33.27 33.27 33.27 

Şcoala muzicală Otaci 10085 09 18.12 17.70 15.93 17.35 17.35 17.35 

Centrul metodic al Direcţiei 

învăţămînt 11927 
09 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 09 6.41 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 

Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 09 11.00 13.33 16.75 16.75 16.75 16.75 



 

Orchestra de muzică populară 

„Rapsozii Nordului” Ocniţa 
12085 08 8.00 7.62 8.50 8.50 8.50 8.50 

Şcoala Sportivă 10072 08 26.98 26.87 22.14 21.23 21.23 21.23 

Centrul de tineret Ocniţa 15839 08   0.46 1.00 1.00 1.00 1.00 

Aparatul Serviciului cultură 04055 08 4.01 2.83 4.00 4.00 4.00 4.00 

Casa de copii de tip familial Paladea 13721 10 1.33           

Casa de copii de tip familial 

Corestăuţi 15577 
10 

0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Azilul de bătrîni şi invalizi 

Calaraşovca 13722 
10 

16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 

Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 13712 
10 

76.00 73.00 76.00 76.00 76.00 76.00 

Serviciul de asistenţă socială 

comunitară 
13714 10 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
13717 10 4.16 5.69 6.75 6.75 6.75 6.75 

Serviciul de asistenţă personală 13719 10 26.75 29.67 33.00 33.00 33.00 33.00 

Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 
03863 10 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Direcţia agricultură, alimentaţie şi 

privatizare 
13551 04 4.27 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Secţia construcţii, gospodărie 

comunală şi drumuri 
11925 04 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru 11923 04 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 

Total x x 1102.27 1130.24 1105.26 1056.09 1056.09 1056.09 

 

  



 

 

 

Tabel 7.       

Mijloace bugetare alocate pentru alimentarea elevilor de clasa V-VI din familii 

social-vulnerabile pentru anul 2020 

      

Instituţia de învăţămînt 
Numărul 

elevilor 

Numărul 

de zile 

luat în 

calcul 

Numărul 

de zile 

copii 

Normativul  
Suma (mii 

lei) 

1 2 3 4 5 6 

Gimnaziul Berezovca 7 171 1197 10.8 12.9 

Gimnaziul Bîrnova 12 171 2052 10.8 22.2 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 4 171 684 10.8 7.4 

Gimnaziul Corestăuţi 4 171 684 10.8 7.4 

Gimnaziul "E. Loteanu" Clocuşna 13 171 2223 10.8 24.0 

Gimnaziul Gîrbova 6 171 1026 10.8 11.1 

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 12 171 2052 10.8 22.2 

Gimnaziul Hădărăuţi 5 171 855 10.8 9.2 

Gimnaziul Lencăuţi 3 171 513 10.8 5.5 

Gimnaziul Mereşeuca 5 171 855 10.8 9.2 

Gimnaziul Mihălăşeni 9 171 1539 10.8 16.6 

Gimnaziul Naslavcea 3 171 513 10.8 5.5 

Gimnaziul "O. Cobăleanschi" Unguri 11 171 1881 10.8 20.3 

Gimnaziul "P. Zadnipru" Sauca 11 171 1881 10.8 20.3 

Gimnaziul Rujniţa 15 171 2565 10.8 27.7 

Gimnaziul "Şt. cel Mare" Lipnic 2 171 342 10.8 3.7 

Gimnaziul Vălcineţ 6 171 1026 10.8 11.1 

Gimnaziul "Alexandru Gropa" s. 

Verejeni 6 171 1026 10.8 11.1 

Gimnaziul "V. Tonu" Dîngeni 9 171 1539 10.8 16.6 

Liceul "C. Stamati" s. Ocniţa 11 171 1881 10.8 20.3 

Liceul "Gh. Biruitorul" or. Ocniţa 18 171 3078 10.8 33.2 

Liceul "M. Eminescu" or. Otaci 19 171 3249 10.8 35.1 

Liceul "M. Sadoveanu" Ocniţa 3 171 513 10.8 5.5 

Total pe raion 187 x 31977 x 358.1 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

 

Decizia nr. 6/3 

din 24 decembrie 2019 

Cu privire la casarea bunurilor raportate 

 la mijloace fixe a unor instituții bugetare 

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

nr. 436–XVI din 28.12.06, HGRM nr. 500 din 12.05.98 despre aprobarea 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 

demersurilor Aparatului președintelui raionului, Direcției finanțe, IMSP CS Frunză, 

LT „Mihail Sadoveanu”, LT „Gheorghe Biruitorul”, gimnaziului Naslavcea  și 

gimnaziului „Petru Zadnipru” privind solicitarea permisiunii de casare a bunurilor 

raportate la mijloace fixe, Consiliul raional, 

DECIDE: 

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

componentă a prezentei Decizii. 

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

uzat, iar mijloacele financiare se transferă în bugetul raional. 

3. Datoria IMSP CS Frunză, aferentă mijloacelor fixe casate, urmează a fi 

decontată la veniturile curente de IMSP. 

4. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina Executivului raional, șefului  

Direcției finanțe, șefului IMSP CS Frunză, directorilor LT „M. Sadoveanu”, LT 

„Gh. Biruitorul”, gimnaziului „Petru Zadnipru” și gimnaziului Naslavcea, care 

vor efectua procedura, conform legislației în vigoare. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 



 

 

Nota informativă 

la Decizia nr. 6/3 din 24 decembrie 2019 

„Cu privire la casarea bunurilor raportate 

la mijloace fixe a unor instituții bugetare” 

 

     Prezentul proiect de Decizie a fost elaborat în conformitate cu art 43 (1) c), (2) al 

Legii privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.06, HGRM nr. 500 din 

12.05.98 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate 

la mijloace fixe, demersurilor Aparatului președintelui raionului, Direcției finanțe, 

IMSP CS Frunză, LT„ M. Sadoveanu”, LT „Gh. Biruitorul”, gimnaziului Naslavcea și 

gimnaziului „Petru Zadnipru”. 

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

constituită în baza pct. 7, cap. II din HGRM nr. 500 din 12.05.98, care a examinat 

fiecare bun în parte, întocmind registrul, în baza căruia conducătorii instituțiilor solicită 

permisiunea Consiliului raional de a casa bunurile raportate la mijloace fixe. 

 Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile legale comisiei 

consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și 

aprobare în ședință. 

 

 

Specialist Secția APL                                             M. Lazari 

  



 

   REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/4 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la crearea paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile  

     În scopul asigurării persoanelor social-vulnerabile cu adăpost în perioada rece a 

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

nr. 436–XVI din 28.12.06, precum și executarea prevederii Legii asistenței sociale 

nr.547 din 25.12.2003 „Prevenirea unei situații de risc a persoanelor vulnerabile”, în 

conformitate cu Regulamentul privind crearea paturilor sociale pentru perioada rece a 

anului, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.1/12 din 13.02.2015, Consiliul 

raional 

DECIDE: 

1. Administrația IMSP Spitalul Raional Ocnița urmează, pe perioada rece a anului 

2019 – 2020, să amenajeze 15 paturi sociale, cu asigurarea condițiilor adecvate 

întru întreținerea temporară a persoanelor singuratice și social-vulnerabile. 

2. Directorul interimar al IMSP Spitalul Raional Ocnița, dl Damian Guțu, va 

determina încăperile de amplasare a persoanelor social-vulnerabile. 

3. Se recomandă primarilor comunităților să depisteze persoanele vunerabile ce au 

nevoie de ajutor urgent, cu aducerea la cunoștință Direcția Asistență Socială și 

Protecția Familiei. 

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina dnei Galina Zalevscaia, 

vicepreședinte al raionului  

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



 

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/4 din 24 decembrie 2019 

 

“Cu privire la stabilirea instituțiilor de deschidere a 

paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile” 
 

     În scopul executării prevederilor Legii asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003, 

prevenirii unor situații de risc a persoanelor vulnerabile,  prin Decizia Consiliului 

raional Ocnița nr.1/12 din 13.02.2015 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 

crearea paturilor sociale pentru perioada rece a anului. 

Conform Regulamentului sus- menționat , paturile sociale sunt deschise în incinta 

Spitalui raional  și sunt create pentru: 

- ajutorarea păturilor social vulnerabile, 

- asigurarea de găzduire și adăpost pe perioadă determinată, 

- îmbunătățirea condițiilor de viață și a stării de sănătate a persoanelor fără adăpost 

, 

- depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență . 

Prestatorul de servicii – IMSP Spitalul raional Ocnița va presta următoarele tipuri 

de servicii: 

- cazarea pe o perioadă determinată (perioada rece a anului), 

- prepararea și servirea hranei, 

- asistență medicală primară, 

- igiena personală. 

Categorii de beneficiari: 

- persoane fără adăpost, 

- persoane  cu adăpost , a căror condiții de locuit sunt neadecvate normelor 

sanitare, 

- persoane vârstnice și femei victime a violenței domestice ajunse fără adăpost, 

- persoane care nu se pot autodeservi, aflându-se în stare de imobilizare, neavând 

susținere din partea rudelor și apropiaților, 

- persoane aflate în diferite situații de forță majoră (incendiu, inundații, alunecări 

de teren, demolarea locuinței, etc.), 

- persoane fără adăpost cu grad de risc și nevoi urgente de asistare, 

- persoane care suferă de afecțiuni psihice grave, sau tulburări de comportament. 

 

 

Șef DASPF Iurie Rusu 

  



 

 

   REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

Decizie nr. 6/5 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea și completarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a  

Azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități  

din c. Calarașovca 

 

În urma propunerilor parvenite din partea Direcției Asistență Socială și Protecția 

familiei, în conformitate cu art. 43 (1), (2)  lit. r) al Legii privind Administraţia publică 

locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în scopul implimentării prevederilor Legii 

asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003 și asigurării bunei funcționări a Azilului pentru 

persoanele vârstnice și cu dizabilități din c.Calarașovca”, Consiliul raional Ocnița,  

DECIDE: 

1. Se modifică și se completează Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din c.Calarașovca, conform 

anexei, parte componentă a prezentei Decizii. 

2. Îndeplinirea prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Iu. Rusu, șef DASPF. 

3. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina dnei G. Zalevscaia, 

vicepreședinte al raionului. 

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

raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexă 

la Decizia nr. 6/5 

din 24 decembrie 2019  

 
 

                                              REGULAMENTUL  

privind organizarea şi funcţionarea Azilului pentru persoanele vîrstnice și cu 

dizabilități din c.Calarașovca 

 

 

                                          I. Dispoziţii generale  
1. Prezentul regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare, scopul, 

obiectivele şi finanţarea Azilului raional de întreținere a persoanelor vîrstnice și cu 

dizabilități din c.Calarașovca, r –nul Ocnița(în continuare Azil). 

2. Azilul reprezintă o instituţie socială de plasament temporar sau de lungă durată, 

care prestează servicii socio-medicale pentru persoanele vîrstnice și cu dizabilități.  

3. Fondator al Azilului este Consiliul raional Ocnița, și este o instituție de prestare a 

serviciilor sociale a  Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița  (în 

continuare DASPF) care coordonează activitatea deplină a  acestuia și acordă suport 

financiar și metodologic în vederea desfășurării bunei activități.  

4. Azilul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova, deciziile și dispozițiile MMPSF, a Consiliului raional Ocnița și a DASPF, 

prezentul Regulament , standardele minime de calitate şi alte reglementări proprii ale 

instituției.  

5. Azilul are o capacitate de 25 paturi și poate fi extins după necesitățile sociale ale 

raionului.  

6. Azilul are statut de persoană juridică, dispune de patrimoniu distinct, cont 

trezorerial. Structura organizatorică şi numărul  statelor de personal sînt aprobate , 

conform legislaţiei, de către fondator.  

7. Azilul este amenajat în corespundere cu scopul şi obiectivele sale, particularităţile 

şi necesităţile speciale ale beneficiarilor, asigurîndu-le un mediu favorabil de trai şi 

reabilitare.  

8. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate mai jos semnifică 

următoarele:  

beneficiari ai Azilului – persoanele vîrstnice și cu dizabilități cetăţenii Republicii 

Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 

2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova , preponderent solitare, care, 

din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de 

autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată conform 

rezultatelor evaluării necesităților (persoane vîrstnice – persoane care au atins vîrsta 

standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei; persoane cu dizabilităţi - 

persoană adultă cu deficienţe fizice și/sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune 

cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa 

societăţii în condiţii de  egalitate cu celelalte persoane, determinată de Consiliul 

Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă);  

plasament temporar – perioadă de plasament al beneficiarului în cadrul Azilului, cu 

o durată de pînă la şase luni de zile;  



 

plasament de lungă durată – perioadă de plasament al beneficiarului în cadrul 

Azilului, cu o durată nedeterminată.  

9. Serviciile prestate în cadrul Azilului:  

a) plasament; 

b) alimentație; 

c)asistență medicală; 

d)asistență igienico – sanitară; 

e)consiliere psihologică ; 

f)agrement; 

g)reabilitare; 

k)organizarea și asigurarea funerariilor beneficiarilor conform prevederilor 

contractuale; 

m)servicii cu plată redusă la reabilitatrea pentru persoanele vîrstnice. 

                        II.Principiile de organizare, scopul şi obiectivele 

 10. Azilul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii: 

 a) respectarea drepturilor şi a demnităţii umane; 

 b) centrarea pe beneficiar;  

c) asigurarea oportunităţilor egale;  

d) confidenţialitate;  

e) accesibilitate;  

f) asigurarea dreptului la informare;  

g) respectarea opiniei beneficiarilor şi participativitatea;  

h) respectarea eticii profesionale;  

i) colaborare şi parteneriat;  

j) solidaritate socială;  

k) celeritate.  

11. Scopul Azilului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru depăşirea 

situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării 

necesităţilor.  

12. Obiectivele Azilului sînt:  

a) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menţinerea 

capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor;  

b) acordarea asistenţei socio-medicale în conformitate cu necesităţile speciale şi 

particularităţile individuale; 

 c) promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generaţii.  

                     III. Obligaţiile şi drepturile Azilului  

13. Azilul are următoarele obligaţii: 

 a) să admită în Azil beneficiari doar în baza ordinului eliberat și completat de către 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei teritoriale;  

 b) să asigure evidența beneficiarilor și păstrarea dosarelor personale ale acestora 

conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal;  

c) să prezinte fondatorului conform legislației rapoarte privind activitatea Azilului, 

precum și alte informații solicitate;  

d) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit 

prevederilor legislaţiei;  

e) să asigure asistenţa, suportul, integrarea şi reabilitarea psihosocială a beneficiarului 

de servicii;  



 

f) să aplice politica şi procedurile existente de respectare a confidenţialităţii;  

g) să asigure informarea beneficiarilor şi angajaților despre drepturile şi obligaţiilor 

lor; 

 h) să asigure un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire 

la serviciile oferite în cadrul Azilului, în conformitate cu legislaţia;  

i) să colaboreze permanent cu organizaţiile neguvernamentale, autorităţile 

administraţiei publice locale şi alţi prestatori de servicii pentru integrarea socială a 

beneficiarilor şi accesul lor la alte servicii din afara instituţiei;  

j) să asigure informarea societăţii cu privire la activitatea Azilului; 

 k) să organizeze campanii în vederea consolidării comunicării dintre generaţii, 

respectării solidarităţii şi echităţii sociale. 

 14. Azilul are dreptul:  

a) să nu admită cazarea beneficiarului în Azil, în cazul, în care, acesta refuză 

semnarea Contractului de prestări servicii, precum și prezintă contraindicații la 

plasament; 

 b) să inițieze procedura de sistare a serviciilor prestate în Azil și să exmatriculeze 

beneficiarul cu acordul DASPF;  

c) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi 

economici, în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia; d) să 

stabilească regimul zilei și să elaboreze instrucțiuni interne de funcționare; e) să 

solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documentele, materialele şi informaţiile 

necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale; 

 f) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în 

scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) să 

participe la instruirea continuă a specialiştilor şi voluntarilor în domeniile prioritare 

de activitate; 

 h) să presteze servicii contra plată 

                       IV. Organizarea şi funcţionarea Azilului  

                                                 Secţiunea 1.  

                           Condiţiile de prestare a serviciilor  

15. Serviciile Azilului pot fi acordate:  

a) gratuit sau cu plată parțială - cheltuielile de întreținere a beneficiarului și prestare a 

serviciilor sînt acoperite integral sau parțial din contul bugetului raional;  

b) cu plată integrală - cheltuielile de întreținere și prestare a serviciilor sînt achitate în 

totalitate de către beneficiar/reprezentant legal/membrii familiilor. 

 16. În calitate de beneficiari, ai serviciilor gratuite, sau cu plată parțială sunt și 

persoanele care întrunesc condițiile prevăzute în pct. 8 al prezentului Regulament,dar 

au întreținători legali (rude de gradul I și II care conform Constituției și Codului 

familiei sînt obligați să-și întrețină membrul de familie inapt de muncă) care se 

încadrează în una din următoarele situații: 

 a) sînt scutiți prin hotărîre judecătorească de aceste obligațiuni;  

b) sînt declarați incapabili de către instanța de judecată;  

c) sînt inapți de muncă;  

d) sînt minori; 

 e) sînt dispăruți fără veste.  



 

17. Azilul prestează servicii sociale contra plată pentru persoanele care întrunesc 

condițiile prevăzute în pct. 8 al prezentului Regulament, dar au întreținători legali, 

care din anumite motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile și încheie, un contract 

de prestări servicii cu managerul Azilului, prin care îşi asumă responsabilitatea de a 

achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în cuantumul stabilit, după cum urmează: 

 a)Persoanele singuratice care sunt internate în Azilul pentru persoanele în vârstă și 

cu dizabilități din c.Calarașovca achită întreținerea în mărime de 75 % din pensia 

stabilită , sumă care va fi transferată pe contul Azilului . 

Pentru persoanele singuratice care din anumite situații sociale de risc vor fi internate 

temporar  , sau pentru perioada rece a anului , - întreținerea în Azil va fi achitată 85% 

din pensie, sumă care va fi transferată pe contul Azilului . 

b)Se permite de a caza contra plată, diferențiat , ținîndu-se cont de starea socială 

individuală la momentul dat a fiecăruia,  următoarele categorii de beneficiari: 

- de a stabili suma de 3600 lei beneficiarilor care au copii apți de muncă și sunt 

plecați la lucru peste hotarele Republicii Moldova, 

- de a stabili suma de 2500 lei beneficiarilor care au în componența familiei 

persoane cu dizabilități și/sau pensionari. 

- de a stabili suma de 2000 lei beneficiarilor a căror familie au venituri formate 

numai din alocații sociale, sau a căror copii refuză să-i întrețină, în baza 

Hotărârii instanței de judecată. 

 

                                                          Secţiunea 2 

                                      Admiterea beneficiarului în Azil  

18. Identificarea beneficiarului se realizează de către asistentul social comunitar, care 

instrumentează cazul conform Managementului de caz, aprobat prin Ordinul 

ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului nr. 71 din 3 octombrie 2008 

(actualmente Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei), perfectează dosarul şi 

îl transmite structurii teritoriale de asistenţă socială.  

 

19. Cazul referit este însoţit de un set de documente reglementat în Anexa nr. 1 la 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Azilului, pe care ulterior DASPF îl 

expediază în adresa Azilului lui odată cu eliberarea ordinului de cazare.  

20. DASPF în calitate de coordonator al Azilului, evaluează dosarele referite, duce 

evidența solicitanților de servicii sociale cu specializare înaltă și eliberează ordinele 

de cazare.  

21. Plasarea beneficiarului în Azil se efectuează în baza ordinului de cazare eliberat 

de către DASPF. Dreptul de modificare a termenului de valorificare a îndreptării îl 

are doar DASPF, în cazul în care există motive întemeiate.  

22. La admitere în Azil beneficiarii sunt obligați să semneze un contract de prestări 

servicii (în continuare – Contract) privind volumul și condițiile de prestare a 

serviciilor acordate, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.                        

 

                                                 Secţiunea a 3-a.  

         Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate în cadrul Azilului  

23. Managerul Azilului monitorizează prestarea serviciilor către beneficiar şi 

implementarea planurilor individualizate de asistenţă prin organizarea şedinţelor de 

lucru cu personalul Azilului. 



 

 24. Managerul întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de 

abatere, urgenţă sau suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.  

25. Calitatea serviciilor prestate se evaluează periodic şi la necesitate de către 

fondator şi Inspecţia Socială. 

                                                Secţiunea a 4-a.  

         Suspendarea sau sistarea prestării de servicii către beneficiar  

26. Suspendarea sau sistarea prestării serviciilor în cadrul Azilului poate fi efectuată 

în următoarele situaţii: 

 a) la realizarea obiectivelor stipulate în planul individualizat de asistenţă;  

b) dacă beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate în baza cărora a fost 

admis în Azil;  

c) la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal; 

 d) la încălcarea în mod repetat a regulamentului de ordine interioară (nerespectarea 

regimului sanitar şi de disciplină, părăsirea teritoriului Azilului fără o coordonare 

prealabilă cu administraţia, abuzul de alcool, consumul de droguri etc.); 

 e) aducerea de prejudicii integrităţii fizice a altor beneficiari sau personalului 

Azilului; 

 f) în cazul în care, pe parcursul aflării în Azil, beneficiarul se îmbolnăveşte de o 

maladie psihoneurologică; 

 g) la expirarea termenului contractual;  

h) în alte situaţii prevăzute de legislaţie.  

27. Suspendarea sau sistarea prestării de servicii în cadrul Azilului se efectuează de 

către administraţia Azilului în coordonare cu DASPF, după caz .  

                                             Secţiunea a 5-a.  

             Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Azil  
28. Beneficiarii Azilului se bucură de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului, sunt trataţi cu demnitate şi respect, conform legislaţiei în vigoare.  

29. Beneficiarul Azilului are următoarele drepturi:  

a) să fie informat şi să îşi dea acordul privind serviciile asigurate de către prestator;  

b) să depună plîngeri, în condiţiile legislaţiei, referitor la calitatea serviciilor prestate, 

atitudinea şi tratamentul aplicat de personalul Azilului etc.;  

c) să fie asistat şi sprijinit de către personalul Azilului în realizarea obiectivelor 

planului individualizat de asistenţă;  

d) să i se păstreze şi utilizeze datele cu caracter personal în siguranţă şi 

confidenţialitate;  

e) să ceară suspendarea sau încetarea prestării serviciilor;  

f) să fie informat despre drepturile şi obligaţiile sale în calitate de beneficiar al 

Azilului.  

30. Beneficiarul Azilului are următoarele obligaţii:  

a) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia 

familială, socială, economică şi la starea sănătăţii, fiind responsabil pentru 

veridicitatea acestor informaţii;  

b)să transmită Consiliului raional , DASPF -  imobilul , terenul aferent , cota de teren 

înregistrate la notariat , rămînînd ca donație după decesul persoanei. 

c) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor 

sociale;  



 

d) să respecte drepturile celor din jur şi să se conformeze regulilor interne stabilite în 

cadrul Azilului;  

e) să manifeste o atitudine responsabilă faţă de bunurile Azilului;  

f) să participe, conform posibilităţilor, la desfăşurarea activităţilor culturale, 

educaţionale şi de ergoterapie din cadrul Azilului;  

g) să aibă un comportament civilizat şi o ţinută vestimentară decentă.  

 

                                          Secţiunea a 6-a.  

                         Managementul şi personalul Azilului  

31. Azilul este condus de un manager (director), numit în şi eliberat din funcţie prin 

ordinul DASPF în condiţiile legii.  

32. Managerul Azilului organizează activitatea personalului, poartă răspundere 

deplină pentru calitatea întreţinerii beneficiarilor, administrează toate bunurile 

materiale şi mijloacele băneşti transmise în folosinţă, încheie contracte, eliberează 

procuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

33. În limitele împuternicirilor sale şi potrivit legislaţiei în vigoare, managerul emite 

ordine şi dispoziţii referitoare la activitatea Azilului, efectuează controlul asupra 

executării lor, aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare.  

34. Managerul Azilului are dreptul să primească bunuri materiale conform legislaţiei, 

să stabilească parteneriate de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale 

naţionale/internaţionale, agenţi economici etc., să colaboreze cu alte instituții de 

profil în scopul schimbului de experiență și dezvoltării capacităților profesionale. 

35. Personalul este format din specialişti în diferite domenii, care corespund scopului 

Azilului.                                                                                                 

 36. Fişele de post ale personalului sunt aprobate de DASPF, în conformitate cu 

scopul, obiectivele Azilului şi Standardele minime de calitate, precum şi cu 

prevederile legislaţiei.                                                                                            

37. Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract individual de 

muncă în formă scrisă şi se legalizează prin ordinul DASPF, emis în baza 

contractului.                                                                                                   

38. La momentul angajării, iar ulterior conform Standardelor Ministerului Sănătăţii, 

personalul Azilului este obligat să efectueze un examen medical              39. Angajaţii 

Azilului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor  

despre viața beneficiarilor și familiilor lor, pe care le obțin în timpul exercitării 

atribuțiilor de serviciu , să nu pretindă și să nu primească foloase necuvenite pentru 

munca prestată. 

40. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare. 

 V.Finanțarea și patrimoniul Azilui  

       Secțiunea 1. 

                                    Finanțarea Azilului 

41.Azilul își desfășoară activitatea în confomitate  cu devizul de cheltuieli , aprobat 

de fondator. 

42.Finanțarea Azilului se efectuiază din contul mijloacelor financiare alocate de 

fondator , contribuției persoanelor cazate în Azil conform legislației în vigoare , 

precum și al fondurilor oferite de sponsori , organizații filantropice etc. 

 



 

 Secțiunea a 2-a 

                                        Patrimoniul Azilului 

43.Capitalul statutar al Azilului este format din : 

a) patrimoniul și bunurile transmise de către fondator Azilului; 

b)patrimoniul transmis în perioada activității Azilului de către autoritățile publice , 

alte persoane juridice sau fizice în folosință temporară; 

c)donații(granturi), alte contribuții benevole ale persoanelor fizice și juridice; 

d)patrimoniul achiziționat de Azil din contul mijloacelor proprii în perioada activității 

sale , care îi aparține cu drept de proprietate  , precum și din veniturile obținute din 

urma utilizării sau înstrăinării patrimoniului dat ; 

e)alte valori neinterzise de legislație. 

44. Patrimoniul Azilului se folosește exclusiv pentru realizarea scopurilor sale 

statutare. 

45.Gestionarea patrimoniului se realizează în modul stabilit de documentele de 

constituire a Azilului. 

 VI.Dispoziții speciale. 

46. Activitatea Azilului încetează conform legislației în vigoare. 

47.Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Azil , care nu pot fi 

soluționate prin înțelegere amiabilă între părți , sunt transmise spre soluționare 

instanțelor de judecată , în condițiile legii. 

48. Pentru nerespectarea prevederilor actelor legislative , normative și ale prezentului 

Regulament , personalul Azilului  poartă răspundere conform legislației în vigoare. 

49.Controlul și evaluarea activității economico – financiare a Azilului se efectuează 

de către organele abilitate cu acest drept. 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.1 

                                                                           la Regulamentul privind  

                                                                    organizarea și funcționarea Azilului 

                                                                  raional pentru invalizi și pensionari                

                                                                       din c.Calarașovca , r-nul Ocnița 

 

 

                                     Dosarul personal al beneficiarului 

Dosarul personal al beneficiarului include, după caz, următoarele acte : 

a) Cererea personală sau a reprezentantului legal; 

b) Ancheta socială care confirmă statutul social și necesitatea plasării în Azil; 

c) Evaluarea complexă a persoanei; 

d) Planul individual de asistență; 

e) Acordul de colaborare (conform procedurii managementului de caz); 

f) Avizul comisiei medicale consultative , cu participarea medicului  psihiatru , 

privind diagnosticul și prezența indicațiilor terapeutice  privind necesitatea 

admiterii persoanei într-o instituție socială specializată cu profil somatic; 

g) Fișele medicale , care vor conține rezultatele investigațiilor medicale : 

radiograma și descrierea ei , rezultatele examenelor de laborator MRS și grupa 

intestinală; 

h) Trimiterea – extras din fișa medicală de ambulatoriu/staționar a bolnavului 

(F027 e); 

i) Copia actului de identitate /copia legitimație de pensionar; 

j) Copia certificatului eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă; 

k) Copia poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală; 

l) Demersul autorității administrației publice locale de nivelul întîi , cu 

argumentarea necesității plasamentului; 

m) Ordinul de amplasare a DASPF. 

  



 

                     Anexa nr.2 

                                                                                                             La Regulamentul privind  

                                                                                            organizarea și funcționarea Azilului 

                                                                                            raional pentru persoane vîrstnice 

                                                                                            și cu dizabilități din c.Calarașovca ,                

                                                                                              r-nul Ocnița 

 

 

                 Contract de prestări servicii nr._______________ 

din______________________ 

 

 

               Azilul raional pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități  

                                                  (denumirea) 

 

                                               (localitatea,sediul) 

 

care activează conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Azilului 

raional pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din c.Calarașovca , aprobat prin 

Decizia Consiliului raional Ocnița  nr.______din data de 

________________reprezentat de ____________________________ , care activează 

în calitate de_____________________ , numit în continuare Azil , pe  
             (funcția) 

de o parte , și ________________________pe de altă parte , numit în continuare  
                           (numele,prenumele , patronimicul) 

beneficiar , domiciliat (ă)___________________________________________ 
    (conform vizei de  domiciliu/ reședință sau după caz locul de trai actual ) 

tel._______________________, titular al ________________________,  
                                                                                  (denumirea actului de identitate) 

seria_________________nr.____________________,eliberat de 

of._____________la data ___________________ , au încheiat prezentul Contract : 

I. Obiectivele: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 

 

II. Drepturile și responsabilitățile părților : 

Azilul : 

1. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

5. ___________________________________________________________ 

Beneficiarul : 

1. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

III. Servicii prestate  : 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

IV. Costul serviciilor prestate (pe 

lună):________________________________________________________

__________________________________________________  

V. Durata 

contractului__________________________________________________

_____________________________________________________ 

VI. Subsemnatul (a)__________________________________________ 

am luat cunoștință de faptul că acest Contract se încheie pe o perioadă determinată 

și că nerespectarea obligațiilor asumate determină încetarea asistenței din partea 

Azilui ________________________________. 

 

VII. Data întocmirii Contractului________________________________ 

 

 

Semnăturile părților  

 

Managerul Azilul    _____________________ 

 

Beneficiarul /membrii familiei/ 

reprezentantul legal                                           _____________________ 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                              A. Galușca 

 

 

  



 

Nota informativă 

la Decizia nr. 6/5  din 24 decembrie 2019 

Cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a 

Azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități 

din c. Calarașovca” 

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Azilului pentru persoane 

vîrstnice și cu dizabilități necesită modificare, avînd ca scop de a da posibilitate de a 

deserve în Azil a unor categorii adăugătoare de persoane, care tot necesită intervenția 

societății. 

Astfel, art. 17 din prezentul Regulament va avea următorul cuprins: 

a) Persoanele singuratice care sunt internate în Azilul pentru persoanele în vârstă 

și cu dizabilități din c.Calarașovca achită întreținerea în mărime de 75 % din 

pensia stabilită, sumă care va fi transferată pe contul Azilului. Pentru persoanele 

singuratice care din anumite situații sociale de risc vor fi internate temporar, sau 

pentru perioada rece a anului , - întreținerea în Azil va fi achitată 85% din pensie, 

sumă care va fi transferată pe contul Azilului. 

b) Se permite de a caza contra plată, diferențiat, ținîndu-se cont de starea socială 

individuală la momentul dat a fiecăruia,  următoarele categorii de beneficiari: 

- de a stabili suma de 3600 lei beneficiarilor care au copii apți de muncă și sunt 

plecați la lucru peste hotarele Republicii Moldova; 

- de a stabili suma de 2500 lei beneficiarilor care au în componența familiei 

persoane cu dizabilități și/sau pensionari; 

- de a stabili suma de 2000 lei beneficiarilor a căror familie au venituri formate 

numai din alocații sociale, sau a căror copii refuză să-i întrețină, în baza Hotărârii 

instanței de judecată. 

 

 

 

Șef DASPF Iurie Rusu 

 

 

 

 

 

 

  



 

   REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

  

Decizie nr. 6/6 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii 

 

În urma propunerilor parvenite din partea Direcției Asistență Socială și Protecția 

familiei, în conformitate cu art. 43 (1), (2)  lit. r) al Legii privind Administraţia publică 

locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în scopul implimentării prevederilor Legii 

asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003, conform Hotărîrii Guvernului Nr.889 din 

11.11.2013 și Hotărîrii Guvernului Nr.780 din 25.09.2014, cu modificările și 

completările ulterioare,   Consiliul raional Ocnița,  

DECIDE: 

1. Se modifică și se completează Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform anexei, parte 

componentă a prezentei Decizii. 

2. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru Serviciul social de sprijin 

pentru familiile cu copii din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția 

Familiei, conform anexei, parte componentă a prezentei Decizii. 

3. Îndeplinirea prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Iu. Rusu, șef DASPF. 

4. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina dnei G. Zalevscaia, 

vicepreședinte al raionului. 

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

raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  

 

 

 

 

 

  



 

Anexă 

la Decizia nr. 6/6 

din 24 decembrie 2019  

 

REGULAMENT  

cu privire la organizarea şi funcţionarea  

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii 

I. Dispoziţii generale 
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de 

sprijin pentru familiile cu copii (în continuare – Serviciu). 

    2. Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc 

în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial.  

    3. Serviciul se instituie în baza deciziei consiliului raional/municipal în cadrul direcţiei/secţiei 

asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copiilor 

Chişinău (în continuare – structura teritorială asistenţă socială). 

    4. Serviciul este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local în baza prezentului 

Regulament şi a standardelor minime de calitate. 

    5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni: 

    1) sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu copii la nivel comunitar 

pentru prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc;  

    2) sprijin familial secundar – ansamblu de activităţi care se realizează pentru protecţia familiei şi 

a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru 

reintegrarea copilului; 

    3) ajutor bănesc – prestaţie socială care se acordă printr-o plată unică şi/sau lunară pentru o 

perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin 

familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea 

copilului şi/sau încadrarea copilului în procesul educaţional; 

    4) familie cu copii – familia formată din copii şi părinţii acestora/persoana în grija căreia se află 

copilul; 

    5) persoană în grija căreia se află copilul – persoana, alta decît părintele, în grija căreia se află 

copilul;  

    6) copil aflat în situaţie de risc – copil în privinţa căruia, ca urmare a evaluării, se constată una 

sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind 

protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi; 

    (modificat) 

    7) programe de sprijin familial – seturi de activități de suport socioeducaţionale, structurate pe 

tematici specifice şi orientate pe grupuri de copii și părinți/îngrijitori, pentru prevenirea și 

înlăturarea factorilor ce pot conduce la situaţii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de 

către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – programe); 

    (modificat) 

    8) reziliența parentală – capacitate a părinților de a face față dificultăților și insucceselor 

cotidiene, de a depăși stresul propriu și de a satisface nevoile educaționale ale copilului, abilitate de 

a fi părinte bun inclusiv în situaţii de stres; 

    (modificat) 

    9) rețeaua socială de suport al familiei – număr de legături ale părinților și copilului cu membrii 

comunității, care facilitează participarea acestora la diferite activități din comunitate, precum și 

favorizează solicitarea și obținerea susţinerii emoţionale, a sprijinului informaţional, instrumental 

sau spiritual. 

  (modificat) 

II. Scopul, obiectivele şi principiile Serviciului 
    6. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea 

capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.  

    (modificat) 

    7. Obiectivele Serviciului sînt următoarele: 



 

    1) consolidarea competenţelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariţiei riscurilor privind 

bunăstarea copilului;  

    (modificat) 

    11) susţinerea familiei/părinţilor în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate 

    (modificat) 

    2) susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie; 

    3) susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie. 

    8. Activitatea Serviciului este ghidată de următoarele principii: 

    1) respectarea drepturilor şi a interesului superior al copilului; 

    2) respectarea demnităţii umane;  

    3) nediscriminarea;  

    4) abordarea complexă şi individualizată a copilului;  

    5) intervenţia timpurie la nivel comunitar, limitată în timp; 

    6) protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;  

    7) respectarea opiniei copilului; 

    8) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creşterea, bunăstarea şi 

protecţia copiilor;  

    9) confidenţialitatea informaţiei; 

    10) solidaritatea socială; 

    11) parteneriatul; 

    12) transparenţa în procesul de luare a deciziilor. 

III. Beneficiarii Serviciului 
    9. Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au 

nevoie de suport. 

    (modificat) 

    10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau 

familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de 

separare. 

    (modificat) 

IV. Organizarea şi funcţionarea Serviciului 

Secţiunea 1. Organizarea Serviciului 
    11. Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar. 

    12. În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc. 

Secţiunea a 2-a. Sprijinul familial primar 
    13. Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea 

factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor 

privind îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, 

crearea rețelei sociale a familiei. 

    (modificat) 

    14. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include: 

activităţi de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor, grupuri de suport pentru părinţi şi pentru 

copii, activităţi comunitare cu copiii pentru susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii 

sociale a acestora.  

    (modificat) 

    15. Asistentul social comunitar identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia 

se află copilul și asigură accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, 

în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de 

menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii 

civile.  

    (modificat) 

Secţiunea a 3-a. Sprijinul familial secundar 
    16. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul 

de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului 

de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie. 

    (modificat) 



 

    17. Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza 

managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

    (modificat) 

    18. abrogat  

   19. abrogat  

   20. abrogat  

    21. Managerul de caz informează managerul Serviciului despre necesitatea acordării altor servicii 

sociale specializate copilului și/sau familiei. 

    (modificat) 

    22. Dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul 

social comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială examinarea cazului în vederea oferirii 

ajutorului bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei (conform 

anexei la prezentul Regulament). 

    (modificat) 

    23. Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea 

problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în 

considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie. Familia beneficiară de ajutor social 

are dreptul de a accesa ajutor bănesc.  

    (modificat) 

    24. Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu 

necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă 

prezentate de managerul de caz.  

    25. Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată de comisia 

raională/municipală pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) în baza 

raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Avizul 

Comisiei este prezentat managerului Serviciului.  

    251. Cuantumul ajutorului bănesc indicat în anexa nr.2 la prezenta hotărîre se referă la suma 

maximă care poate fi acordată pentru fiecare copil din familie. 

    (modificat) 

    26. Acordarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale 

asistenţă socială, cu avizul pozitiv al Comisiei. 

    (modificat) 

    27. Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul (inclusiv 

tutorelui/curatorului, asistentului parental profesionist, părintelui educator din casa de copii de tip 

familial) printr-o plată unică sau lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 

6 luni.  

 (modificat) 

    28. Managerul de caz monitorizează, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, utilizarea 

ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu 

planul individualizat de asistenţă.  

    29. În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît 

cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta va solicita structurii teritoriale asistență 

socială sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît 

cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea 

respectării interesului superior al copilului. 

    (modificat) 

    291. Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă 

socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului. 

    (întrodus) 

    30. În cazul sistării plăţii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul. 

    (modificat) 

    31. Modul de utilizare a ajutorului bănesc se consemnează în actul de constatare a utilizării 

mijloacelor financiare, semnat de către beneficiar şi managerul de caz. 

    32. Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea planului individualizat de 



 

asistenţă şi înregistrarea progreselor durabile în dinamica familiei, întocmind raportul cu privire la 

rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă. 

(modificat) 

Secţiunea a 4-a. Documentaţia cu privire la prestarea  

Serviciului 
    33. Documentaţia pentru sprijinul familial primar ţinută de managerul de caz include:  

    1) registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin familial; 

    (modificat) 

    2) rapoartele de evaluare iniţială. 

    34. În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor. 

    (modificat) 

    35. Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde: 

    1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei; 

    2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc; 

    3) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc; 

    4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc. 

    (modificat) 

    351. Copiile documentelor specificate la punctul 35 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de 

caz, care le anexează la dosarul copilului. 

    (modificat) 

V. Resursele umane şi managementul Serviciului 

Secţiunea 1. Resursele umane 
    36. Personalul Serviciului include:  

    1) managerul Serviciului;  

    2) asistenţii sociali supervizori din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară;  

    3) asistenţii sociali comunitari din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară. 

    37. Managerul Serviciului este specialistul principal în problemele familiei cu copii în situaţie de 

risc din cadrul Structurii teritoriale asistenţă socială.  

    38. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, 

asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea şedinţelor de supervizare a asistenţilor sociali 

comunitari şi monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale, 

gestionării eficiente a resurselor, activităţilor şi timpului de lucru. 

    39. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, 

evaluează anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în acordarea sprijinului familial, 

identifică necesităţile lor de formare iniţială/continuă şi oferă suport în îmbunătăţirea performanţei 

individuale. 

    40. Documentele Serviciului referitor la resursele umane includ:  

    1) fişele de post ale asistentului social comunitar şi ale asistentului social supervizor; 

    2) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor profesionale ale 

personalului angajat. 

Secţiunea a 2-a. Managementul Serviciului şi procedura  

de raportare 
    41. Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare 

cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, conform prevederilor prezentului Regulament. 

    42. În scopul bunei funcţionări a Serviciului, managerul Serviciului asigură: 

    1) prestarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate; 

    2) monitorizarea beneficiarilor de sprijin familial; 

    3) facilitarea realizării intervenţiilor complexe şi referirea beneficiarilor spre alte servicii 

specializate; 

    4) facilitarea acordării ajutorului bănesc; 

    5) managementul eficient al resurselor umane; 

    6) reprezentarea Serviciului în relaţiile cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi; 

    7) participarea la elaborarea bugetului anual pentru Serviciu. 

    43. Managerul Serviciului, în comun cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară şi 

asistenţii sociali supervizori, elaborează planul de dezvoltare a Serviciului, racordîndu-l la numărul 



 

şi necesităţile beneficiarilor, ale comunităţilor şi la datele obţinute din monitorizarea şi evaluarea 

Serviciului. 

    44. Managerul Serviciului întocmeşte, trimestrial şi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului, 

care sînt prezentate şefului structurii teritoriale asistenţă socială. 

    45. Monitorizarea şi evaluarea Serviciului este efectuată de structura teritorială asistenţă socială. 

    46. Documentele referitoare la organizarea Serviciului sînt următoarele:  

    1) regulamentul Serviciului și Standardele minime de calitate; 

    (modificat) 

    2) planul de dezvoltare a Serviciului; 

    3) rapoartele de activitate a Serviciului;  

    4) bugetul anual pentru funcţionarea Serviciului. 

    47. Structura teritorială asistenţă socială stabileşte procedura de depunere şi examinare a 

plîngerilor ce vizează respectarea drepturilor beneficiarului, informează copilul şi părinţii/persoana 

în grija căreia se află copilul despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor şi asigură 

condiţii de siguranţă pentru depunerea plîngerilor. 

    471. Funcționarea Serviciului implică următoarele costuri: 

    1) de personal; 

    2) pentru desfășurarea programelor (arendarea sălii, facilitator, materiale didactice, gustări, 

transport pentru deplasare la nivel local); 

    3) pentru acordarea ajutorului bănesc. 

    (modificat) 

VI. Modul de finanţare 
    48. Serviciul este finanţat din: 

    1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;  

    2) granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

    49. Salarizarea personalului Serviciului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

    anexa 

    (modificat) 

Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.889 

din 11 noiembrie 2013 

Ajutorul bănesc acordat în cadrul 

serviciului de sprijin familial secundar 

  

Prestaţia Perioada de acordare Cuantumul, lei 

Ajutor bănesc 1 Lunar 700 

   1 În cazul unei plăţi unice, cuantumul ajutorului bănesc nu va depăşi suma de 4 000 lei. 

   (modificat) 

  

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei GALUȘCA 

  

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2017/mo441-450md/anexa_889.doc


 

Notă informativă la Decizia nr.6/6 din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii 

 

 

 

1.   Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este oferit familiilor cu copii 

pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi 

educaţiei copilului în mediul familial.  

    Serviciul este prestat la nivel local în baza standardelor minime de calitate. 

Serviciul este compus din sprijin familiar primar,sprijin familiar secundar și suport 

bănesc. 

     Suportul bănesc  este o prestaţie socială, care se acordă printr-o plată unică şi/sau 

lunară pentru o perioadă determinată de timp familiilor cu copii beneficiare de sprijin 

familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru 

creşterea și educarea copilului şi/sau încadrarea copilului în procesul educaţional. 

Serviciul este finanţat din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II, 

mijloace speciale, granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  Regulamentul –tip al serviciului a fost aprobat prin Decizia nr.9/12 din 16 decembrie 

2015 a consiliului raional Ocnița. 

 Pînă în prezent regulamentul a fost modificat de 2 ori: prin HG 1131 din 20.12.2017 

și  HG 1278 din26.12.2018.În total 33 Pct.modificate și 3 Pct.abrogate. 

   Reeșind din aceste considerente  avem nevoie  de aprobarea regulamentului 

funcțional  în versiune nouă cu toate modificările și completările ulterioare.  

 

2.Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin 

pentrfamiliile cu copii. 

           Pentru buna funcționare a Serviciului Sprijin familial  în temeiul art.10 alin.(3) din 

Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003  

        prin Hotărîrea Guvernului Nr.780 din 25.09.2014 cu modificările și completările 

ulterioare  au fost aprobate Standardele minime de calitate privind Serviciul social 

de sprijin pentru familiile cu copii  

 

        Implementarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin 

pentru familiile cu copii se efectuează de prestatorii de servicii, în limitele alocaţiilor 

prevăzute anual în bugetul respectiv, precum şi din contul mijloacelor provenite din 

donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei. 

 

Șef DASPF Iurie Rusu 

 

  



 

REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

Decizie nr. 6/7 

din  24 decembrie  2019 

 

 

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

„Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi 

 statelor de personal ale subdiviziunilor din  

subordinea Consiliului raional”. 
 

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

nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea 

Clasificatorului unic al funcţiilor publice, anexa nr.10 „Grupul ocupațional ”Funcții 

complexe (H)” la Legea nr 270 din 23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare,  

întru executarea prevederilor Deciziei nr.1/4 din 14.02.2018 „ Cu privire la prezentarea 

strategiei de reorganizare a subdiviziunilor Consiliului raional”,  Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă modificarea Deciziei 4/4 din 22.11.2016, „Cu privire la aprobarea 

organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea 

Consiliului raional”, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, părți componente 

ale prezentei Decizii. 

2. Executivul raional va efectua disponibilizarea funcționarilor publici și 

angajaților, conform legislației în vigoare. 

3. Punctul 2 din Decizia 1/4 din 14.02.2018 „ Cu privire la prezentarea strategiei 

de reorganizare a subdiviziunilor Consiliului raional” – se abrogă.   

4. Îndeplinirea prezentei Decizii se pune în sarcina domnului Iurie Plopa, 

președintele raionului. 

5. Prezenta Decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2020. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

  



 

Anexa №1 

la decizia Consiliului raional  

nr. 6/7 din  24 decembrie  2019  

 

 
ORGANIGRAMA CONSILIULUI RAIONAL OCNIŢA 
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Secretarul Consiliului raional                                                        A. Galuşca 

  

 

 

  



 

Anexa nr.2 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

„Anexa №2 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

Structura subdiviziunilor 

 din subordinea Consiliului raional 

 

Denumirea subdiviziunilor Numărul de unităţi 

Aparatul preşedintelui raionului 25 

Direcţia finanţe 14 

Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și 

cadastru 

9 

Direcţia învăţămînt 11 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 13,5 

Secţia cultură 4 

Total 76,5 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                        A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.3 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

Statele de personal ale aparatului preşedintelui  raionului 

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de unităţi 

Preşedinte al raionului 1 

Vicepreşedinte al raionului 2 

Secretar al consiliului raional 1 

Serviciul contabil  

Șef serviciu (contabil-şef) 1 

Contabil 1 

Total serviciu 2 

Arhitect-şef 1 

Specialist principal 5 

Auditor intern 1 

Secţia administraţie publică  

Şef secţie 1 

Specialist principal   1 

Specialist superior  2 

Total secţie 4 

Serviciul construcții, gospodării comunale și drumuri  

Șef serviciu 1 

Specialist principal 2 

Total serviciu 3 

Serviciul arhivă   

Şef serviciu 1 

Specialist 1 

Total serviciu 2 

Secretar  2 

Şofer 1 

Total aparatul preşedintelui 25 

 

Serviciul pe lângă Aparatul președintelui raionului 

 

 Centrul Raional de Tineret: manager -1 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

  



 

Anexa nr.4 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

 

„Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

Statele de personal ale Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și 

cadastru 

 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi  

 

Şef direcţie  1 

Secție economie  

Șef adjunct direcție șef secție 1 

Specialist principal   2 

Specialist superior 1 

Total secție  4 

Serviciul agricultură  

Șef serviciu 1 

Specialist superior 1 

Total serviciu 2 

Serviciul relații funciare și cadastru  

Șef serviciu 1 

Specialist superior 1 

Total serviciu 2 

 

Total direcţie 

 

9 

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

  



 

 

Anexa nr.5 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

„Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 
Statele de personal ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi  

 

Şef direcţie 1 

Şef-adjunct direcţie 1 

Contabil-şef 1 

Specialist principal 2 

Specialist superior  1 

Specialist   1 

Secretar administrativ   1 

Serviciul protecția copilului șifamiliei  

Șef serviciu 1 

Specialist 1 

Jurist 1 

Psiholog 05 

Asistent social 1 

Total serviciu 5 

Operator - date 1  

Total Direcţie 13,5 

Contabilitate centralizată: 

contabil -1 

Total serviciu -1 

 

Serviciile de pe lîngă direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei: 

 

Serviciul de deservire socială la domiciliu:                      

şef serviciu         - 2 

lucrători sociali – 67 

şofer -1 

Total serviciu – 70 

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară: 

şef serviciu – 1 

asistenţi sociali – 23 

Total serviciu – 24 

 

 

Serviciul de protezare şi ortopedie: 

felşer-protezist – 0,5 

Total serviciu – 0,5 

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă: 



 

șef de serviciu – 1 

asistent social – 1 

asistent parental profesionist – 15 

Total serviciu – 17 

 

Serviciul social „Asistenţă personală”: 

şef serviciu – 2 

asistenţi personali – 60 

Total serviciu – 62 

 

Azilul pentru bătrîni: 

director  -  1 

soră medicală principală – 1 

surori medicale – 5,5 

intendent – 1 

infirmiere – 4 

bucătar – 1 

bucătar auxiliar – 1 

operator la cazangerie – 0,5 

electrician – 0,5  

spălătoreasă – 1 

Total – 16,5 

 

Casa de copii de tip familiar: 

educători – 1 

Total –1 

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.6 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

 

„Anexa nr.8 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

Statele de personal ale Direcţiei finanţe  
 

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de unităţi 

Şef direcţie 1 

Specialist  1 

Secţia elaborării şi administrării bugetului  

Şef adjunct direcţie, şef secţie 1 

Specialist principal   2 

Specialist superior 3 

Specialist   1 

Total secţie 7 

Serviciu Contabilitate bugetară  

Şef serviciu, contabil-şef  1 

Specialist principal   1 

Specialist superior 1 

Specialist   1 

Total serviciu 4 

Secretar  1 

Total pe direcţie 14 

     

   Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.7 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

„Anexa nr.9 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

Statele de personal ale Direcţiei învăţămînt 

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi  

Şef direcţie 1 

Secţia politici educaţionale şi management  

Şef adjunct direcţie, şef secţie 1 

Specialist superior    4 

           Total secţie 5 

Serviciul management economico-financiar și 

al resurselor umane 

 

Contabil-şef, șef serviciu 1 

Specialist principal    1 

Specialist superior   1 

           Total serviciu 3 

Secretar  1 

Şofer 1 

Total Direcţie 11 

Serviciile de pe lîngă direcţia învăţămînt: 

 Centrul metodic: 

şef centru metodic                 – 1 

specialist principal, metodist – 5 

Total centru metodic           - 6 

 Serviciul „Asistenţă psihopedagogică”: 

Şef serviciu – 1 

Psiholog – 1 

Pedagog învăţămînt primar şi secundar general – 1 



 

Logoped – 1 

Total Serviciul „Asistenţă psihopedagogică” – 4 

 Serviciul „Transport elevi”: 

Şef serviciu – 1  

Şofer – 1 unitate pentru fiecare unitate de transport din dotare 

Însoţitor – 0,5 unitate pentru fiecare unitate de transport din dotare 

Mecanic – 0,25 unităţi pentru fiecare unitate de transport din dotare 

Asistent medical – 0,125 unităţi pentru fiecare unitate de transport din dotare” 

Total Serviciul „Transport elevi”  - 14,125 

 Contabilitatea centralizată: 

Contabil – 1,5  

Total contabilitate centralizată  -  1,5 

Remarcă: Instituţiile de pe lîngă Direcţia învăţămînt: Şcoala sportivă Ocniţa, Centrul 

de creaţie a copiilor Ocniţa, Centrul de creaţie a copiilor Otaci, statele de personal se 

modifică 

în fiecare an, conform listelor tarifare. 

 Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

  



 

Anexa nr.8 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

 

„Anexa nr.10 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

 

Statele de personal ale Secţiei cultură 

 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi 

Şef secţie 1 

Specialist  superior 2 

Contabil-şef 1 

Total secţie 4 

 

Serviciile pe lîngă secţia cultură: 

Orchestra de muzică populară: 

      Conducător artistic – 0,5 

      Artişti instrumentalişti – 5,5 

      Solişti vocalişti – 1,5 

      Operator pe sunete – 0,5  

      Cusătoreasă – 0,5 

      Total orchestră – 8,5 

 

Instituţiile de pe lîngă Secţia cultură: Şcoala de arte „Teodor Negară” Ocniţa, 

Şcoala de muzică Otaci. 

        

 

Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.9 

la Decizia 6/7 

din 24 decembrie 2019 

 

„Anexa nr.12 

la decizia Consiliului raional  

nr. 4/4 din 22 noiembrie  2016 

 

 

Statele de personal ale serviciului de deservire 

a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 

 

Denumirea funcţiilor Numărul de 

unităţi  

 

Şef serviciu (alte domenii) 1 

Paznic 4,5 

Muncitor necalificat 6,5 

Electrician 1 

Lăcătuş 1 

Tâmplar 0,5 

Şofer 1 

Total serviciu 15,5 

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

  



 

Notă informativă 

la Decizia 6/7 din 24 decembrie 2019 

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

„Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi 

statelor de personal ale subdiviziunilor din 

subordinea Consiliului raional”. 

 

 

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

nr. 436 – XVI din 28.12.2006, se propune Consiliului raional de a aproba în redacţie 

nouă organigrama Consiliului raional structura şi statele de personal ale subdiviziunilor 

din subordinea sa.  

Șefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului urmează să raporteze Consiliului 

remanierile ce au fost executate întru ridicarea eficienței activității. 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                       Alexei Galușca 
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/8 

din  24 decembrie  2019 

 

Cu privire la  participarea în proiectul de instituire a  

Centrului Medico-Social în com. Calarașovca 

În scopul implementării proiecturlui privind crearea Centrului Medico-Social în 

com. Calarașovca, cu suportul Ambasadei Cehiei în Republica Moldova, în 

conformitate cu art. 43 (1) r), t) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se pune la dispoziția Asociației Obștești „Homecare”, în comodat, edificiul 

secției de geriatrie a IMSP „Spitalul raional Ocnița” cu suprafața de 368,56 m2, 

pentru instituirea Centrului Medico-Social, pe întreaga durată de activitate. 

2. Cheltuielile de întreținere a Centrului (agentul termic și electric, serviciile 

comunale, reparația curentă) urmează a fi suportate de bugetul raional. 

3. Executivul raional urmează să perfecteze documentele de transmitere a bunului 

imobil, conform legislației în vigoare și să identifice sursele financiare pentru 

întreținerea Centrului. 

4. După finisarea Proiectului, bunurile materiale procurate în perioada de realizare 

vor fi transmise la balanța Consiliului raional Ocnița, care ulterior va identifica 

Instituția Medico-Sanitară Publică acreditată, ce va primi în folosință bunurile 

materiale și va asigura durabilitatea și sustenibilitatea proiectului. 

5. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe pagina web a 

Consiliului raional.  

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



 

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/8 din  24 decembrie  2019 

 

„Cu privire la  participarea în proiectul de instituire a 

Centrului Medico-Social în com. Calarașovca” 

În baza demersurilor parvenite de la Administrația Spitalului raional Ocnița privind 

datoriile acumulate pentru întreținerea Secției de geriatrie din s.Calarașovca, s-a decis 

crearea Centrului medico-social în incinta Secției menționate. Ideea instituirii Centrului se 

va putea realiza cu suportul Ambasadei Cehe în Republica Moldova.  

 Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea calității vieței persoanelor 

dependente de grija altora, persoanelor singuratice din pătura social vulnerabilă a societății, 

pacienții cu diverse boli cronice, persoane cu un venit mai mic decît coșul minim de consum, 

dependente de pat/casă, prin asigurarea disponibilității și accesului la serviciile profesionale 

de îngrijire medico-socială. În cadrul Centrului vor fi desreviți gratis persoane cu diverse 

patologii cum ar fi: - sechele AVC (insult), fracturi de col femural, diabeticii, țintuite la pat, 

copii cu dezabilități motorii, s.a. Totodată vor fi deserviți și persoanele social vulnerabile 

care nu au condiții pentru menținerea igienei personale (baie, duș) și nu au condiții pentru 

spălarea hainelor. 

 Cheltuelile ce țin de procurarea transportului, dotarea cu echipament și utilaje, 

salarizarea vor fi suportate de către donator pe un termen de 3 ani. Cheltuelile pentru 

întreținerea edificiului și achitările serviciilor comunale le va suporta Consiliul raional 

Ocnița. Din analiza efectuată pentru anul 2018 costul serviciilor comunale au constituit 

56 229 lei, din care : electricitatea – 19 434 lei, gaz natural – 36 795 lei.  

În contextul îmbătrînirii accentuate a populației în raionul Ocnița, avînd în vedere că 

un număr tot mai mare de persoane tinere pleacă din țară, lăsînd în urmă persoane în vîrstă 

care au nevoie de îngrijire, intervenim către Dstră examinarea problemei vizate, în scopul 

realizării Programului ”Dezvoltarea serviciilor sociale, comunitare și îmbunătățirea calității 

vieței persoanelor din rîndul categoriilor social vulnerabile”. 

 

Șef  Direcție Economie                                          D.Matveiciuc   

  



 

REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/9 

din 24 decembrie 2019 

Cu privire la aprobarea  

bugetului raional Ocniţa  

pe anul 2020 

 

 În temeiul art. 43 (1) b), c) şi d)  a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 47, 55 al 

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

art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale; 

art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria 

sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, ţinînd cont de de prevederile 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat 

prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, precum şi de circulara 

Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07 din 04.11.2019, examinînd bugetul raional în a 

doua lectură, Consiliul raional  

DECIDE: 

5. Bugetul raional pe anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de 134792,9 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă de 133824,2  mii lei, cu un sold bugetar (excedent) de 968,7 mii 

lei. 

 

1.1 Sinteza indicatorilor principali ai bugetului raional: venituri, cheltuieli, 

inclusiv limita cheltuielilor de personal, soldul bugetului şi sursele de 

finanţare, se prezintă în anexa nr. 1. 

1.2 Sinteza veniturilor bugetului raional se prezintă în anexa nr. 2. 

1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe se prezintă în anexa nr. 3. 

1.4 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional se prezintă în anexa nr. 4. 

1.5 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul 

raional se prezintă în anexa nr. 5. 

1.6 Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 6. 

1.7 Efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate de la 

bugetul raional se prezintă în anexa nr. 7. 

1.8 Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii pe 

instituţii şi destinaţii se prezintă în anexa nr. 8. 

1.9 Programul anual de împrumuturi, se prezintă în anexa nr. 9. 

1.10 Obiectivul politicii de administrare a datoriei bugetului raional este: 

diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional faţă de Ministerul 

Finanţelor pe imprumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, cu 

achitare deplină pînă în anul 2024. 



 

1.11 Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale se prezintă în 

anexa 10. 

2. Se aprobă în componența bugetului raional: 

2.1. bugetele instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, 

finanţate din bugetul raional, conform anexei nr. 11; 

2.2. fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1395,3 mii lei (inclusiv 28,0 mii 

lei din soldul neutilizat din anul 2019), care se repartizează şcolilor conform 

anexei nr. 11; 

2.3. componenta raională pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt secundar 

general în sumă de 5965,2 mii lei, din care 4942,9 mii lei se repartizează 

conform anexei nr. 11, iar 1022,3 mii lei vor fi repartizaţi pe parcursul anului 

2020 la propunerea Direcţiei învăţămînt; 

2.4. cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional, în sumă de 243,9 mii lei. 

3. Se stabilește că, la situația din 31 decembrie 2020, datoria internă a unităţii 

administrative teritoriale de nivelul doi Ocniţa nu va depăși 4827,1  mii lei 

(echivalentul a 254,86 mii de dolari SUA), datorie externă, precum şi garanţii 

interne şi externe nu vor exista.  

4. Se aprobă mărimea îndemnizaţiei consilierilor raionali pentru participarea la 

şedinţele Consiliului raional în mărime de 500 lei pentru fiecare şedinţă şi pentru 

participarea la şedinţele comisiilor consultative de specialitate în mărime de 250 lei 

pentru fiecare şedinţă. 

5. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura: 

 dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în 

sistemul informaţional de management financiar; 

 legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

 utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate 

de la bugetul de stat; 

 raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform 

competenţei. 

6. Datoriile de creditor existente, la situaţia din 01 ianuarie 2020, ale instituţiilor 

publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în 

limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2020. 

7. Se autorizează Preşedintele raionului să transfere instituţiilor medico-sanitare 

publice sumele necesare pentru stimularea donărilor, reieşind din 100 lei la un 

donator, din contul mijloacelor aprobate în buget. 

8. Se autorizează Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei să asigure achitarea 

ajutorului material părinţilor ostaşilor căzuţi în Afganistan şi veteranilor celui de al 

doilea război mondial în mărime de cîte 3,0 mii lei, către datele comemorative 

respective, din contul mijloacelor alocate în buget în acest scop. 

9. Şeful Direcţiei finanţe: 

 va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-

bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar; 

 va asigura finanţarea prioritară a cheltuielilor de personal, resurselor 

energetice, serviciilor comunale, serviciilor de telefonie şi internet, 

întreţinerea mijloacelor de transport. 



 

10. Se scutesc cetăţenii Strătulat Lilia şi Strătulat Grigore de plata pentru întreţinerea 

copiilor Arteom, Ana şi Iulia în grupele preşcolare din şcoala primară-grădiniţă 

Codreni pe parcursul anului 2020, cu acoperirea cheltuielilor din contul economiilor 

formate în urma frecvenţei mai reduse decît cea planificată. 

11. Secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin 

publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei decizii şi anexelor 

în termen de 5 zile de la semnare.  

12. Preşedintele raionului, va asigura controlul executării  prezentei Decizii. 

13. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

     Preşedintele şedinţei                                                                   Ion Tomai   

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 



 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2020 
 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 134792.9 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   127512.9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 133824.2 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   133824.2 

                          din care: cheltuieli de personal   89765.2 

                     Investiţii capitale, în total     

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 968.7 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -968.7 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)     

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1176.9 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 208.2 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930   

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2020 

 

Denumirea Cod  
Suma, 

mii lei 

I.Venituri,total   134792.9 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2826.6 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 660.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 60.0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
1423 2413.9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 3.0 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 341.2 



 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 
1911 127512.9 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 
1913 975.3 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020 conform clasificaţiei funcționale și 
pe programe 

 

Denumirea Cod 

Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli în total   133824.2 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   8790.4 

            Resurse generale 1 8375.4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415.0 

      Cheltuieli, total   8790.4 

Exercitarea guvernării 0301 5954.4 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 695.6 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1808.2 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 243.9 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 88.3 

Apărare naţională  02   

      Resurse, total   118.1 

            Resurse generale 1 118.1 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

      Cheltuieli, total   118.1 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 118.1 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   14834.6 

            Resurse generale 1 14832.6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2.0 

      Cheltuieli, total   14834.6 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 5001 612.7 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 598.9 



 

Politici şi management  în domeniul dezvoltării regionale si 

constructiilor  6101 654.7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 12723.5 

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului 6901 244.8 

Ocrotirea săntăţii 07   

      Resurse, total   360.0 

            Resurse generale 1 360.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

      Cheltuieli, total   360.0 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 360.0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   4399.2 

            Resurse generale 1 4386.2 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 13.0 

      Cheltuieli, total   4399.2 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 554.6 

Dezvoltarea culturii 8502 701.6 

Sport 8602 2841.6 

Tineret 8603 301.4 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   88966.6 

            Resurse generale 1 86888.5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2078.1 

      Cheltuieli, total   88966.6 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1744.6 

Educație timpurie 8802 3162.4 

Învățămînt primar 8803 1620.2 

Învățămînt gimnazial 8804 46099.8 

Învățămînt liceal 8806 26714.5 

Servicii generale în educaţie 8813 1555.8 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 8023.8 

Curriculum 8815 45.5 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   16355.3 

            Resurse generale 1 15070.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1285.3 

      Cheltuieli, total   16355.3 



 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1420.9 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2601.0 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 11782.4 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 285.4 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 265.6 
 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul raional pe anul 2020 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

  Instituţiile-arendatori:  

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de 

spaţiu acordat de instituţiile publice: 
 

- amplasate în oraşul Ocniţa 192,40 

- amplasate în oraşele Otaci şi Frunză 144,40 

     -    amplasate în sate 48,20 

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în 

legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de 

instituţiile publice  
după fact 

Aparatul Preşedintelui raionului: 

3 142310 Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor 

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.627 din 

12.07.2010 

4 142310 Veniturile de la serviciile aferente procesului de 

privatizare lei/ 1 caz 
37,00 

5 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a 

instituţiilor publice ale Consiliului raional (lei/km) 
2,40 

Şcolile primare-grădiniţe finanţate din bugetul raional: 

6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministrului 

Educaţiei  

Gimnaziile şi liceele finanţate din bugetul raional: 

7 142310 Plata părinţilor pentru asigurarea, la cerere, a elevilor 

claselor V-XII cu dejunuri calde (lei/zi)  
10,80 

Şcoala de arte Ocniţa: 

8 142310 Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile muzicale 

şi arte plastice: 
 

9  - Ocniţa   pian,  acordeon 135,00 

10  - Ocniţa canto 135,00 



 

11  - Ocniţa vioară, ţambal 125,00 

12  - Ocniţa instrumente aerofone 125,00 

13  - Ocniţa  coregrafie 100,00 

14  - Ocniţa  arte plastice 115,00 

15  - Gîrbova  coregrafie 100,00 

16  - Hădărăuţi coregrafie 100,00 

17  - Bîrnova  coregrafie 100,00 

Şcoala muzicală Otaci: 

18 142310 
Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile muzicale 

şi arte plastice: 
 

19  - Otaci  pian 137,00 

20  - Otaci  canto 115,00 

21  - Otaci  instrumente aerofone 115,00 

22  - Otaci secţia instrumente populare 137,00 

Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport: 

23 142310 Venituri de la organizarea odihnei de vară pentru elevi şi 

copii - o foaie 

 

250,00 

24 142310 

Taxa pentru serviciile de personalizare a duplicatelor 

actelor de studii şi certificatelor de grade didactice  

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.373 din 

12.04.2006 

25 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(autobus cu capacitate de peste 20 locuri) a instituţiilor 

publice din raion pentru transportarea copiilor, elevilor şi 

cadrelor didactice (lei/km) 

4,80 

26 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(microautobus cu capacitatea de pînă la 20 locuri) a 

instituţiilor publice din raion pentru transportarea copiilor, 

elevilor şi cadrelor didactice (lei/km) 

2,40 

Şcoala sportivă Ocniţa 

27 142310 Plata de abonament pentru utilizarea unei săli de sport, 

achitată de grupuri de persoane, ce nu sînt înscrise în 

listele elevilor şcolii sportive: (lei/oră/sală/grup) 

45,00 

28 142310 Plata de abonament pentru ocupare individuală în  sălile 

de sport, achitată de persoane ce nu sînt înscrise în listele 

elevilor şcolii sportive (lei/oră/persoană): 

- Adulţi 

 

 

 

10,00 

Azilul pentru bătrîni din s. Calaraşeuca: 

29 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

solitare, internate pe perioade nedeterminate (% din 

pensie) 

75% 

30 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

solitare, internate pe perioade determinate (% din pensie) 

85% 

 

 

31 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

internate pe perioade nedeterminate, care au copii şi rude 

datoare conform legii să le întreţină, însă fac parte din 

familii în situaţie de risc (% din pensie) 

85% 



 

32 142310 a) Plata lunară pentru întreţinerea în azil a beneficiarilor ce 

au copii sau alte rude, care sînt datori conform legii să-i 

întreţină  

(Persoanele date sînt scutite de plata a 75% din pensie) 

3600,00 

b) Plata lunară pentru întreţinerea în azil a persoanelor ce 

au în componenţa familiei persoane cu dizabilităţi şi/sau 

pensionari  

(Persoanele date sînt scutite de plata a 75% din pensie) 

2500,00 

c) Plata lunară pentru întreţinerea în azil a persoanelor a 

căror familie are venituri formate numai din alocaţii 

sociale, sau copiii cărora refuză să-i întreţină 

(Persoanele date sînt scutite de plata a 75% din pensie) 

2000,00 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru: 

33 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren aferent 

caselor de locuit particulare pentru persoane fizice, cote 

mici şi echivalente în baza hotarelor generale 
150,00 

34 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare pentru 

vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor din 

proprietatea UAT pînă la 0,5 ha inclusiv: 
250,00 

35  De la 0,5 ha – pînă la 1 ha inclusiv: 740,00 

36  Pentru fiecare hectar  mai mult de  1  ha: 37,00  

37 142310 Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

aferente 
250,00 

38 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare pentru 

vînzarea-cumpărarea loturilor de teren a întovărăşirilor 

pomicole (pentru un sector) 

110,00 

39 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren pentru 

loturile din întovărăşirile pomicole (pentru un sector) 
114,00 

40 142310 Perfectarea unui contract de arendă a unui lot de pămînt 

din proprietatea UAT pentru: 

 

41  Persoane fizice 110,00 

42  

 

Persoane juridice 240,00 

43 142310 Evaluarea terenurilor agricole, întocmirea borderoului de 

calcul al preţului normativ al terenului 
45,00 

44 142310 Pregătirea documentelor privind atribuirea terenurilor 

pentru proiectare şi construcţie de obiective în cadrul 

prezentării dosarelor cadastrale spre aprobare Guvernului 

Republicii Moldova: 

 

45  Pînă la 1 ha inclusiv 1756,00 

46  De la 1 ha pînă la 3 ha inclusiv 1879,00 

47  Pentru fiecare hectar  mai mult de  3  ha: 

 

87,80 

48 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub construcţii 
80,00 

49 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub reţele de gaz 
40,00 

50 142310 Organizarea şi efectuarea lucrărilor cadastrale – 

inventarierea terenurilor  

(conform 

contractului) 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 



 

Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 
Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul raional pe anul 2020 

                                                                                                            (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare 

pe subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase 

pentru  

proiecte    

finanţate 

din 

surse 

externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 0111  415,0  

2 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 0419  2,0  

3 Şcoala sportivă Ocniţa 0812  13,0  

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 0911  48,6  

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 0911  46,7  

6 Gimnaziul Berezovca 0921  42,5  

7 Gimnaziul Bîrnova 0921  70,0  

8 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 0911  71,3  

9 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 0921  99,7  

10 Gimnaziul Gîrbova 0921  64,6  

11 Gimnaziul Hădărăuţi 0921  117,4  

12 Gimnaziul Mereşeuca 0921  36,9  

13 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia”, Unguri 0921  70,2  

14 Gimnaziul Verejeni 0921  4,0  

15 Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. Dîngeni 0921  42,5  

16 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 0921  213,2  

17 Gimnaziul Rujniţa 0921  110,0  

18 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. 

Ocniţa 

0922  12,5  

19 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. 

Otaci 

0922  55,0  

20 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. 

Ocniţa 

0922  293,0  

21 Serviciul transport elevi 0921  105,0  

22 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0950  30,0  

23 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0989  15,0  



 

24 Şcoala de arte „Teodor Negară” or. 

Ocniţa 

0950  420,0  

25 Şcoala de muzică Otaci 0950  110,0  

26 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 1012  250,0  

27 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1012 196,5 

 

0,0  

28 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1040 583,7 

 

0,0  

29 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1070 255,1 

 

0,0  

Total  1035,3 2758,1 0,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
 

Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetului local pe anul 2020 

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

denumirea transferurilor 

Cod Suma, mii 

lei 

Transferuri primite total   128488,2 

Bugetul de stat, total   128488,2 

Inclusiv:     

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

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

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191111 83117,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 2584,8 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 2356,6 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 12723,5 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 191131 25777,8 

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de 

compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132  953,2 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 191310 975,3 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 



 

Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2020 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod ORG 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 11609 38.50 

2 Direcţia Finanţe 13570 14.00 

3 Direcţia Economie 11924 5.00 

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 13848 16.51 

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 13811 17.37 

6 Gimnaziul Berezovca 13884 13.74 

7 Gimnaziul Bîrnova 13869 24.88 

8 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 15578 31.78 

9 Gimnaziul Corestăuţi 13917 16.60 

10 Gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna 13889 27.78 

11 Gimnaziul Gîrbova 13924 22.43 

12 Gimnaziul Grinăuţi-Moldova 13894 21.97 

13 Gimnaziul Hădărăuţi 13897 22.44 

14 Gimnaziul Lencăuţi 13900 7.38 

15 Gimnaziul Mereşeuca 13929 15.06 

16 Gimnaziul Mihălăşeni 13935 14.09 

17 Gimnaziul Naslavcea 13937 17.88 

18 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia” Unguri 13939 28.24 

19 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 13911 27.53 

20 Gimnaziul Rujniţa 13864 37.29 

21 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Lipnic 13908 23.23 

22 Gimnaziul Vălcineţ 13913 24.21 

23 Gimnaziul „Alexandru Groppa” Verejeni 13903 10.98 

24 Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni 13891 19.84 

25 Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 10.52 

26 Liceul teoretic „Constantin Stamati”, s. Ocniţa 13858 50.13 

27 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocniţa 13855 58.45 

28 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Otaci 13860 67.80 

29 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa 13853 57.52 

30 Centrul de creaţie Ocniţa 10071 10.89 

31 Centrul de creaţie Otaci 10073 8.70 

32 Şcoala de Arte „Teodor Negară” Ocniţa 09631 33.27 

33 Şcoala muzicală Otaci 10085 17.35 

34 Centrul metodic al Direcţiei învăţămînt 11927 5.00 

35 Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 6.50 

36 Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 16.75 



 

37 Orchestra de muzică populară „Rapsozii Nordului” 

Ocniţa 

12085 8.50 

38 Şcoala Sportivă 10072 21.23 

39 Centrul de tineret Ocniţa 15839 1.00 

40 Aparatul Serviciului cultură 04055 4.00 

41 Casa de copii de tip familial Corestăuţi 15577 1.00 

42 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 13722 16.50 

43 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 13712 76.00 

44 Serviciul de asistenţă socială comunitară 13714 24.00 

45 Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 0.50 

46 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 13717 6.75 

47 Serviciul de asistenţă personală 13719 33.00 

48 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei 03863 11.00 

49 Direcţia agricultură, alimentaţie şi privatizare 13551 5.00 

50 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 11925 4.00 

51 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 11923 2.00 

Total x 1056.09 

   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 
 

 

 

Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii  

pe instituţii şi destinaţii pe anul 2020 

 

Instituţia Destinaţia 
Suma, 

mii lei 

 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății, din care: 

360,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Organizarea campaniilor de donare a sîngelui 

(IMSP Spitalul raional Ocniţa) 

100,0 

 
Asigurarea pruncilor pînă la 1 an din familii social 

vulnerabile cu hrană artificială, total, inclusiv: 

260,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Ocniţa) 

177,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Otaci) 

66,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Frunză) 

17,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 



 

Anexa nr. 9 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

Programul împrumuturilor pe anul 2020 

 
Nr. Denumirea 

creditorului 

Destinaţia 

împrumutului  

Suma 

împrumutului 

Moneda 

împrumutului  

Condiţii de creditare 

Valorificarea 

împrumutului 

(perioada) 

Data scadenţei 

împrumutului  

Anul 

începerii 

rambursării 

Rata 

dobînzii 

 Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sînt în vigoare la situaţia din 01 ianuarie 2020: 

1 Ministerul 

Finanţelor 

Îmbunătăţirea 

sistemelor de 

încălzire la obiectele 

publice de menire 

socială 

700867,31 Dolari SUA 2010-2011 15 octombrie 

2024 

2014 1,5 % 

 Împrumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2020: 

 - - - - - - - - 

 

Secretarul Consiliului raional                            Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 10 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ocnița 

pe anul 2020  

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumului 

Denumirea drumului Traseu (km) Lungimea 

tronsonului de 

reparat (km) 

Volumul 

alocațiilor 

în anul 2020  

(mii lei) 

Tipul lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 L-1 R11-1Drum de acces spre s. Lipnic 0,00-3+400 3,400 800.00 Strat de egalizare 

2 L-2 Drum de acces spre or. Ocnița 0,00 – 2+409 2,409 500.00 Strat de egalizare 

3 L-3 R11-Drum de acces spre or.Ocnita 0,00 – 4+116 4,116 1000.00 Strat de egalizare 

4 L-4 Vălcineț - G8 0,00 – 9+250 9,250 800.00 Strt de egalizare 

5 L-5 R8-Drum de acces spre s.Berezovca 0,00 – 2+400 2,400 500.00 Strat de egalizare 

6 L-6 Ocnița-Naslavcea-Lencauți 0,00 – 9+00 9,000 1000.00 Strat de egalizare 

7 L-6 Ocnița-Naslavcea-Lencauți 20+00-25+00 5,000 1000.00 Strat de egalizare 

8 L-7 R11-drum de acces spre 

Muzeul;C.Stamati” 

0,00 – 1+00 1,000 200,00 Strat de egalizare 

 L-10 Drumul de acces spre s. Mihalașeni 0,00-1+00 1,000 200,00 Proiectare 

9 L-10.1 Drum de acces spre Colegiul 

agroindustrial Gheorghe Răducan 

0,00 – 2+600 2+600 400,00 Strat de egalizare 

10 L-11 Grinauți Raia – Stația Rediu Mare 0,00 – 5+800 5,800 800.00 Strat de egalizare 

11 L-12 G9-Drum de acces spre s.Rujnița 0,00 – 1+00 1,000 400.00 Strat de egalizare 

12 L-13 R11 – Clocușna – frontiera cu Ucraina 0,00 – 10+050 10,050 900.00 Strat de egalizare 

13 L-74.1 R 8.1 -  Unguri 0,00 – 4+00 4.000 500.00 Strat de egalizare 

14  Întreținerea permanentă a drumurilor și 

achiziționarea utilagului necesar 

  3273,50  

15  Întreținerea de iarnă a drumurilor   450,00  

 Total:    12723,5  

 

Secretarul Consiliului raional                                                                              Alexei Galuşca 



 

Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

 preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2020 

                                                                                                                                                                                               (mii lei)    

Instituţia 

Total 
bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Mijloace 
calculate 
conform 
formulei 

din 
transferuri 
categorial

e 

Mijloace repartizate din componenta 
raională 

Mijloace 
repartiza

te din 
fondul 

educaţie 
incluzive 

Mijloace din contul altor transferuri pentru 
învăţămînt, cu excepţia celor categoriale 

Mijloac
e 

pentru 
aliment

aţia 
elevilor 
claselor 

V-VI 
din 

familii 
social-
vulnera

bile 

Resursel
e atrase 

de 
instituţii 

din 
prestarea 
serviciilor 

contra 
plată,  

chirie şi 
donaţii 

Pentru 
procurăr

i 
mijloace 
fixe şi 

reparaţii 
capitale, 
inclusiv 

proiectăr
i şi 

contribuţ
ii la 

proiecte 

Pentru 
transp
ortare

a 
elevilo

r 

Pentru 
acoperire

a  
deficitului 

Pentru 
compen
sarea 

cheltuieli
lor de 

deplasar
e 

cadrelor 
didactic

e 

Mijloace 
pentru 

alimentaţi
a copiilor 

de 
clasele       

I-IV 

Mijloace 
pentru 

studierea 
limbilor 

minorităţilor 
naţionale 

Mijloac
e 

pentru 
funcţion

area 
instituţi

ei 

Comensaţii 
băneşti 
anuale 

personalulu
i didactic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Învăţămîntul preşcolar 3162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2995.8 0.0 0.0 166.6 

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni 830.2                 781.6     48.6 

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 1035.7                 989.0     46.7 

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 1296.5                 1225.2     71.3 

Învăţămîntul primar 1620.2 872.0 0.0 0.0 662.0 1.7 0.0 66.5 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni  806.2 360.8     408.7 1.00   27.70     8.00     



 

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 814.0 511.2     253.3 0.70   38.80     10.00     

Învăţămîntul gimnazial 
46099.8 36887.2 700.0 

1615.
3 1858.6 62.0 1020.1 1774.8 407.8 0.0 534.0 264.0 976.0 

Gimnaziul Berezovca 1419.5 847.9     461.60     40.6     14.0 12.9 42.5 

Gimnaziul Bîrnova 3105.0 2738.7       1.50 104.10 138.5     30.0 22.2 70.0 

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 2283.6 2037.7       7.10   99.7     32.0 7.4 99.7 

Gimnaziul Corestăuţi 1765.7 1551.0     19.30 4.00 97.70 68.3     18.0 7.4   

Gimnaziul „Emil Loteanu” 
s. Clocuşna 2867.2 2608.9       3.00 45.90 151.4     34.0 24.0   

Gimnaziul Gîrbova 2435.3 1675.1     542.00 5.50 41.30 75.7     20.0 11.1 64.6 

Gimnaziu Grinăuţi 
Moldova 2354.8 2141.5         68.90 94.2     28.0 22.2   

Gimnaziul Hădărăuţi 2418.8 2063.7         113.10 79.4     36.0 9.2 117.4 

Gimnaziul Lencăuţi 921.6 868.6           29.5     18.0 5.5   

Gimnaziul Mereşeuca 1667.8 1447.6       1.50 94.00 64.6     14.0 9.2 36.9 

Gimnaziul Mihălăşeni 1644.5 1509.7       2.50 47.80 49.9     18.0 16.6   

Gimnaziul Naslavcea 1706.4 951.3     663.30 4.70 34.10 29.5     18.0 5.5   

Gimnaziul „Olga 
Cobăleanschi” s. Unguri 2946.9 2167.5     172.40 10.50 47.80 96.0 326.2   36.0 20.3 70.2 

Gimnaziul „Petru 
Zadnipru” s. Sauca 3261.4 2738.7         104.10 155.1     30.0 20.3 213.2 

Gimnaziul Rujniţa 4179.7 3673.4       3.20 108.40 205.0     52.0 27.7 110.0 

Gimnaziul “Ştefan cel 
Mare” s. Lipnic 2520.6 2310.3       2.60 52.10 121.9     30.0 3.7   

Gimnaziul Valcineţ 2708.2 2453.1       4.90 13.00 114.5 81.6   30.0 11.1   

Gimnaziul "Alexandru 
Gropa" s. Verejeni 1214.0 1116.7       8.80   55.4     18.0 11.1 4.0 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 
Dîngeni 2210.2 1985.8       2.20 47.80 81.3     34.0 16.6 42.5 

Serviciul transport elevi 2420.3   700.0 
1615.

3                 105.0 

Direcţia învăţămînt 48.3             24.3     24.0     

Învăţămîntul liceal 25692.2 23274.8 0.0 0.0 0.0 43.3 375.2 1274.3 0.0 0.0 270.0 94.1 360.5 



 

Liceul “Constantin 
Stamati” s. Ocniţa 4915.8 4387.4       6.60 188.50 253.0     60.0 20.3   

Liceul “Gheorghe 
Biruitorul” or. Ocniţa 6926.2 6360.7       4.50 104.10 323.2     88.0 33.2 12.50 

Liceul “Mihai Eminescu” 
or. Otaci 6727.9 6049.1       18.40 82.60 413.7     74.0 35.1 55.00 

Liceul „Mihail Sadoveanu” 
or. Ocniţa 7122.3 6477.6       13.80   284.4     48.0 5.5 293.00 

Total pe raion 76574.6 61034.0 700.0 
1615.

3 2520.6 107.0 1395.3 3115.6 407.8 2995.8 822.0 358.1 1503.1 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/10 

din 24 decembrie  2019 

 

Cu privire la aprobarea Codului de conduită a 

funcționarului public și personalului angajat 

din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița 

 

         În temeiul art.art.43 alin.(1) lit. (q) 46 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legea nr.158 din 04.07.2008 ,,cu privire la 

funcția publică şi statutul funcționarului public”, Legea nr.25 din 25.02.2008 

”Codul de conduită a funcționarului public”, Codul Muncii al Republicii Moldova 

nr. 154 din 28.03.2003, Consiliul Raional Ocnița 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Codul de conduită a funcționarului public şi personalului 

angajat din cadrul subdiviziunilor Consiliului Raional Ocnița (se 

anexează). 

 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie 

Plopa, președintele raionului.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa  

 la Decizia Consiliului raional Ocnița 

Nr. 6/10 din 24 decembrie 2019 

 

CODUL DE CONDUITĂ 

a funcționarului public si personalului angajat 

 din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița 

 

1.Obiectul, scopul si domeniul de aplicare 

      Codul de conduită etică a funcționarului public si personalului angajat din cadrul 

subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița(denumit in continuare Cod) reglementează conduita 

in exercitarea funcției deținute. Codul este elaborat conform Constituției Republicii Moldova, 

Legii cu privire la funcția publica si statutul funcționarului public, Codului muncii, Codului de 

conduită a funcționarului public. 

     Codul are drept scop stabilirea unor norme de conduită, etică in serviciul public si informarea 

cetățenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte funcționarul în vederea oferirii unor 

servicii publice de calitate; asigurarea unei administrări mai bune întru realizarea interesului 

public; contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupției din administrația publică şi crearea 

unui climat de încredere între cetățeni şi autoritățile publice. 

     Normele de conduită prevăzute de Cod sânt obligatorii pentru toți funcționarii publici. 

     Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune, 

căreia i se aplică, respectiv, prevederile legislației privind funcția publică si statutul 

funcționarului public, ale Codului contravențional sau ale Codului penal. 

2.Principiile de conduită etică 

     În exercitarea funcției publice, funcționarul se călăuzește de următoarele principii: 

a) legalitate; 

b) imparțialitate;  

c) independență; 

d) profesionalism; 

Legalitatea 

      În exercitarea atribuțiilor ce i revin, funcționarul public este obligat să respecte Constituția 

Republicii Moldova si legislația Republicii Moldova in vigoare.  

      Funcționarul public care consideră că i se cere sau că este forțat să acționeze ilegal sau în 

contradicție cu normele de conduită etica va comunica acest fapt conducătorilor săi. 

Imparțialitatea 

      Funcționarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acțiuni în mod imparțial, 

nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcție de 

rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau 

origine sociala. 

     Funcționarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigență, 

corectitudine, obiectivitate și amabilitate în relațiile sale cu publicul, precum și în relațiile cu 

conductorii, colegii și subordonații. 

     Funcționarul public nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alți 

funcționari publici, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziția sa oficiala. 

Independența 

        



  

 Apartenenta politică a funcționarului public nu trebuie și influențeze comportamentul și 

deciziile acestuia, precum și politicile, deciziile și acțiunile autorităților publice. 

       În exercitarea funcției publice, funcționarului public i este interzis: 

 să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice și a altor 

organizații social-politice; 

 să folosească resursele administrative pentru susținerea concurenților electorali; 

 sa afișeze, în incinta autorităților publice, însemne sau obiecte inscripționate cu sigla 

sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora; 

 sa facă propaganda in favoarea oricărui partid; 

 să creeze sau să contribuie la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice in cadrul 

autorităților publice. 

Profesionalismul 

      Funcționarul public are obligația să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu 

responsabilitate, competenta, eficientă, promptitudine şi corectitudine. 

     Funcționarul public este responsabil pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu faţă de 

conducătorul său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi față de autoritatea publică. 

     Profesionalismul este principiul care îi determină pe funcționarii publici să-si îndeplinească 

exemplar sarcinile şi atribuțiile de serviciu. 

3.Loialitatea 

    Funcționarul public şi personalul angajat este obligat să servească cu bună-credință 

autoritatea publică în care activează, precum şi interesele legitime ale cetățenilor. 

    Funcționarul public şi personalul angajat are obligația să se abțină de la orice act sau faptă 

care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale autorității publice. 

     Esența principiului loialității presupune că funcționarul public şi personalul angajat trebuie 

să fie atașat de entitatea în care își desfășoară activitatea şi unde este remunerat. Şi acest 

atașament nu vizează persoanele ce reprezintă sau conduc acea autoritate, fiind vorba de 

instituția în sine. 

4.Accesul la informație 

     Funcționarul public, potrivit atribuțiilor ce îi revin şi conform legislației privind accesul la 

informație, este obligat:  

a) să asigure informarea activă, corectă și la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de 

interes public;  

b) să asigure accesul liber la informație;  

c) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informației. 

     Funcționarul public este obligat să respecte limitările accesului la informație, în condițiile 

legii, în scopul protejării informației confidențiale, a vieții private a persoanelor şi a securității 

naționale, precum şi să asigure protecția informațiilor deținute față de accesul, modificarea sau 

distrugerea lor nesancționată. 

    Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele autorității publice este realizată 

numai de către funcționarul public abilitat cu acest drept. 

5. Utilizarea resurselor publice . 

         Funcționarul public şi personalul angajat este obligat să asigure protecția proprietății 

publice şi să evite orice prejudiciere a acesteia. 



  

        Funcționarul public şi personalul angajat este obligat să folosească timpul de lucru, precum 

si bunurile ce aparțin autorității publice, numai in scopul desfășurării activităților aferente 

funcției publice deținute. 

      Funcționarul public trebuie să asigure, potrivit atribuțiilor ce îi revin, folosirea eficientă si 

conform destinației a banilor publici. 

      Funcționarului public şi personalul angajat îi este interzis să utilizeze bunurile autorității 

publice pentru a desfășura activități publicistice, didactice, de cercetare sau alte activități 

neinterzise de lege în interes personal. 

6.Conduita in cadrul relațiilor internaționale 

       Funcționarul public care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizații 

internaționale, instituții de învățămint, conferințe, seminare şi alte activități este obligat să aibă 

o conduită care să nu prejudicieze imaginea țării si a autorității publice pe care le reprezintă.                                      

Funcționarul public aflat in deplasare de serviciu este obligat să aibă un comportament 

corespunzător regulilor de protocol si să respecte legile ţării gazdă.  

       În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarului public îi este interzis să exprime 

opinii personale privind aspectele naționale sau disputele internaționale. 

7.Cadouri si alte avantaje 

        Funcționarului public şi personalului angajat îi este interzis şi solicite sau să accepte 

cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, destinate lui personal sau familiei lui, 

dacă oferirea sau acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuțiilor 

de serviciu. 

        Dacă funcționarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitație sau orice alt 

avantaj necuvenit, prevăzut la aliniatul unu, el trebuie să anunțe imediat conducătorul său 

ierarhic superior despre acest fapt şi să ia masurile necesare pentru a-si asigura protecția, printre 

care: 

 să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitația sau orice alt avantaj necuvenit; 

 să raporteze imediat această tentativa autorităților competente; 

 să își desfășoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul, 

serviciul, favorul, invitația sau orice alt avantaj necuvenit. 

       Interdicția specificată la primul aliniat nu se aplică în privința cadourilor primite cu prilejul 

anumitor acțiuni de protocol şi a căror valoare nu depășește limitele stabilite de Guvern. Modul 

de declarare, evaluare, evidență, păstrare, utilizare şi răscumpărare a acestor cadouri este 

reglementat de Guvern. 

      Cadourile a căror valoare depășește limitele stabilite se transmit în gestiunea organizației 

publice sau instituției publice subordonate respective şi se înscriu intr-un registru special, ținut 

de fiecare organizație publică sau instituție publică subordonată. Informația din registrul special 

menționat este publică. 

       În cazul în care funcționarul public achită diferența de valoare a bunului primit în calitate 

de cadou în condițiile aliniatului trei, el poate păstra bunul respectiv, efectuând-se mențiunea 

corespunzătoare în registrul special, contra semnătura. 

8.Conflictul de interese 

Funcționarul public este obligat: 

 să evite orice conflict de interese; 

 să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 

zile de la data constatării, despre conflictul de interese real in care se afla;  



  

 să nu emită acte administrative, să nu încheie acte juridice, şi să nu ia sau să nu participe 

la luarea unor decizii în exercitarea funcției publice până la soluționarea conflictului de 

interese real.  

        Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcția publica trebuie să fie 

aplanat până la numirea sa în funcție. Procedura privind declararea şi soluționarea conflictelor 

de interese este reglementat de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi 

intereselor personale. 

9.Măsurile de protecție 

       Funcționarul public și personalul angajat care informează cu bună-credință despre 

comiterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corecțional 

beneficiază de următoarele masuri de protecție, aplicate separat sau cumulativ, după cum 

urmează: 

 prezumția de bună-credință pînă la proba contrarie; 

 confidențialitatea datelor cu caracter personal;  

 transferul în condițiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică 

si statutul funcționarului public. 

      Pentru informarea cu bună-credință menționată la aliniatul unu, funcționarul public nu poate 

fi sancționat disciplinar. 

 

10.Obligatiile funcționarului public cu funcție de conducere 

       Funcționarul public cu funcție de conducere are obligația să promoveze normele de 

conduită și să asigure respectarea acestora de către funcționarii publici din subordine.  

      În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarul public are 

obligația: 

 sa asigure egalitatea de șanse şi tratament egal în ceea ce privește cariera funcționarilor 

publici din subordine; 

 să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 

profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă 

promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acord stimulente materiale sau 

morale, excluzând orice forme de favoritism sau discriminare; 

 să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu 

normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcția publica) 

 să întreprindă acțiunile necesare pentru prevenirea corupției în rândul funcționarilor 

publici din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eșecurile survenite ca 

urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acțiunilor în cauză; 

 să asigure aplicarea masurilor de protecție stabilite de lege pentru funcționarul public 

care informează cu bună-credință despre comiterea actelor de corupție şi a celor conexe 

corupției, a faptelor de comportament corecțional. 

11.Functionarul public nu are dreptul: 

a) să dețină două funcții în același timp sau să cumuleze o altă muncă prin contract sau 

acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizații mixte, în întreprinderi, 

instituții şi organizații cu orice forma de organizare juridică şi în asociații obștești, a 

căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competenţa 

organului în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice şi de 

creație. Activitatea științifică, didactică, de creație, inclusiv publicarea articolelor în 

publicațiile periodice de specialitate autohtone cât şi de peste hotare, se cumulează cu 

permisiunea conducerii în timpul orelor de lucru. Modul de cumulare a acestor activități 

cu funcția publică se stabilește de Guvern. La publicarea articolelor şi consultațiilor pe 

paginile publicațiilor periodice colaboratorii Consiliului raional nu vor indica funcția 



  

deținută şi gradul de calificare, ci doar calificarea profesională, gradul științific, etc., 

după caz; 

b) să desfășoare nemijlocit activitatea de întreprinzător ori sî înlesnească, în virtutea 

funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice in schimbul 

unor recompense, servicii, înlesniri; 

         Funcționarul concediat (demisionat) nu poate reprezenta (până la 1 an) interesele 

persoanelor fizice şi juridice în probleme care au constituit obiectul activității lui de serviciu. 

12.Conduita în relațiile cu publicul şi colegii 

       În relațiile dintre cetățeni şi funcționarii publici ultimii sunt obligați:  

a) să dea dovada de politețe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă 

cetățenii în limitele atribuțiilor de serviciu ;  

b) să acorde importanță şi timpul necesar discuțiilor cu cetățenii sau cu cei desemnați legal 

în acest sens;  

c) să acorde cetățenilor o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza orice informații, cu 

excepția situațiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispoziție;  

d) să solicite cetățeanului să clarifice aspectele pentru care consideră ca sunt necesare 

informații suplimentare; 

e) să-şi formuleze şi să-şi exprime independent opinia față de cetățean și să se pronunțe cu 

sinceritate, concis, exprimîndu-și, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele 

cetățeanului; 

f) să asigure egalitatea de tratament și să nu facă discriminare pe criterii de naționalitate, 

sex, origine, rasă, etnie, verstă, religie sau convingeri politice; 

g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră 

în relații de serviciu; 

h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

 

13.Reclamaţiile 

          Dacă există o reclamație cu privire la transfer, permutare sau de altă natură, problema 

urmează a fi abordata cu șeful direct al funcționarului. 

           Inițial, problema în cauză poate fi discutată în mod verbal cu șeful nemijlocit al 

angajatului, iar dacă reclamația nu a fost satisfăcută prin discuția verbală, aceasta urmează a fi 

înaintată in scris. Dacă totuși problema nu s-a rezolvat nici după aceasta, reclamația se va 

depune la șeful superior celui dintâi ţi in mod ierarhic, până la conducerea de vârf. 

          Toate reclamațiile vor fi ascultate cu înțelegere şi seriozitate, fiind examinate imediat și 

cu minuțiozitate. În rezultatul examinării reclamațiilor, fată de persoanele vinovate se vor aplica 

măsurile de rigoare. 

14.Soluţionarea conflictelor etice 

           Există posibilitatea influenţei anumitor factori, care apar în cazurile, când 

responsabilitățile funcționarilor pot intra în contradicție cu solicitările interne sau externe. Prin 

urmare: 

a) poate exista pericolul de exercitare de presiuni din partea unui conducător, sau a 

persoanei cu funcție de răspundere; la apariția presiunii de asemenea pot conduce 

relațiile de rudenie sau personale; 



  

b) funcționarului i se poate solicita să acționeze contrar atribuțiilor profesionale;   

c) pot apărea contradicții între conducerea funcționarului public şi cerințele prezentului 

Cod; 

d) apariția conflictului de interese de asemenea este posibilă la publicarea informației 

eronate, care poate fi în avantajul cetățeanului şi de care, totodată, poate sau nu beneficia 

funcționarul public. 

           În asemenea cazuri este necesar de a descuraja relațiile sau interesele care pot afecta sau 

amenința onestitatea funcționarului public, iar în susținerea acestuia trebuie să intervină 

conducerea autorității şi a subdiviziunii în care acesta activează. 

          La aplicarea normelor de conduită profesională funcționarii se pot confrunta cu 

problemele identificării comportamentului lipsit de etică sau soluționării conflictelor etice. La 

examinarea problemelor importante de etică funcționarii trebuie sa respecte politica existentă a 

organizației ierarhic superioare, îndreptată spre soluționarea unor astfel de conflicte. 

         Orice funcționar public aflat la un post de conducere trebuie să depună eforturi pentru a 

asigura elaborarea şi implementarea în cadrul instituției sale a politicii privind soluționarea 

conflictelor etice. 

15.Ţinuta vestimentară 

          În cadrul exercitării obligațiunilor de serviciu funcționarul şi personalul angajat trebuie 

să aibă o ținută vestimentară decentă, care va corespunde normelor etice. 

16.Rigori de conduite privind convorbirile telefonice. 

          În cazul convorbirilor telefonice funcționarul şi personalul angajat trebuie să tină seama 

de următoarele criterii: 

a) va începe convorbirea prin a se prezenta (salutul, numele, prenumele, funcția, instituția); 

b) nu se va telefona fără un motiv foarte clar; 

c) în cazul formării unui număr greșit sau producerii unei conectori eronate, se vor aduce, 

negreșit, scuzele înainte de a închide telefonul; 

d) se va acorda atenția cuvenită vocii în timpul convorbirii telefonice. Timbrul vocii si 

tonul 

folosit sunt decisive pentru desfășurarea unei convorbiri eficiente şi civilizate. Se va discuta la 

subiect, concis, cu voce moderată, la o distantă mica de receptor şi de pe poziție de partener 

egal; 

e) se va acorda atenție sporită interlocutorului. Nu se discută concomitent cu alte persoane 

care, eventual, se află in birou. 

f) în caz, că s-a întrerupt legătura telefonică, este de datoria celui care a solicitat 

convorbirea să o restabilească; 

g) dacă în birou sunt vizitatori, la telefon se va răspunde doar dacă este cu adevărat urgent 

si nu înainte de a se cere scuze vizitatorului. 

h) daca funcționarul se află ca vizitator în biroul șefului şi acesta este solicitat urgent la 

telefon, încăperea se va părăsi pentru a nu-l deranja, iar în cazul când șeful acceptă 

prezenta, se va aștepta în mod tăcut sfârșitul convorbirii telefonice. 

 

17.Consumul de alcool si fumatul 

           În calitate de funcționari publici şi colaboratori a Consiliului raional sunt responsabili de 

exercitarea efectiva a obligațiunilor sale de serviciu. 



  

          Consumul de alcool în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu este interzis. La 

depistarea unor astfel de cazuri faţă de angajat vor fi aplicate sancțiuni disciplinare în 

corespundere cu legislația în vigoare. 

           Este interzis fumatul în birourile din incinta Consiliului raional.  

          De asemenea, birourile trebuie aerisite permanent pentru a nu conține mirosuri neplăcute. 

18.Dispozitii finale 

          Prezentul cod este unitar pentru toate subdiviziunile Consiliului raional, prevederile 

căruia urmează a fi respectate de către toți funcționarii publicii şi personalul angajat. 

         Încălcarea acestuia poate conduce la suportarea consecințelor legale, cu efecte negative 

asupra carierei profesionale prin aplicarea de măsuri disciplinare. 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   A. Galuşca   



  

Notă informativă 

la decizia 6/10 din 24 decembrie 2019 

”Cu privire la aprobarea Codului de conduită 

a funcționarului public și personalului angajat 

din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița” 

 

Se propune Consiliului raional spre aprobare Decizia  ” Cu privire la 

aprobarea Codului de conduită a funcționarului public și personalului angajat din 

cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița”. 

Decizia este elaborată în temeiul  art.43 alin.(1) lit. (q) 46 din Legea nr. 436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr.158 din 04.07.2008 ,,Cu 

privire la funcția publică şi statutul funcționarului public”, Legea nr.25 din 

25.02.2008 ”Codul de conduită a funcționarului public”, Codul Muncii al 

Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003. 

După cum se ştie, reperul de bază al unei veritabile reformări a 

administraţiei publice este funcţionarul public. O administraţie modernă şi 

eficientă se sprijină, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp de 

funcţionari publici profesionist, capabil să ridice nivelul de performanţă 

instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor. Dincolo de alte 

aspecte importante, fără de care eficienţa şi profesionalismul corpului de 

funcţionari publici nu vor putea fi atinse, activitatea acestora trebuie să se bazeze 

pe anumite reguli de conduită şi cerinţe etice, specifice profesiei ca formă a eticii 

sociale. Întrucît funcţionarii publici se află în contact permanent cu cetăţenii, 

acţiunile şi comportamentul lor atît în interiorul, cît şi în afara instituţiei trebuie 

să inspire respectul şi încrederea publicului. Drept urmare, cei numiţi într-o 

funcţie publică trebuie să fie oameni cu competenţă dovedită, integritate şi 

corectitudine, standarde de la care să nu existe nicio deviere. 

Prevederile Codului de conduită  sînt legate strict de obligaţiile pe care 

trebuie să le respecte funcţionarii publici pentru a da dovadă de o conduită 

corespunzătoare, în conformitate cu standardele recunoscute pe plan mondial.  

Aplicarea Codului de conduită a funcționarului public și personalului 

angajat 

din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița va contribui la îmbunătăţirea 

procesului de implementare a Legii nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind 

Codul de conduită a funcţionarului public, iar, odată cu aceasta, va spori şi 

încrederea cetăţeanului în funcţionarul public şi în administraţia publică din 

teritoriul administrat. 

 

 

 

Șef secție administrare publică  Antonina Cebotari 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/11 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea automobilelor 

personale în scopuri de serviciu. 

 

 În legătură cu faptul că subdiviziunile Consiliului raional nu dispun de 

unităţi de transport întru deplasarea în necesităţile de serviciu în teritoriul ţării şi 

raionului, în conformitate cu art. 43 (1) a), (2) al Legii privind admionistraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Ordinului nr.172 din 19.12.2005 a 

Ministerului Transportului şi Gospodăriei Drumurilor, Consiliul raional,  

Decide: 

 

1. Se aprobă Regulamentul despre utilizarea automobilelor personale în 

scopuri de serviciu. (Se anexează) 

2. Îndeplinirea prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Iurie Plopa, 

președintele raionului. 

3. Decizia nr. 5/10 din 12.08.2011, „Cu privire la utilizarea automobilelor 

personale în necesitatea de serviciu”, se abrogă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 

  



  

Anexă 

la Decizia Consiliului raional  

nr.6/11  din 24 decembrie  2019 

Regulamentul 

privind utilizarea automobilelor personale în scopuri de serviciu  

       Prezentul Regulament este elaborat în scopul asigurării condiţiilor pentru 

executarea oportună a atribuţiilor de serviciu de către persoanele cu funcții de 

demnitate publică și funcţionarii publici din subordinea Consiliului Raional 

neasigurate cu transport de serviciu.  

1. Se permite utilizarea automobilelor personale ale persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, funcţionarilor publici și angajaților din subordinea 

Consiliului Raional în scopuri de serviciu la necesitate, cu acordul 

proprietarului. 

2. Combustibilul necesar pentru utilizarea în scopuri de serviciu va fi eliberat 

de către contabilităţile ce deservesc serviciile respective, în limitele 

mijloacelor financiare prevăzute în buget. 

3. La apariţia necesităţii de deplasare urmează a fi eliberată foaia de parcurs, 

cu indicarea datelor iniţiale a spidometrului şi cantităţii de combustibil 

eliberate. 

4. Foile de parcurs vor fi vizate de Preşedintele raionului. 

5. Preşedintele raionului, în conformitate cu actele normative existente, va 

stabili normele de consum a combustibilului şi tipurile automobilelor ce se 

vor utiliza. 

6. La întoarcerea din deplasare se va întocmi foaia de parcurs cu fixarea 

distanţei parcurse, indicaţia spidometrului şi calculul cantităţii 

combustibilului utilizat. Foaia de parcurs se va depune în contabilitate. 

7. Soldul de combustibil neutilizat va fi folosit la deplasările ulterioare, cu 

trecerea lui în următoarea foaie de parcurs. 

8. În cazul încetării raporturilor de serviciu, valoarea soldului de combustibil 

neutilizat va fi restituită la bugetul raional. 

 

Secretar al Consiliului raional   Alexei Galuşca 

 

 

  



  

NOTĂ INFORMATIVĂ 

La Decizia nr. 6/11 din 24 decembrie 2019 

Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea 

automobilelor personale în scopuri de serviciu. 

Ţinînd cont de necesităţile de deplasare în teritoriul raionului şi a republicii a 

persoanelor cu funcții de demnitate publică,  funcţionarilor publici și angajaților 

din subordinea Consiliului în scopuri de serviciu, este necesar de a permite cu 

acordul posesorului utilizarea mijloacelor de transport personale întru onorarea 

obligaţiunilor de serviciu, reglamentînd astfel de relaţii printr-un act administrativ  

adoptat de Consiliul raional (prezentul Regulament). 

În scopul asigurării bunei funcțonări a subdiviziunilor Consiliului raional Vi 

se propune spre aprobare prezentul Regulament. 

 

 

 

Şef Direcție Economie                                                              D. Matveiciuc 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/12 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea  

componenţei Consiliilor Administrative  

IMSP CS Ocnița, Otaci, Frunză și „Spitalul Raional Ocniţa” 

 

În urma demersurilor IMSP CS Ocniţa, Frunză, Otaci și IMSP „SR Ocnița”, 

în conformitate cu art. 43 (1) r) Legea privind Administraţia Publică Locală nr. 

436 din 28.12.06, HG RM N 1053 din 26.12.13, Consiliului raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă componența Consiliului Administrativ IMSP  CS Ocniţa, în redacţie 

nouă: 

 Iurie Plopa - preşedintele Consiliului, preşedintele raionului; 

 Ina Beştanco – preşedintele comitetului sindical CS Ocniţa; 

 Lilia Levca – asistent medical principal; 

 Oxana Zavidei – preşedintele ONG Stimul; 

 Alexandru Smentâna – medic cardiolog SR Ocniţa. 

2. Se aprobă componența Consiliului Administrativ IMSP  CS Frunză, în redacţie 

nouă: 

 Iurie Plopa - preşedintele Consiliului, preşedintele raionului;  

 Aurica Seinic – medic de familie; 

 Lilia Jerebţov – asistent medical OMF Gîrbova; 

 Oxana Zavidei – ONG Stimul; 

 Alexandru Smentâna – medic cardiolog SR Ocniţa; 

3. Se aprobă componența Consiliului Administrativ IMSP  CS Otaci, în redacţie 

nouă: 

 Iurie Plopa – preşedintele Consiliului, preşedintele raionului; 

 Liudmila Romaniuc – asistentă medicală superioară CS Otaci; 

 Ala Popovici – sindicate CS Otaci; 

 Oxana Zavidei – ONG Stimul; 

 Alexandru Smentâna – medic cardiolog SR Ocniţa; 

 



  

4.Se aprobă componența Consiliului Administrativ IMSP „SR Ocniţa”, în redacţie 

nouă: 

 Iurie Plopa – preşedintele Consiliului, preşedintele raionului; 

 Svetlana Matveiciuc – șef serviciul economic SR Ocnița; 

 Alexandru Șargu – președintele comitetului sindical; 

 Oxana Zavidei – ONG Stimul; 

 Valerii Chilat – medic radiolog SR Ocniţa; 

 

5. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina Executivului raional. 

 

  

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



  

Nota informativă la 

Decizia nr. 6/12 din 24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la modificarea componenţei Consiliilor Administrative 

IMSP CS Ocnița, Otaci, Frunză și „Spitalul Raional Ocniţa” 

 

În conformitate cu Regulamentele de funcționare a Consiliilor Administrative 

ale IMSP CS Ocnița, Otaci, Frunză și „Spitalul Raional Ocniţa”, președinte al 

consiliului administrativ este președintele raionului. 

În urma rezultatelor alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 și a 

Deciziei Consiliului raional Ocnița nr. 5/2 din 11 noiembrie 2019, președinte al 

raionului a fost ales domnul Iurie Plopa, astfel este necesar de a aproba 

componența Consiliului administrativ modificat. 

 

Specialist principal                                            Iu. Flocea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/13 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la aprobarea Statutului  

Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”   

În urma înaintării de către administrația  Î.M. „Centrul Stomatologic Raional 

Ocnița” spre aprobare a Statutului instituției, in baza art. 43 (1) q) al Legii privind 

administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se aprobă Statutul  Î.M. „Centrului Stomatologic Raional Ocnița”, conform 

anexei, parte componentă a prezentei Decizii. 

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

Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca  



  

Anexa  

la Decizia nr. 6/13 

din 24 decembrie 2019 

 

 
 

 

STATUTUL 

Întreprinderii municipale 

_ Centrul Stomatologic Raional Ocnița_ 
 (denumirea întreprinderii, inclusiv abreviată) 

I. DISPOZIȚIIGENERALE 

1. Denumirea: Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional 

Ocnița” 
(completă) 

(Î.M. „CSR Ocnița”) (în continuare - Întreprindere), IDNO 1013604002249 
(abreviată) 

2. Sediul întreprinderii: MD-7101, str Independenței 65, or.Ocnița 

3. întreprinderea este creată în temeiul 

Deziei nr.6/11 din 10.10.2013 al Consiliului Raional Ocnița  

IDNO 1007601009738 
(numărul, data și denumirea completă a deciziei autorității deliberative) 

4. Fondator al întreprinderii este Consiliul Raional Ocnița, cu sediul 

MD-7101, str Independenței 51, or.Ocnița (în continuare - fondator). 

5. Principalele genuri de activitate ale 

întreprinderii: Practica stomatologică, alte activități de asistență medicală. 

6. întreprinderea este persoana juridică care desfașoară activitate de 

întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-

teritoriale transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social 

și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității 

economico-financiare. 

7. Activitatea întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii 

Moldova nr. 1107/2002, Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală, Legea nr. 845/1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi, de acte normative și de statut. 

8. întreprinderea se înregistrează la Agenția Servicii Publice conform 

Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și 

a întreprinzătorilor individuali. 

9. întreprinderea dobîndește dreptul de persoană juridică din momentul 

înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice. 

10. întreprinderea își desfășoară activitatea sub o anumită denumire, care 

include cuvintele „întreprindere municipală” sau abrevierea „Î.M.” și se 

individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO). Pe 

blancheta cu antet se indică denumirea, sediul și numărul de identificare 

de stat. 

11. întreprinderea poate încheia contracte în numele său, își poate asuma 

obligații, poate fi reclamant sau pîrît în instanțele judecătorești. 



  

12. întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă 

conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate, iar cu 

acordul fondatorului, să instituie fîliale, reprezentanțe și să participe la 

constituirea asociațiilor și a concernelor. 

13. întreprinderea nu poate fî fondator al societății comerciale. 

14. La statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii și 

listele de inventariere a activelor și datoriilor. Pentru bunurile imobile, 

suplimentar, se va indica adresa poștală și, după caz, numărul cadastral. 

15. Suprafața terenului transmis în gestiune întreprinderii constituie  

ha. Planul terenului se anexează. 

16. întreprinderea poartă răspundere pentru obligațiile sale împreună cu 

toate bunurile ce le deține cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă 

răspundere pentru obligațiile întreprinderii, iar întreprinderea nu poartă 

răspundere pentru obligațiile fondatorului. 

II. BUNURILE ÎNTREPRINDERII 

17. Bunurile întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al 

unității administrativ-teritoriale depuse ca aport în capitalul social al 

întreprinderii și bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate și 

aparțin acesteia cu drept de proprietate. 

18. Bunurile domeniului public al unității administrativ-teritoriale aflate în 

administrarea întreprinderii nu aparțin acesteia cu drept de proprietate. 

Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile întreprinderii, nu pot fi 

înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvabilității, 

nu pot constitui obiect al gajului și asupra lor nu se pot constitui garanții 

reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin 

efectul posesiei de bună-credință asupra lor. Evidența contabilă a acestor 

bunuri se ține distinct de evidența activelor întreprinderii. Lista 

bunurilor domeniului public al statului aflate în administrarea 

întreprinderii se anexează la statut. 

19. întreprinderea este obligată să utilizeze rațional și eficient bunurile de 

care dispune și să asigure integritatea lor. 

20. Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor 

întreprinderii se stabilește de legislație. Transmiterea, comercializarea, 

darea în locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor întreprinderii 

se efectuează în modul stabilit de Guvem. 

III. CAPITALUL SOCIAL 

 

21. Capitalul social al întreprinderii constituie 5000 lei. 

22.         Capitalul social al întreprinderii este constituit din aportul în 

numerar al fondatorului în valoare de 2000 lei și 3000 lei – aportul din 

profitul nett nerepartizat al anilor precedenți al întreprinderii. 

23. Aporturi la capitalul social nu pot fi: 

1) bunurile a căror circulație este interzisă sau limitată prin lege; 

2) creanțele întreprinderii; 

3) bunurile imobile neînregistrate; 

4) bunurile instituțiilor de învățămînt, medicale, ale patrimoniului cultural 



  

și cele din sfera locativ-comunală. 

24. Capitalul social al întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau 

reducerea lui. 

25. Decizia de modificare a capitalului social al întreprinderii se adoptă de 

către fondator. 

26. Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al 

întreprinderii, în limita părții ce depășește capitalul social și/sau 

aporturile primite de la fondator. 

27. Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul și bilanțul 

întreprinderii după înregistrarea în ordinea stabilită de Legea nr. 

220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali. 

IV. PROFITUL NET 

28. Profitul net poate fi îndreptat pentru: 

1) acoperirea pierderilor din anii precedenți; 

2) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii; 

3) defalcări în bugetul local; 

4) plata recompenselor pentru membrii organelor de conducere și control; 

5) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației. 

29. Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator. 

30. Defalcările stabilite de fondator se transferă de întreprindere la bugetul 

local pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului 

de gestiune. 

în același termen întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea 

de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acesteia. 

Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul local constituie încălcare 

fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul 

fiscal nr.1163/1997. 

31. Din profitul net întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui 

mărime va constitui 0  lei (nu mai puțin de 10% din capitalul social al 

întreprinderii). 

32. în cazul în care fondatorul decide repartizarea profitului în conformitate 

cu pct.28 subpct. 5), mărimea recompensei anuale a organului de 

conducere și de control respectiv se stabilește în creștere/descreștere față 

de recompensa aprobată de fondator în anul precedent celui gestionar, 

direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de 

gestiune față de cel precedent. 

33. Profitul net se repartizează exclusiv pentru âcoperirea pierderilor din 

anii precedenți și/sau pentru dezvoltarea întreprinderii în cazul în care: 

1) întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va 

conduce la insolvabilitatea ei; 

2) valoarea activelor nete, conform situației financiare anuale, este mai 

mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății 

defalcărilor în buget. 

34. Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor 

nete ale Intreprinderii va fi mai mică decît mărimea capitalului social, 



  

fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărîri: 

1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5 000 lei; 

2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace bănești în calitate de aport 

la capitalul social; 

3) de dizolvare a întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 5 

000 lei. 

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII 

35. Organele de conducere ale Intreprinderii sînt: 

1) fondatorul; 

2) consiliul de administrație; 

3) administratorul - organ executiv; 

4) comisia de cenzori. 

36. Membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și 

administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, de actele normative ce reglementează domeniul 

administrării proprietății publice și de statut. Atribuțiile lor nu pot fî 

delegate altor persoane. 

VI. FONDATORUL 

37. Fondatorul, împreună cu autoritatea executivă, în limitele competențelor 

atribuite, își exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin 

intermediul consiliului de administrație și al administratorului 

întreprinderii (organul executiv). 

38. Fondatorul are următoarele atribuții principale: 

1) aprobă statutul întreprinderii, regulamentul consiliului de administrație și al 

comisiei de cenzori; 

2) decide referitor la modificarea capita'lului social al întreprinderii, la 

propunerea consiliului de administrație; 

3) desemnează, în conformitate cu prezentul Statut și actele normative ale 

 (autoritatea deliberativă), și revocă președintele și membrii consiliului de 

administrație, președintele și membrii comisiei de cenzori, stabilește 

componența numerică a consiliului de administrație și a comisiei de cenzori, 

cuantumul remunerării lunare a administratorului, a președintelui, a 

membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori; 

4) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale întreprinderii; 

5) exprimă acordul la transmiterea în locațiune/arendă sau comodat a activelor 

neutilizate în activitatea întreprinderii, decide modui de selectare a locatarului 

și coordonează contractele de locațiune/arendă și contractele de comodat; 

6) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe; 

7) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor întreprinderii în vederea 

obținerii creditelor bancare; 

8) exprimă acordul prealabil la achiziționarea de către întreprindere a bunurilor 

a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale 

acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400 000 

lei; 

9) asigură supravegherea activității economico-financiare a întreprinderii, fără a 



  

interveni nemijlocit în activitatea acesteia; 

10) exprimă acordul la instituirea de către întreprindere a filialelor și 

reprezentanțelor, precum și la participarea întreprinderii la constituirea 

asociațiilor; 

11) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administrație și stabilește 

cuantumul retribuției serviciilor ei; 

12) aprobă nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor 

stabilite de actele normative; 

13) apreciază activitatea consiliului de administrație și a administratorului în baza 

dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administrație, a 

administratorului și la activitatea economico-financiară a întreprinderii; 

14) aprobă repartizarea profitului net anual al întreprinderii; 

15) aprobă Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor 

la întreprinderea de stat; 

16) în statut pot fi prevăzute și alte drepturi și obligații ale fondatorului, care nu 

contravin legislației. 

39. Fondatorul selectează prin concurs și împutemicește autoritatea 

executivă să transmită atribuțiile de administrare a patrimoniului și de 

desfășurare a activității de întreprinzător administratorului în baza 

contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se 

instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive. 

40. Contractul individual de muncă al administratorului stabilește drepturile 

și obligațiile părților, inclusiv restricțiile privind drepturile de folosință 

și dispunere a patrimoniului întreprinderii, prevede modul și condițiile 

de remunerare a administratorului, stabilește obiectivele de performanță 

ale acestuia, răspunderea părțiior, precum și condițiile de încetare și 

reziliere a contractului. 

41. Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a 

Intreprinderii după încheierea și înregistrarea contractului individual de 

muncă cu administratorul, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, 

de statut și de contract. 

VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

42. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a 

Intreprinderii, alcătuit din 3 persoane (cel puțin 3), care reprezintă 

interesele autorității deliberative ale administrației publice locale și își exercită 

activitatea în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală și cu regulamentul consiliului de administrație, 

aprobat de fondator. 

43. Membrul consiliului de administrație se desemnează de fondator pe 

termen de 2 ani și poate fi orice persoană fizică care întrunește cerințele 

minime stabilite de autoritatea deliberativă, cu excepția persoanelor 

indicate la pct. 44. Membrii consiliului pot fî desemnați pentru un nou 

termen. Președintele consiliului de administrație este membru al 

consiliului de administrație. 

44. Membru al consiliului de administrație al întreprinderii nu poate fi: 

1) membrul autorității deliberative; 



  

2) conducătorul autorității executive a unității administrativ- teritoriale; 

3) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

4) administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii; 

5) membrul comisiei de cenzori; 

6) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de 

judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție 

în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute 

la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale, precum și persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele 

penale. 

45. Membrii consiliului de administrație al întreprinderii își exercită 

atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază. 

46. Membrii consiliului de administrație poartă răspundere față de 

întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor 

adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statut și de la regulamentul 

consiliului de administrație. Membrul consiliului de administrație al 

întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de 

repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost 

consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o 

opinie separată. Membrul consiliului de administrație este scutit de 

repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale 

dacă el a acționat conform indicațiilor în scris ale fondatorului, a căror' 

autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială. 

47. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administrație nu îl 

scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina 

lui. 

48. Consiliul de administrație are următoarele atribuții: 

1) aprobă anual planul de afaceri al Intreprinderii și monitorizează executarea 

acestuia; 

2) stabilește indicatorii de performanță ai Intreprinderii și criteriile de 

evaluare, ținînd cont de specificul și domeniul de activitate; 

3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și 

eficientizarea activității întreprinderii; 

4) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la 

activitatea conomico-financiară a întreprinderii; 

5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa; 

6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a 

bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea 

comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor 

neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor 

raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor 

bancare, a acordării sponsorizării; 

7) după primirea acordului prealabil al tbndatorului, aprobă prețul minim de 

expunere la vînzare a bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie 

peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii; 

8) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea 



  

fondatorului; 

9) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente 

controlului/auditului intern al întreprinderii, raportul auditorului și 

scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de 

acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate; 

10) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al 

întreprinderii și fondul de salarizare; 

11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la 

activitatea economico-financiară a întreprinderii; 

12) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancționarea 

administratorului; 

13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, 

modificarea statutului întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei; 

14) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de 

repartizare a profîtului net anual al întreprinderii, precum și normativele de 

repatrizare a profitului net; 

15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului 

întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs; 

16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor 

fmanciare anuale; 

17) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a 

serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei 

tehnico-materiale; 

18) aprobă achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror 

valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale 

întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 

lei; 

19) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii; 

în statutul întreprinderii și în regulamentul consiliului de administrație pot fi 

prevăzute și alte atribuții ale consiliului de administrație care nu contravin 

legislației. 

49. Consiliul de administrație al întreprinderii nu are dreptul să intervină în 

activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor 

prevăzute de legislație, de statut și de regulamentul consiliului de 

administrație. 

50. împutemicirile de membru al consiliului de administrație încetează la 

expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea 

de către fondator, la inițierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a 

întreprinderii, precum și la cererea acestuia. 

51. Membrul consiliului de administrație al întreprinderii se revocă de către 

fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al 

încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, 

cu informarea membrului consiliului în cauză. 

52. Ședința consiliului de administrație al întreprinderii se convoacă de 

președinte și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membri, însă nu mai 

rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc 



  

la cunoștința membrilor consiliului de administrație de către secretarul 

consiliului de administrație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua 

ședinței. 

53. Ședința consiliului de administrație poate avea loc cu prezența 

nemijlocită a membrilor sau prin corespondență și este deliberativă dacă 

la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia. 

54. Hotărîrile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității 

membrilor consiliului. 

55. Ședințele consiliului de administrație se consemnează în procese- 

verbale, care se semnează de către toți membrii consiliului participanți 

la ședință și se păstrează la secretarul consiliului. 

56. Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație se întocmește în 

termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, 

și va cuprinde: 

1) data și locul ținerii ședinței; 

2) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale 

președintelui și secretarului ședinței; 

3) ordinea de zi; 

4) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea 

numelui și prenumelui vorbitorilor; 

5) rezultatul votului și deciziile luate; 

6) anexele la procesul-verbal. 

VIII. ADMINISTRATORUL 

57. Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al 

Intreprinderii și are următoarele atribuții: 

1) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a întreprinderii; 

2) acționează fară procură în numele întreprinderii; 

3) reprezintă interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și 

juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de 

împutemiciri altor reprezentanți ai întreprinderii; 

4) asigură executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație 

al întreprinderii; 

5) asigură efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și încheie 

contractul de audit cu entitatea de audit selectafă de consiliul de 

administrație; 

6) prezintă consiliului de administrație informația despre rezultatele 

controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv despre deficiențele 

depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și 

înlăturarea deficiențelor identificate; 

7) prezintă trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind 

rezultatele activității întreprinderii; 

8) prezintă fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală 

cu privire la rezultatele activității economico-fmanciare a întreprinderii, 

raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului; 

9) prezintă consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și 

cheltuieli ale întreprinderii, precum și proiectul statelor de personal pentru 



  

anui următor celui gestionar; 

10) prez'intă spre coordonare consiliului de administrație propuneri de 

repartizare a profitului net anual al întreprinderii; 

11) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează 

personalul întreprinderii; 

12) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor fmanciare, a 

rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice și alte tipuri către organele 

respective de stat; 

13) asigură achitarea salariilor în modul și în termenele stabilite de legislație; 

14) îndeplinește și alte obligații ce țin de organizarea și asigurarea activității 

întreprinderii, conform legislației; 

15) asigură elaborarea planului de afaceri și îl prezintă spre aprobare 

fondatorului; 

16) asigură integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor 

întreprinderii; 

17) prezintă trimestrial consiliului de administrație informația referitoare la 

situațiile litigioase; 

18) solicită acordul prealabil al fondatorului și decizia consiliului de 

administrație privind achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și 

serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea 

activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau 

depășește suma de 400 000 lei; 

19) publică planul de achiziție și asigură respectarea principiului transparenței 

procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît 

acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării 

programului de producție al întreprinderii; 

20) realizează procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor 

pentru necesitățile de producere și asigurare a bazei tehnico-materiale, 

conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat de Guvern; 

21) asigură transferul în bugetul local al defalcărilor din profitul net anual, 

stabilite de fondator; 

22) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a 

atribuțiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului; 

23) asigură organizarea și ținerea contabilității în mod continuu din data 

înregistrării de stat a întreprinderii pînă la data lichidării acesteia; 

24) organizează sistemul de control intern; 

25) asigură și coordonează respectarea legislației cu privire la. prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

58. Administratorul întreprinderii se numește pe un termen de 5 ani 

(pînă la 5). 

Candidat la funcția de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice 

persoană fizică care a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani. Nu poate 

candida la funcția de administrator al întreprinderii municipale persoana care are 

antecedente penale nestinse, săvîrșite cu intenție. 

59. în cazul în care administratorul întreprinderii a admis încălcarea 



  

legislației, consiliul de administrație/autoritatea executivă propune 

fondatorului saneționarea sau eliberarea din funcție a acestuia. 

IX. COMISIA DE CENZORI ȘIAUDITUL 

60. Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către fondator și 

exercită controlul activității economico-financiare a întreprinderii. 

61. în componența comisiei de cenzori a întreprinderii se includ 

reprezentanți ai fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai 

autorităților administrației publice locale. 

62. Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția 

lor de bază. 

63. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi: 

1) persoanele indicate la pct. 44, cu excepția subpct. 4); 

2) membrii consiliului de administrație, persoanele necalificate în 

contabilitate, finanțe, economie, jurisprudență sau cele desemnate în cel 

puțin 4 comisii de cenzori ale întreprinderilor municipale. 

64. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani (pînă 

la 2) și are în componența sa 3 persoane (cel puțin 3). în componența comisiei 

de cenzori pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorităților administrației 

publice centrale, precum și ai colectivului de muncă. 

65. Comisia de cenzori a întreprinderii exercită semestrial controlul 

activității economico-financiare a acesteia. 

66. Comisia de cenzori a întreprinderii examinează scrisoarea către 

conducere emisă de entitatea de audit. 

67. Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea fondatorului, a 

administratorului, la cererea. consiliului de administrație sau autorității 

executive, efectuează controale inopinate ale activității întreprinderii. 

68. Administratorul întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile 

lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea 

controlului. 

69. în urma controlului, comisia de cenzori întocmește un raport, care 

reflectă: 

1) analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea capacității 

întreprinderii de a-și continua activitatea; 

2) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii prin prisma 

evoluției indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări și alți 

indicatori ce țin de condițiile de activitate concrete ale întreprinderii) în 

raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii 

de către consiliul de administrație a plafonului concret al salariului 

conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs; 

3) corectitudinea desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor 

și serviciilor; 

4) informația despre fapte de încălcare a legislației, a statutului și a 

regulamentelor interne ale întreprinderii, precum și despre valoarea 

prejudiciului cauzat; 

5) informația privind măsurile întreprinse de către administrator pentru 

înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit; 



  

6) recomandările pe marginea rezultatelor controlului; 

7) circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului. 

70. Raportul se semnează de către toți membrii comisiei de cenzori care au 

participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord 

cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, își expun opinia 

separată, care se anexează la raport. 

Forma raportului comisiei de cenzori se stabilește de regulamentul comisiei 

de cenzori, aprobat de fondator. 

71. Președintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va 

transmite raportul comisiei de cenzori administratorului și președintelui 

cousiliuiui de administrație. 

72. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot 

consultativ, la ședințele consiliului de administrație. 

73. în cazul în care înteprinderea face parte din categoria entităților mijlocii, 

entităților mari sau a entităților de interes public, în corespundere cu 

legislația contabilă, situațiile financiare anuale sînt supuse auditului 

obligatoriu, cu exepția cazului în care acestea au fost supuse auditului 

Curții de Conturi. 

X. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA BENEVOLĂ A 

ÎNTREPRINDERII 

74. întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorității 

deliberative a unității administrativ-teritoriale. 

75. Decizia cu privire la dizolvarea întreprinderii poate fi aprobată în 

temeiurile prevăzute de legislație și de statut. 

Dizolvarea întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. 

Excepție fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fară 

lichidarea persoanei juridice care își încetează existența, și transmiterea universală 

a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, 

către persoana juridică beneficiară. 

76. întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe și după 

dizolvare, pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, 

în cazul în care existența ei este necesară pentru lichidarea 

patrimoniului. 

77. Din data publicării deciziei privind dizolvarea întreprinderii, aceasta își 

încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a 

încheia noi acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi 

operațiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru 

operațiunile pe care le-a întreprins. 

78. Lichidarea întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită 

de fondator în număr de cel puțin 3 persoane sau de un lichidator 

desemnat de fondator, care va îndeplini toate operațiunile de lichidare a 

patrimoniului ce aparține cu drept de proprietate întreprinderii. 

79. Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă întreprinderea în 

procesul de lichidare și își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor 

de bază. 

80. După preluarea funcției, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu 



  

administratorul, întocmește și semnează ultimele situații financiare în 

baza bilanțului de lichidare. 

81. Comisia de lichidare/lichidatorul execută și finalizează operațiunile 

curente, evaluează, valorifică și înstrăinează activele întreprinderii 

dizolvate sub orice formă prevăzută de legislație, reprezintă 

întreprinderea dizolvată în instanțele de judecată, încasează creanțele, 

inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacții, 

concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialiști și experți, 

îndeplinește orice alte acțiuni, în măsura în care sînt necesare pentru 

dizolvarea întreprinderii. 

82. Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de 

lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, 

registrele și actele întreprinderii și să asigure păstrarea lor. Comisia de 

lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să țină registrul tuturor 

operațiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor. 

83. Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorității. 

Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor ei. 

84. Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanțelor creditorilor, 

întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de fondator. 

85. în cazul în care întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente 

lichidării benevole vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în 

acest scop în bugetul fondatorului. 

86. întreprinderea poate fî supusă dizolvării forțate prin hotărîrea instanței 

de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazul în care aceasta nu 

dispune de active sau în cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, nu a 

desfășurat activitate și nu a prezentat situațiile financiare și dările de 

seamă organelor abilitate. 

87. Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării 

forțate a întreprinderii. 

88. întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al 

persoanelor juridice în condițiile art. 26 din Legea nr.220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 

individuali în baza deciziei autorității deliberative. 

89. La lichidarea întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanțelor 

creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/ 

lichidator/administratorul fiduciar. 

XI. CONFLICTUL DE INTERESE 

90. Tranzacția reprezintă o înțelegere între două sau mai multe părți, prin 

care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb 

comercial. 

91. Tranzacția cu conflict de interese este tranzacția definită astfel conform 

art. 16 alin. (2) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală. 

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACȚIEI 

CU CONFLICT DE INTERESE 

92. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată 



  

de către întreprindere numai prin decizia consiliului de administrație. 

93. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de 

către consiliul de administrație cu unanimitatea membrilor săi, cu 

excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției. 

94. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administrație 

sînt persoane interesate de efectuarea tranzacției date, aceasta va fi 

încheiată numai prin hotărîrea fondatorului. 

95. Persoana interesată de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va 

trebui să părăsească ședința consiliului de administrație la care, prin vot 

deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei 

persoane la ședința consiliului de administrație se ia în considerare la 

stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se 

consideră că această persoană nu a participat la votare. 

96. Dacă membrilor consiliului de administrație nu le erau cunoscute toate 

circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese 

și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi 

ale prezentului articol, consiliul de administrație este obligat să ceară 

administratorului întreprinderii: 

1) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze 

contractul încheiat cu conflict de interese; sau 

2) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a 

prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții. 

97. Pentru rezolvarea unei situații de conflict de interese se vor lua în 

considerare interesele organizației publice, interesul public, interesele 

legitime ale salariaților, natura conflictului de interese, precum și alți 

factori. 

98. Tranzacțiile încheiate într-o situație de conflict de interese real sînt 

lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora 

ar aduce daune interesului public. 

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI 

99. întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web și pe pagina web 

oficială a fondatorului statutul, regulamentele inteme și raportul anual 

al întreprinderii. 

100. Raportul anual al întreprinderii va fî plasat pe pagina web oficială în 

termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune și va conține cel 

puțin: 

1) informația despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de 

muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere; 

2) informația privind membrii organelor de conducere și control ale 

întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea 

indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea întreprinderilor în 

care aceștia reprezintă concomitent interesele unității administrativ-

teritoriale; 

3) situațiile financiare anuale; 

4) informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, 

garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale 



  

angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere; 

5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control; 

6) raportul conducerii, care va include: 

a) datele privind realizarea indicatorilor fmanciari de performanță stabiliți 

pentru întreprindere, inclusiv pentru fîlialele acesteia, dacă ele există; 

b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de perfortnanță relevanți 

pentru activitatea Intreprinderii; 

c) descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și 

dezvoltării; 

d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Intreprinderii, inclusiv 

a tranzacțiilor cu conflict de interese; 

e) descrierea riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea și 

atenuarea impactului acestora; 

f) informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului 

înconjurător; 

g) informația privind existența filialelor întreprinderii; 

h) perspectivele de dezvoltare a întreprinderii și oportunitățile profesionale ale 

angajaților. 

101. Raportul auditorului întreprinderii va fi plasat pe pagina web a 

întreprinderii și prezentat Agenției Proprietății Publice pentru plasare pe 

pagina sa web oficială. 

102. în activitatea sa întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

XIV. DISPOZIȚIIFINALE 

103. Prezentul Statut este întocmit în___3_____exemplare identice, 

fiecare 

avînd aceeași forță juridică. 

104. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția 

Servicii Publice. 

105. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele 

cu funcții de răspundere și angajații întreprinderii. 

106. Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile nu 

afectează valabilitatea celorlalte, Statut.ul rămînînd în vigoare și 

producînd efecte juridice. 

107. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile actelor 

normative ale Republicii Moldova. 

108. Litigiile apărute în timpul activității întreprinderii și/sau cu ocazia 

reorganizării ori dizolvării ei se soluționează în conformitate cu 

legislația, fie pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau 

arbitrale competente. 

 

Secretarul Consiliuli raional    Alexei Galusca 

  



  

 
Nota informativă  

la Decizie nr. 6/13 din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la aprobarea Statutului 

„Centrul Stomatologic Raional Ocnița”  Î.M. 

 

În conformitate cu Hotărîrea Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor 

acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, publicată: 02-11-2019 în 

Monitorul Oficial Nr. 326-327 art. 729, Fondatorul, în cazul dat, Consiliul raional 

Ocnița,  în termen de 30 de zile trebuie să aprobe Statutul întreprinderilor 

municipale pe care le-a constituit. 

Prezentul Statut corespunde actelor normative existente și legislației în 

vigoare. 

Director „Centrul Stomatologic Raional Ocnița” ÎM                I. Goinic 

 
  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/14 

din 24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea devizului de  

venituri si cheltuieli (business-plan) a 

„Centrul Stomatologic Raional Ocnita” Î.M.  

pentru anul 2019. 

     Examinind demersul si nota explicativă a „Centrul Stomatologic Raional 

Ocnita” Î.M.  privind modificarea devizului de venituri si cheltuieli (business-

plan) pentru anul 2019, conform “Normelor metodologice cu privire la formarea 

devizului de venituri si cheltuieli” aprobate prin ordinul comun al Ministerului 

Sanatatii Muncii si Protectiei Sociale si CNAM nr.653/205 din 24.05.2018, in 

baza art. 43(1) r) al legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se aproba modificarea devizului de venituri si cheltuieli (business-plan) 

pentru anul 2019, dupa cum urmeaza: 

Sursele CNAM 

2.4.9 Procurarea imobilizarilor necorporale,mijloacelor fixe   -86436.00 

2.1.1 Retribuirea muncii                                                            +40910.00 

2.1.2 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii            +7363.80 

2.1.3 Primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala      +1840.95 

2.3   Medicamente si dispositive medicale                                 +11727.86          

2.4.4Energie electrica               +2185.02 

2.4.8Alte cheltuieli                        +22408.37       

  

Sursele contra plata 

2.4.9 Procurarea imobilizarilor necorporale,mijloacelor fixe     -15650.00 

2.3   Medicamente si dispositive medicale                               +25600.00 

2.4.2 Perfectionarea cadrelor                                                      +5174.00 

2.4.3.1  Produse petroliere                                                           -3000.00 

2.4.8Alte cheltuieli                         -12124.00 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării.  

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

  



  

Nota  informativă 

la Decizia nr 6/14  din  24 decembrie 2019 

Cu privire la modificarea devizului de venituri si cheltuieli (business-plan) a 

IM Centrul Stomatologic Raional Ocnita pentru anul 2019. 

 

La demersul inaintat de I.M. Centrul Stomatologic Raional Ocnita. 

Prin prezenta explicam faptul ca initial in devizului de venituri si cheltuieli 

(business-plan) pentru anul 2019pentru procurarea imobilizarilor 

necorporale,mijloacelor fixe a fost planificata suma de 192000.00 din sursele 

CNAM si 72000.00 din sursele contra plata. 

Ca urmarea a desfasurarii procedurii de Achizitii Publice  LP nr.19/00009 

din 10.06.2019 si LP nr.19/00011 din 27.05.2019 petrecuta de Achizitiile Publice 

Centralizate in Sanatate, pretul de achizitionare sa stabilit a fi mai mic, 

corespunzator –instalatia stomatologica-105564.00lei din sursele CNAM si 

autoclavul si sterilizatorul-56350.00lei din contra plata si in urma analizei 

economic-financiare pentru ianuarie-octombrie 2019 a aparut necesitatea de a 

modifica devizului de venituri si cheltuieli (business-plan) pentru anul 2019,dupa 

cum urmeaza: 

Sursele CNAM 

2.4.9 Procurarea imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe              -86436.00 

2.1.1 Retribuirea muncii      +40910.00 

2.1.2 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii            +7363.80 

2.1.3 Primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala     +1840.95 

2.3   Medicamente si dispositive medicale      

+11727.86 

2.4.4 Energie electrica          +2185.02 

2.4.8 Alte cheltuieli                                    +22408.37

  

 

Sursele contra plata 

2.4.9 Procurarea imobilizarilor necorporale,mijloacelor fixe   -15650.00 

2.3   Medicamente si dispositive medicale                            +25600.00 

2.4.2 Perfectionarea cadrelor                                                      +5174.00 

2.4.3.1  Produse petroliere                                                           -3000.00 

2.4.8 Alte cheltuieli                                  -12124.00 

 

Director IM CSR Ocnita                                      Ivan Goinic 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/15 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu privire la acceptul premierii personalului 

 „Centrul Stomatologic Raional Ocnița” Î.M.  

În urma Demersului administrației „Centrul Stomatologic Raional Ocnița” Î.M.,  

în   conformitate cu Contractul colectiv de muncă al instituției, în baza art. 43 (1) 

r)  din Legea privind Administraţia Publică Locală Nr.436-XVI din 28.12.06, 

Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se acceptă premierea personalului „Centrului Stomatologic Raional Ocnița” 

Î.M.,  în valoarea unui salariu de funcție din economiile fondului de 

salarizare. 

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

„Centrului Stomatologic Raional Ocnița” Î.M.  

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

  



  

 

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/15 din  24 decembrie 2019 

„Cu privire la acceptul premierii personalului 

„Centrul Stomatologic Raional Ocnița” Î.M.” 

 

In urma modificarilor efectuate si in temeiul HG nr.743 din 11.06.2002 p.13 

”Cu privire la salarizarea angajatilor din unitatile cu autonomie financiara“ și în 

temeiul Contractului Colectiv de Muncă Cap. IV p. 4.2 „Pentru cointeresarea 

materială a personalului în sporirea eficienței și calității muncii, conducătorului 

instituției medicale i se acordă dreptul, cu consultarea sindicatelor, să premieze 

angajații, în limitele fondului de salarizare, fără limitarea sumei premiului plătit 

unui lucrător, precum și să le acorde ajutor material”, solicitam acordul de 

premiere a angajatilor I.M.Centrul Stomatologic Raional Ocnita cu prilejul 

sarbatorilor de iarna. 

 

 

Director IM CSR Ocnita                                      Ivan Goinic  



  

REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

Decizie nr. 6/16 

din  24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la modificarea și simplificarea Comisiilor 

consultative de specialitate” 

 

În   conformitate cu art. 43 (2)  din Legea privind Administraţia Publică 

Locală Nr.436-XVI din 28.12.06, Regulamentul privind constituirea și 

funcționarea Consiliului raional, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/9 din 07 

sepnembrie 2015, în urma propunerilor parvenite, Consiliu raional  

DECIDE: 

1. Se constituie 4 Comisii consultative de specialitate cu ocomponență 

numerică de 9 consilieri, conform Anexei, parte component a prezentei 

Decizii. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

Anexă 

la Decizia nr.6/16 

din 24 decembrie 2019 

 

Componenţa comisiilor consultative de specialitate 

din cadrul Consiliului raional Ocniţa 

 

 

I Comisia consultativă de specialitate în domeniul respectării drepturilor 

omului, protecţiei consumatorului şi cooperării transfrontaliere. 

 

 Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul 

supleant 

1 Bagrii Boris PSRM Chiriac Veaceslav 

2 Chiriac Veaceslav PSRM Cotovici Alexandr 

3 Guțu Vasile PSRM Hibovscaia Natalia 

4 Casco Igor PSRM Gîrleanu Pavel 

5 Hibovscaia Natalia PSRM Latco Viorelia 

6 Țopa Andrei PCRM Anin Alexei 

7 Gaidău Constantin PDM Tabuica Valeriu 

8 Bumacov Alexandru Blocul ACUM Popov Igor 

9 Simacovici Andrei PP  ”Șor” Curea Oleg 

II Comisia consultativă de specialitate în domeniul  

economiei, finanţelor şi bugetului 

 Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul 

supleant 

1 Tomai Ion PSRM Garaz Dumitru 

2 Latco Viorelia PSRM Grosu Nina 

3 Hibovscaia Natalia PSRM Moroșan Cornel 

4 Gîrleanu Pavel PSRM Casco Igor 

5 Manoil Andrei PSRM Cotovici Alexandr 

6 Popov Igor Blocul ACUM Bumacov Alexandru 

7 Tabuica Valeriu PDM Cușnir Eugeniu 

8 Țopa Andrei PCRM Ghinda Lidia 

9 Gîrtopan Clavdia PP Partidul Nostru  



  

  

 

 

 

 

 

Secretarul  Consiliului raional                                    Alexei Galuşca 
  

III Comisia consultativă de specialitate în domeniul  

învăţămîntului, sănătății, culturii și problemelor sociale 

 Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul 

supleant 

1 Vidaico Angela PSRM Romaniuc Vasile 

2 Mateiciuc Svetlana PSRM Cușnir Ghenadie 

3 Moroșan Cornel PSRM Romaniuc Vasile 

4 Garaz Dumitru PSRM Guțu Vasile 

5 Lisnic Piotr PSRM Gîrleanu Pavel 

6 Cușnir Eugeniu PDM Gaidău Constantin 

7 Cușnir Boris Blocul ACUM Vacarița Rodica 

8 Ghinda Lidia PCRM Țopa Andrei 

9 Curea Oleg PP  ”Șor” Simacovici Andrei 

IV Comisia consultutativă de specialitate în domeniul  

protecţiei mediului şi dezvoltării teritoriului. 

 

 Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul 

supleant 

1 Guțu Vasile PSRM Casico Igor 

2 Cușnir Ghenadie PSRM Hibovscaia Natalia 

3 Grosu Nina PSRM Gîrleanu Pavel 

4 Romaniuc Vasile  PSRM Cotovici Alexandr 

5 Cotovici Alexandr PSRM Lisnic Piotr 

6 Anin Alexei PCRM Gaiciuc Boris 

7 Lucașciuc Igor Blocul ACUM Cușnir Boris  

8 Vacarița Rodica  Blocul ACUM  Bumacov Alexandru 

9 Gaidău Constantin PDM Cușnir Eugen 



  

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/16 din  24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la modificarea și simplificarea Comisiilor 

consultative de specialitate” 

 

Ținînd cont de volumul de proiecte de Decizii, care sunt supuse examinării și 

avizării de către Comisiile consultative de specialitate, consilierii raionali au  

propus reducerea numărului de Comisii consultative, cu mărirea numerică a 

componenței. 

Examinării DVS vi se propune prezentul proiect, unde sunt desemnate 4 

Comisii în mărime numerică de 9 membri, care prin competența lor acoperă tot 

volumul de probleme ce sunt examinate de Consiliu întru bunăstarea populației 

raionului. 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                            A. Galuşca 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/17 

din  24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la constituirea Comisiei 

 de concurs pentru ocuparea funcţiilor  

publice   de conducere” 

 

În   conformitate cu prevederile art.29 alin.2 lit.c) din Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 

prevederile p. 54 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin 

concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, 

DECIDE: 

1. În scopul desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor publice  de 

conducere din Aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile 

subordonate Consiliului raional, se constituie Comisia de concurs în 

următoarea componenţă: 

1) Plopa Iurie   –  preşedinte al raionului, preşedintele comisiei, 

2) Cataraga Tatiana – specialist principal, secretar al comisiei, 

Membrii Comisiei: 

3) Vicepreședinții al raionului  - reieșind din domeniul de competență; 

4) Galușca Alexei - secretarul Consiliului raional; 

5) Flocea Iulia - specialist principal; 

6) Cebotari Antonina –  șef Secție APL; 

7) Vidaico Anjela – consilier raional; 

8) Hibovscaia Natalia – consilier raional; 

9) Popov Igor  – consilier raional; 

10) Țopa Andrei – consilier raional; 

11) Gaidău Constantin – consilier raional.  

2. Comisia de concurs îşi va desfăşura activitatea în strictă conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin 

concurs pînă la alegerea noului Consiliu raional. 

3. În cazul eliberării unui membru al Comisiei din funcția deținută, persoana 

nou-angajată devine membru, fără a se emite un act nou. 

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina dlui Iurie  

Plopa, preşedinte al raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 



  

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/17 din  24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor 

publice   de conducere” 

 

 

           În conformitate cu art.29 alin. 1 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi în baza art.54 din  

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin concurs (anexa nr.1 la 

HG nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-

XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public) 

pentru desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice  de conducere, 

Consiliului raional i se propune de a  constitui comisia de concurs pentru ocuparea 

funcției publice de conducere.  

  

 

 

 Specialist principal                                                         Tatiana Cataraga   



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

  

Decizie nr. 6/18 

din  24 decembrie 2019 

 

 

Cu privire la desemnarea reprezentantului  

Consiliului raional în instanța de judecată 

 

În conformitate art.43 al. (1) m) Legea privind administrația publică locală nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se împuternicește dna Iulia Flocea (Șargu), specialist principal, de a 

reprezenta interesele Consiliului în instanța de contencios administrativ, 

penal, civil, privind legalitatea deciziilor adoptate: a înainta acțiuni, 

referințe, cereri de apel și recurs, în toate instanțele, fiind împuternicită cu 

toate drepturile și obligațiunile indicate în procură. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul adoptării. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

  



  

Nota informativă  

la Decizia nr 6/18  din  24 decembrie 2019 

„Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța 

de judecată” 

 

În conformitate cu prevederile art. 81 CPC RM și art.43 al (1) m) Legea 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul 

raional împuternicește reprezentantul său în instanțele de judecată care va susține 

și apăra interesele ultimului, în cazul cînd Consiliul raional este atras într-un 

litigiu civil sau penal și conform art.186 CPC RM reprezentantul să aibă 

posibilitatea să semneze referința. 

Împuternicirile reprezentantului vor fi indicate în procură, eliberată 

conform prevederilor CPC și CC și semnată de președintele raionului. 

 

Specialist principal  Iulia Flocea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
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Decizie nr. 6/19 

din  24 decembrie 2019 

 

 

Cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiei   

pentru protecția copilului aflat în dificultate   

 

    În conformitate cu art.43 (2) al Legii privind administrația publică locală  nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006, a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, aprobat prin 

Decizia nr.1/13 din 31 martie 2016,  Consiliul raional  

                                                 DECIDE : 
1. Se modifică componența nominală a Comisiei pentru protecția copilului 

aflat în dificultate, după cum urmează: 

- Galina Zalevscaia - președintele comisiei, vicepreședintele raionului, 

- Iurie Rusu - vicepreședintele comisiei, șef DASPF, 

- Aliona Nosatîi- secretarul comisiei,  specialist  DASPF,                            

                                Membrii comisiei: 

 Serghei Țaralunga – ofițer superior al Serviciului Interacțiune Comunitară 

al SSP a IP; 

 Maria Rusu - medic de familie IMSP CS Ocnița; 

 Elena Petrovscaia – specialist SAP DÎ; 

 Iulia  Flocea - specialist principal în Aparatul președintelui raionului; 

 Oxana Zavidei – președinte ONG „Stimul”; 

 Marina Scrinic – specialist Biblioteca orășenească Ocnița. 

2. În cazul eliberării unui membru al Comisiei din funcția deținută, persoana 

nou-angajată devine membru, fără a se emite un act nou. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare  din momentul adoptării. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



  

Notă informativă 

la Decizie nr. 6/19 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei   

pentru protecția copilului aflat în dificultate   

 

   Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate  este un organ abilitat cu 

eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind 

depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și 

a măsurilor de protecție a copilului separat de părinți. 

Comisia funcționează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Decizia 

Consiliului raional nr.1/13 din 31 martie 2016. 

 

 

 

               Șef DASPF Iurie Rusu 
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Decizie nr. 6/20 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu privire la modificarea componenței  

Consiliului raional pentru protecția dreptului copilului  

 

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

28 decembrie 2006, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr.409 din 09.04.1998, Consiliul raional  

                                                 DECIDE: 

1. Se modifică componența Consiliului raional pentru protecția dreptului 

copilului, după cum urmează: 

 Zalevscaia Galina – vicepreședinte al raionului, Președintele 

Consiliului raional pentru protecția dreptului copilului; 

 Zaharco Ivan – șef Direcțe Învățământ, vicepreședintele Consiliului 

pentru protecția dreptului copilului   

 Țurțirica Stella – specialist superior DASPF, secretarul Consiliului 

pentru protecția dreptului copilului  

Membrii Consiliului 

 Flocea Iulia – specialist principal, Aparatul președinteluui raionului; 

 Beștanco Ina – medic obstetrician-ginecolog  IMSP CMF Ocnița; 

 Țaralunga Serghei - ofițer superior al Serviciului Interacțiune 

Comunitară al SSP a IP; 

 Sarev Marina – manager Serviciu APP DASPF; 

 Lupu Svetlana – psiholog ONG „Stimul”, cadru de sprijin gimnaziul 

Hădărăuți 

 Ghinda Lidia – consilier al Consiliului raional Ocnița, director al 

gimnaziului-grădiniță Unguri; 

 Sturzinscaia Ecaterina – președintele Sindicatului interramural 

Ocnița; 

 Ursan Victor - specialist principal în problemele tineret și sport, 

Consiliul raional Ocnița; 



  

 Demenciuc Alexandru – elev cl. XII, Liceul Teoretic „M. 

Sadoveanu”, or. Ocnița; 

 Goroh Andreea – elevă cl. XII, Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, 

or. Ocnița. 

2. În cazul eliberării unui membru al Consiliului din funcția deținută, persoana 

nou-angajată devine membru, fără a se emite un act nou. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare  din momentul adoptării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

  



  

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/20 din  24 decembrie 2019 

”Cu privire la modificarea componenței 

Consiliului raional pentru protecția dreptului copilului” 

 

Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului își desfășoară 

activitatea în baza Regulamentului și recomendărilor Consiliului Național pentru 

protecția drepturilor copilului.  

Consiliul realizează următoarele obiective:  

- asigurarea respectării prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile  

copilului, Legii privind drepturile  copiluluii, implementarea strategiilor și 

programelor naționale de  protecție a  drepturilor copilului și familiei, 

- protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți, 

- evaluarea și monitorizarea, încolaborare cu autoritățile de resort, a 

respectării reglementărilor legale privind protecția drepturilor copilului în 

instituțiile de îngrijire și educație, 

- examinarea cazurilor de încălcare a  drepturilor copilului de către 

persoanele fizice și juridice, 

- examinarea cazurilor minorilor delicvenți și ale părinților ce nu-și 

îndeplinesc obligațiunile părintești, 

- consolidarea parteneriatului social în  domeniul protecției drepturilor 

copilului și familiei. 

Hotărîrile Consiliului sînt executorii pentru Consiliile locale, precum și 

pentru persoanele fizice vizate în ele. 

 

 

Specialist superior DASPF                                                S. Țurțurica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/21 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu  privire  la modificarea Deciziei 4/3 din 21 august 2018  

despre crearea  serviciului  social de Suport  Monetar  adresat  

familiilor/persoanelor defavorizate 

 

În conformitate cu art. 43 (1) i) și (2) al Legii privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în  scopul  implementării  prevederilor  Legii  

asistenței  sociale  nr.547  din  25.12.2003,    în  conformitate cu Hotărîrea  

Guvernului  nr.716  din 18.07.2018 „Cu  privire  la  crearea serviciului  social  de  

Suport  Monetar  adresat  familiilor/persoanelor  defavorizate’’ Consiliul  raional  

Ocnița, 

                                                           Decide : 

1. Se modifică componența Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în 

situații de dificultate, organ abilitat de a elibera aviz pentru acordarea 

suportului monetar, conform anexei, parte componentă a prezentei decizii.   

2. Executarea  deciziei  date  se  pune în  seama  domnului  Iurie  Rusu - șeful  

Direcției  Asistență  Socială  și  Protecția  Familei Ocnița. 

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina doamnei Galina 

Zalevscaia, vicepreședintele raionului. 

4. În cazul eliberării unui membru al Comisiei din funcția deținută, persoana 

nou-angajată devine membru, fără a se emite un act nou. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul 

Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

Anexă 

la Decizia  Consiliului raional 

nr.6/21  din 24 decembrie 2019 

 

„Anexa 

la Decizia  Consiliului raional 

nr.4/3  din 2 august 2018” 

 

 

Comisia 

 

pentru protecția persoanelor aflate 

în situațiii de dificultate organ abilitat cu 

dreptul de a examina și de a elibera Aviz 

pentru acordarea/neacordarea suportului Monetar 

 

 

 Zalevscaia Galina – vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei 

 Blîndu Elena – specialist  principal DASPF, secretarul Comisiei 

 

Membrii comisiei: 

 Rusu Iurie, șef  DASPF  Ocnița,  

 Managerul Serviciului social de suport monetar  

 Dutca Tudor – șef  IMSP CS Ocnița 

 Melnik Aurica - șef Casa Teritorială de Asigurări Sociale 

 Lazari Mihail -  președintele consiliului raional al veteranilor, 

reprezentant al  societății civile 

 Bogaci Olesea – șef-adjunct Secție securitate publică, Inspectoratul de 

Poliție 

 Invitat - Reprezentantul APL de nivelul 1  

 

                                       

        

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                  Alexei  Galușca”

                                                    

  



  

Notă informativă 

la Decizia nr. 6/21 din  24 decembrie 2019 

 

„Cu  privire  la modificarea Deciziei 4/3 din 21 august 2018 

despre crearea  serviciului  social de Suport  Monetar  adresat  

familiilor/persoanelor defavorizate” 

 

În  temeiul Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire 

la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, 

art. 541), cu modificările și completările ulterioare  Guvernul Republicii Moldova 

a aprobat  si a pus în aplicare din  data de 1 iulie 2018 Regulamentul-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate. 

Consiliul rational Ocnița prin Hotărîrea 4/3 din 21 august 2018 a creat 

Serviciul  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și 

a aprobat  Regulamentul privind organizarea și funcționarea  acestui serviciu.  

A fost creată și  aprobată  componența Comisiei pentru protecția persoanelor 

aflate în situații de dificultate, organ abilitat  cu dreptul de a examina și de a elibera 

aviz pentru acordarea/ neacordarea suportului monetar. 

În urma alegerilor locale, este nevoie de a modifica  componența Comisiei 

pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate. 

 

 

Şef  Direcția  Asistenţă Socială 

 

şi Protecţia Familiei  Ocnița,                                                Iurie  Rusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/22 

din  24 decembrie 2019 
 

Cu privire la aprobarea Statutului Î. M. „ARHPROIECTURBAN” 

În baza art. 43 (1) p), q) (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006,  în  conformitate cu  prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr. 484/2019, examinînd Statutul Î. M. „ARHPROIECTURBAN”, Consiliul 

raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă Statutul Î. M. „ARHPROIECTURBAN”. 

2. Se aprobă capitalul statutar al întreprinderii în mărime de 5 000 lei. 

3. Executivul raional urmează să propună modul de suplinire a capitalului 

statutar pînă la mărimea aprobată. 

4. Domnul Vitalie Lazari, managerul Î. M. „ARHPROIECTURBAN”, 

urmează să înregistreze prezentul Statut la Agenția Servicii Publice. 

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

Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

  



  

Anexă 

la Decizia nr.6/22  

din 24 decembrie 2019 

 

 

STATUTUL  

Întreprinderii municipale 

de  proiectare  și sistematizare  

„ARHPROIECTURBAN” 
(Î.M. „ARHPROIECTURBAN”) 

(denumirea întreprinderii, inclusiv abreviată)  

   

I.DISPOZIŢII GENERALE 
   

1. Denumirea: Întreprinderea Municipală  de  Proiectare  și 

Sistematizare  „ARHPROIECTURBAN” 
 (completă) 

(Î.M. „ARHPROIECTURBAN”) (în continuare – Întreprindere). 
       (abreviată) 

2. Sediul Întreprinderii: MD -7101, str.Independenții,  nr.51,  or.Ocnița, 

Republica  Moldova,  tel.0-271-260-73 
(adresa juridică)  

3. Întreprinderea este creată în temeiul deciziei  Consiliului  raional Ocnița  

nr.6/12  din  02.12.200 
 (numărul, data şi denumirea completă a deciziei autorității deliberative)    

4. Fondator al Întreprinderii este Consiliul  raional Ocnița, cu sediul     MD 

-7101, str.Independenții,  nr.51,  or.Ocnița, Republica  Moldova,  (în continuare – 

fondator).  

5. Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii:                                 a)  

activitatea  de  proiectare  pentru  toate  categoriile  de  construcții,  pentru  

urbanism  și  (sau)  inginerie,  reconstrucții,  restaurări  (punct  17)  art.8)    

                                                                                                                74.20.1;  

b)  activități  în  domeniul  arhitecturii  și  construcțiilor  civile           74.20.0; 

c)  activități  de  consultare  și  management                                       74.14.0; 

d)  activități  de  secretariat  și  traducere                                            74.83.0; 

e)  alte  activități  de  servicii  prestate  întreprinderilor,  neincluse   

     în  alte  categorii  (activitățile  de  decorațiuni  interioare)               74.84.0; 

      

      Dirijarea  metodologică  a  activității  întreprinderii  este  efectuată  de  către  

Ministerul  Economiei  și  Infrastructurii  al  Republicii  Moldova  prin  

intermediul  arhitectului  - șef  al  raionului. 

6. Întreprinderea este persoana juridică care desfăşoară activitate de 

întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale 

transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii 

obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-financiare. 

 

7. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii 

Moldova  nr.1107/2002, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

lex:LPLP200206061107e
lex:LPLP200206061107e
lex:LPLP19940616146


  

întreprinderea municipală, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, de acte normative şi de statut. 

8. Întreprinderea se înregistrează la Agenţia Servicii Publice conform Legii 

nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali. 

 

9. Întreprinderea dobîndeşte dreptul de persoană juridică din momentul 

înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.  

10. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sub o anumită denumire, care 

include cuvintele „întreprindere municipală” sau abrevierea „Î.M.” și se 

individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO).  Pe blancheta cu 

antet se indică denumirea, sediul şi numărul de identificare de stat. 

11. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, îşi poate asuma 

obligaţii, poate fi reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti.  

12. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă 

conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate, iar cu acordul 

fondatorului, să instituie filiale, reprezentanţe și să participe la constituirea 

asociațiilor şi a concernelor. 

13. Întreprinderea nu poate fi fondator al societăţii comerciale. 

14. La statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii 

şi listele de inventariere a activelor şi datoriilor. Pentru bunurile imobile, 

suplimentar, se va indica adresa poştală şi, după caz, numărul cadastral.  

15. Suprafaţa încăperii transmisă în gestiunea Întreprinderii constituie 

__10,2 m.p. Planul încăperii se anexează.  

16. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile sale împreună cu 

toate bunurile ce le deţine cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă răspundere 

pentru obligațiile Întreprinderii, iar Întreprinderea nu poartă răspundere pentru 

obligațiile fondatorului. 

   

II. BUNURILE ÎNTREPRINDERII  

 

17.Bunurile Întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al 

unității administrativ-teritoriale depuse ca aport în capitalul social al Întreprinderii 

şi bunurile obţinute ca rezultat al activităţii desfăşurate şi aparţin acesteia cu drept 

de proprietate. 

 

18.Bunurile domeniului public al unității administrativ-teritoriale aflate în 

administrarea Întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate. Aceste 

bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate sau 

supuse executării silite nici chiar în cazul insolvabilităţii, nu pot constitui obiect 

al gajului şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, nu pot fi dobîndite de 

către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă 

asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct de evidenţa 

activelor Întreprinderii. Lista bunurilor domeniului public al statului aflate în 

administrarea Întreprinderii se anexează la statut. 

lex:LPLP19920103845


  

19.Întreprinderea este obligată să utilizeze raţional şi eficient bunurile de 

care dispune şi să asigure integritatea lor. 

20.Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor 

Întreprinderii se stabilește de legislație. Transmiterea, comercializarea, darea în 

locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor Întreprinderii se efectuează în 

modul stabilit de Guvern. 
 

III. CAPITALUL SOCIAL 

 

21.Capitalul social al Întreprinderii constituie  5000 lei.  

22.Capitalul social al Întreprinderii este constituit din aporturi în numerar  

al fondatorului în sumă de 5000 lei. 

23.Aporturi la capitalul social nu pot fi: 

1) bunurile a căror circulaţie este interzisă sau limitată prin lege; 

2) creanţele Întreprinderii; 

3) bunurile imobile neînregistrate; 

4) bunurile instituţiilor de învăţămînt, medicale, ale patrimoniului cultural 

şi cele din sfera locativ-comunală. 

24.Capitalul social al Întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau 

reducerea lui. 

25.Decizia de modificare a capitalului social al Întreprinderii se adoptă de 

către fondator. 

26.Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al 

Întreprinderii, în limita părţii ce depăşeşte capitalul social şi/sau aporturile primite 

de la fondator. 

27.Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul şi bilanţul 

Întreprinderii după înregistrarea în ordinea stabilită de Legea nr.220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.  
 

IV. PROFITUL NET 

 

28.Profitul net poate fi îndreptat pentru: 

1) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

2) formarea rezervei pentru dezvoltarea Întreprinderii; 

3) defalcări în bugetul local; 

4) plata recompenselor pentru membrii organelor de conducere şi control; 

5) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei. 

29.Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator. 

30.Defalcările stabilite de fondator se transferă de Întreprindere la bugetul 

local pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.   

În același termen Întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea 

de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acesteia.  

Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul local constituie încălcare 

fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul 

fiscal nr.1163/1997. 

lex:LPLP20071019220


  

31.Din profitul net Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui 

mărime va constitui 1800 lei (nu mai puţin de 10% din capitalul social al 

Întreprinderii). 

32.În cazul în care fondatorul decide repartizarea profitului în conformitate 

cu pct.28 subpct. 5), mărimea recompensei anuale a organului de conducere și de 

control respectiv se stabilește în creștere/descreștere față de recompensa aprobată 

de fondator în anul precedent celui gestionar, direct proporțională 

creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent. 

33.Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din 

anii precedenţi şi/sau pentru dezvoltarea Întreprinderii în cazul în care: 

1) Întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce 

la insolvabilitatea ei; 

2) valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai 

mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plăţii defalcărilor 

în buget. 

34.Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor 

nete ale Întreprinderii va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul 

va adopta una dintre următoarele hotărîri: 

1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5000 lei; 

2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace băneşti în calitate de aport la 

capitalul social; 

3) de dizolvare a Întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 

5 000 lei. 
  

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII 

 

35.Organele de conducere ale Întreprinderii sînt: 

1) fondatorul; 

2) consiliul de administraţie; 

3) administratorul – organ executiv; 

4) comisia de cenzori. 

36.Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi 

administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legeanr. 

246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, de actele 

normative ce reglementează domeniul administrării proprietăţii publice și de 

statut. Atribuţiile lor nu pot fi delegate altor persoane. 
 

V. FONDATORUL 

 

37.Fondatorul,  împreună cu autoritatea executivă, în limitele 

competențelor atribuite, îşi exercită drepturile de gestionar al Întreprinderii prin 

intermediul consiliului de administraţie şi al administratorului Întreprinderii 

(organul executiv).  

38.Fondatorul are următoarele atribuţii principale:  

1) aprobă statutul Întreprinderii, regulamentul consiliului de administraţie 

şi al comisiei de cenzori; 



  

2) decide referitor la modificarea capitalului social al Întreprinderii, la 

propunerea consiliului de administraţie; 

3) desemnează, în conformitate cu prezentul Statut și actele normative ale 

Consiliului raional Ocnița (autoritatea deliberativă/ şi revocă preşedintele şi 

membrii consiliului de administraţie, președintele și membrii comisiei de cenzori, 

stabileşte componenţa numerică a consiliului de administraţie şi a comisiei de 

cenzori, cuantumul remunerării lunare a administratorului, a preşedintelui, a 

membrilor consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori; 

4) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale 

Întreprinderii; 

5) exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a 

activelor neutilizate în activitatea Întreprinderii, decide modul de selectare a 

locatarului şi coordonează contractele de locaţiune/arendă şi contractele de 

comodat; 

6) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe; 

7) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor Întreprinderii în vederea 

obţinerii creditelor bancare; 

8) exprimă acordul prealabil la achiziţionarea de către Întreprindere a 

bunurilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete 

ale acesteia, conform ultimelor situaţii financiare anuale, sau depăşesc 400 000  

lei; 

9) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Întreprinderii, 

fără a interveni nemijlocit în activitatea acesteia; 

10) exprimă acordul la instituirea de către Întreprindere a filialelor și 

reprezentanțelor, precum și la participarea Întreprinderii la constituirea 

asociațiilor; 

11) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie și 

stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei; 

12) aprobă nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor 

stabilite de actele normative; 

13) apreciază activitatea consiliului de administraţie şi a administratorului 

în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administraţie, 

a administratorului şi la activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

14) aprobă repartizarea profitului net anual al Întreprinderii; 

15) aprobă Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor,  lucrărilor şi 

serviciilor la întreprinderea de stat; 

16) în statut pot fi prevăzute și alte drepturi și obligații ale fondatorului, 

care nu contravin legislației. 

39.Fondatorulselectează prin concurs și împuternicește autoritatea 

executivă să transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare 

a activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de 

muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi 

și ai autorității executive. 

40.Contractul individual de muncă al administratorului stabileşte drepturile 

şi obligaţiile părţilor, inclusiv restricţiile privind drepturile de folosinţă şi 

dispunere a patrimoniului Întreprinderii,  prevede modul şi condiţiile de 



  

remunerare a administratorului, stabileşte obiectivele de performanţă ale acestuia, 

răspunderea părţilor, precum şi condiţiile de încetare şi reziliere a contractului.  

41.Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a 

Întreprinderii după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu 

administratorul, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de 

contract. 

VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

42.Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a 

Întreprinderii, alcătuit din trei persoane (cel puțin 3), care reprezintă interesele 

autorității deliberative ale administrației publice locale  şi îşi exercită activitatea 

în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală şi cu regulamentul consiliului de administraţie, aprobat 

de fondator.  

43.Membrul consiliului de administraţie se desemnează de fondator pe 

termen de 2 ani şi poate fi orice persoană fizică care întruneşte cerinţele minime 

stabilite de autoritatea deliberativă/Comitetul executiv al Găgăuziei, cu excepţia 

persoanelor indicate la pct.44. Membrii consiliului pot fi desemnaţi pentru un nou 

termen. Preşedintele consiliului de administraţie este membru al consiliului de 

administraţie. 

44.Membru al consiliului de administraţie al Întreprinderii nu poate fi: 

1) membrul autorităţii deliberative; 

2) conducătorul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale; 

3) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

4) administratorul şi contabilul-şef ai Întreprinderii; 

5) membrul comisiei de cenzori; 

6) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei 

de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în 

sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la  

art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale, precum şi persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. 

45.Membrii consiliului de administraţie al Întreprinderii îşi exercită 

atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază. 

46.Membrii consiliului de administraţie poartă răspundere faţă de 

Întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de 

ei cu abateri de la legislaţie, de la statut şi de la regulamentul consiliului de 

administraţie. Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii care a votat 

împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în 

procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat 

laprocesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este 

scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă 

el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu 

a putut fi pusă la îndoială 

47.Demisia sau revocarea membrului consiliului de administraţie nu îl 

scuteşte pe acesta de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui. 

48.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 
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1) aprobă anual planul de afaceri al Întreprinderii şi monitorizează 

executarea acestuia; 

2) stabileşte indicatorii de performanţă ai Întreprinderii şi criteriile de 

evaluare,ţinînd cont de specificul şi domeniul de activitate; 

3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătăţirea managementului şi 

eficientizarea activităţii Întreprinderii; 

4) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la 

activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa; 

6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a 

bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea 

comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate 

ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele 

fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării 

sponsorizării; 

7) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă preţul minim 

de expunere la vînzare a bunului neutilizat, a cărui valoare de piaţă constituie 

peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii; 

8) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea 

fondatorului; 

9) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente 

controlului/auditului intern al Întreprinderii, raportul auditorului şi scrisoarea 

către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind 

înlăturarea încălcărilor identificate; 

10) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al 

Întreprinderii şi fondul de salarizare; 

11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la 

activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

12) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea 

administratorului; 

13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, 

modificarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei; 

14) coordonează şi prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de 

repartizare a profitului net anual al Întreprinderii, precum și normativele de 

repatrizare a profitului net; 

15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului 

Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs; 

16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor 

financiare anuale; 

17) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi 

a serviciilor destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei 

tehnico-materiale; 

18) aprobă achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi  serviciilor a 

căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale 

Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte 400000 lei; 

19) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea Întreprinderii; 



  

În statutul Întreprinderii şi în regulamentul consiliului de administraţie pot 

fi prevăzute şi alte atribuţii ale consiliului de administraţie care nu contravin 

legislaţiei. 

49.Consiliul de administraţie al Întreprinderii nu are dreptul să intervină în 

activitatea operaţională a administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de 

legislaţie, de statut şi de regulamentul consiliului de administraţie. 

50.Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la 

expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către 

fondator, la iniţierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a Întreprinderii, 

precum şi la cererea acestuia. 

 

51.Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii se revocă de către 

fondator în cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării 

legislaţiei sau a regulamentului consiliului de administraţie, cu informarea 

membrului consiliului în cauză. 

52.Şedinţa consiliului de administraţie al Întreprinderii se convoacă de 

preşedinte şi/sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din membri, însă nu mai rar decît o 

dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa 

membrilor consiliului de administraţie de către secretarul consiliului de 

administraţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei. 

53.Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa 

nemijlocită a membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea 

participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia. 

 

54.Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor consiliului. 

55.Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-

verbale, care se semnează de către toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă 

şi se păstrează la secretarul consiliului. 

56.Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administrație se întocmeşte în  

termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi va 

cuprinde: 

1) data şi locul ţinerii şedinţei; 

2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv 

ale preşedintelui şi secretarului şedinţei; 

3) ordinea de zi; 

4) tezele principale  ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea 

numelui şi prenumelui vorbitorilor; 

5) rezultatul votului şi deciziile luate; 

6) anexele la procesul-verbal. 
 

VIII. ADMINISTRATORUL 

 

57.Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al 

Întreprinderii şi are următoarele atribuţii: 

1) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a Întreprinderii; 



  

2) acţionează fără procură în numele Întreprinderii; 

3) reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi 

juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept şi acordă astfel de 

împuterniciri altor reprezentanţi ai Întreprinderii; 

4) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de 

administraţie al Întreprinderii; 

5) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie 

contractul de audit cu entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie; 

6) prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele 

controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv despre deficienţele depistate, 

precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor şi înlăturarea 

deficienţelor identificate; 

7) prezintă trimestrial consiliului de administraţie darea de seamă privind 

rezultatele activităţii Întreprinderii; 

8) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă 

anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii, 

raportul comisiei de cenzori şi raportul auditorului; 

9) prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi 

cheltuieli ale Întreprinderii, precum și proiectul statelor de personal pentru anul 

următor celui gestionar; 

10) prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de 

repartizare a profitului net anual al Întreprinderii; 

11) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, 

angajează personalul Întreprinderii; 

12) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor financiare, a 

rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice şi alte tipuri către organele 

respective de stat; 

13) asigură achitarea salariilor în  modul  şi în termenele stabilite de 

legislaţie; 

14) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii 

Întreprinderii, conform legislaţiei; 

15) asigură elaborarea planului de afaceri şi îl prezintă spre aprobare 

fondatorului; 

16) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor 

Întreprinderii; 

17) prezintă trimestrial consiliului de administraţie informaţia referitoare la 

situaţiile litigioase; 

18) solicită acordul prealabil al fondatorului şi decizia consiliului de 

administrație privind achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi 

serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete 

ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte suma de 

400000 lei; 

19) publică planul de achiziţie şi asigură respectarea principiului 

transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor,  lucrărilor şi  serviciilor 

destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi 

formării programului de producţie al Întreprinderii; 



  

20) realizează procedurile de achiziţie a bunurilor,  lucrărilor şi  serviciilor 

pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform 

Regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la 

întreprinderea de stat, aprobat de Guvern; 

21) asigură transferul în bugetul local al defalcărilor din profitul net anual, 

stabilite de fondator; 

22) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a 

atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului; 

23) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data 

înregistrării de stat a Întreprinderii pînă la data lichidării acesteia; 

24) organizează sistemul de control intern; 

25) asigură și coordonează respectarea legislației cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

58.Administratorul Întreprinderii se numeşte pe un termen de cinci ani 

(pînă la 5).  

Candidat la funcţia de administrator al întreprinderii municipale poate fi 

orice persoană fizică care a activat în funcţie de conducere cel puţin 4 ani. Nu 

poate candida la funcţia de administrator al întreprinderii municipale persoana 

care are antecedente penale nestinse, săvîrşite cu intenţie. 

59.În cazul în care administratorul Întreprinderii a admis încălcarea 

legislației, consiliul de administrație propune fondatorului sancționarea sau 

eliberarea din funcție a acestuia. 
 

 

IX. COMISIA DE CENZORI ȘI AUDITUL 

 

60.Comisia de cenzori se desemnează şi se revocă de către fondator şi 

exercită controlul activităţii economico-financiare a Întreprinderii. 

61.În componenţa comisiei de cenzori a Întreprinderii se includ 

reprezentanți ai fondatorului, după caz, ai autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

62.Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia 

lor de bază. 

63.Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi: 

1) persoanele indicate la pct.44, cu excepția subpct.4); 

2) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în 

contabilitate, finanţe, economie, jurisprudenţă sau cele desemnate în cel puţin 

4 comisii de cenzori ale Întreprinderilor municipale. 

64.Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de doi ani (pînă la 2) şi 

are în componenţa sa trei persoane (cel puțin 3). În componenţa comisiei de 

cenzori pot fi incluşi reprezentanţi ai fondatorului, ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, precum şi ai colectivului de muncă. 

65.Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul 

activităţii economico-financiare a acesteia. 

 



  

66.Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către 

conducere emisă de entitatea de audit. 

67.Comisia de cenzori, din propria iniţiativă, la cererea fondatorului, a 

administratorului, la cererea consiliului de administraţie sau autorității executive, 

efectuează controale inopinate ale activităţii Întreprinderii. 

68.Administratorul Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile 

lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului. 

69.În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care 

reflectă: 

1) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii 

Întreprinderii de a-şi continua activitatea; 

2) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin 

prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi 

indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale Întreprinderii) în raport cu 

perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de către 

consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil 

limitării, pentru anul în curs; 

3) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi  serviciilor; 

4) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a 

regulamentelor interne ale Întreprinderii, precum şi despre valoarea prejudiciului 

cauzat; 

5) informaţia privind măsurile întreprinse de către administrator pentru 

înlăturarea deficienţelor identificate în procesul misiunii de audit; 

6) recomandările pe marginea rezultatelor controlului; 

7) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului. 

 

70. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au 

participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul 

acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, îşi expun opinia separată, care se anexează 

la raport.  

Forma raportului comisiei de cenzori se stabilește de regulamentul comisiei 

de cenzori, aprobat de fondator. 

71.Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va 

transmite raportul comisiei de cenzori administratorului şi preşedintelui 

consiliului de administraţie. 

72.Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, 

la şedinţele consiliului de administraţie. 

73.În cazulîn care Înteprinderea face parte din categoria entităților mijlocii, 

entităților mari sau a entităților de interes public, în corespundere cu legislația 

contabilă, situațiile financiare anualesînt supuse auditului obligatoriu, cu 

exepțiacazului în care acestea au fost supuse auditului Curții de Conturi. 
 

IX. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA BENEVOLĂ A 

ÎNTREPRINDERII 

 



  

74.Întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorităţii 

deliberative a unităţii administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei.  

 

75.Decizia cu privire la dizolvarea Întreprinderii poate fi aprobată în 

temeiurile prevăzute de legislație şi de statut. 

Dizolvarea Întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. 

Excepţie fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără 

lichidarea persoanei juridice care îşi încetează existenţa, şi transmiterea universală 

a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, 

către persoana juridică beneficiară. 

76.Întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe şi după 

dizolvare, pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în 

care existenţa ei este necesară pentru lichidarea patrimoniului. 

77.Din data publicării deciziei privind dizolvarea Întreprinderii, aceasta îşi 

încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi 

acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz 

contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a 

întreprins. 

78.Lichidarea Întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită 

de fondator în număr de cel puţin 3 persoane sau de un lichidator desemnat de 

fondator, care va îndeplini toate operaţiunile de lichidare a patrimoniului ce 

aparţine cu drept de proprietate Întreprinderii. 

79.Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în 

procesul de lichidare şi îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază. 

80.După preluarea funcţiei, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu 

administratorul, întocmeşte şi semnează ultimele situaţii financiare în baza 

bilanţului de lichidare. 

81.Comisia de lichidare/lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile 

curente, evaluează, valorifică şi înstrăinează activele Întreprinderii dizolvate sub 

orice formă prevăzută de legislaţie, reprezintă Întreprinderea dizolvată în 

instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea 

debitorilor, încheie tranzacţii, concediază lucrători, contractează, după necesitate, 

specialişti şi experţi, îndeplineşte orice alte acţiuni, în măsura în care sînt necesare 

pentru dizolvarea Întreprinderii. 

 

82.Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de 

lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, registrele şi 

actele Întreprinderii şi să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare/lichidatorul 

este obligată/obligat să ţină registrul tuturor operaţiunilor aferente lichidării în 

ordinea cronologică a efectuării lor. 

83.Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorităţii. 

Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea deciziilor ei. 

84.Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanţelor creditorilor, 

întocmeşte bilanţul de lichidare, care se aprobă de fondator. 



  

85.În cazul în care Întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente 

lichidării benevole  vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop 

în bugetul fondatorului. 

86.Întreprinderea poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei 

de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazul în care aceasta nu dispune de 

active sau în cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi 

nu a prezentat situaţiile financiare şi dările de seamă organelor abilitate. 

87.Instanţa de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării 

forţate a Întreprinderii. 

88.Întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al 

persoanelor juridice în condiţiile art.26 din Legea nr.220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în 

baza deciziei autorității deliberative. 

89.La lichidarea Întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanţelor 

creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/ 

lichidator/administratorul fiduciar. 
 

XI. CONFLICTUL DE INTERESE 

 

90.Tranzacţia reprezintă o înţelegere între două sau mai multe părţi, prin 

care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial. 

91.Tranzacţia cu conflict de interese este tranzacția definită astfel conform 

art.16 alin.(2) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală. 

 

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI  

CU CONFLICT DE INTERESE 

 

92.Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată 

de către Întreprindere numai prin decizia consiliului de administraţie. 

 

93.Decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia de 

către consiliul de administraţie cu unanimitatea membrilor săi, cu excepţia 

persoanelor interesate de încheierea tranzacţiei. 

94.Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie 

sînt persoane interesate de efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată 

numai prin hotărîrea fondatorului. 

95.Persoana interesată de efectuarea tranzacţiei cu conflict de interese va 

trebui să părăsească şedinţa consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, 

se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa 

consiliului de administraţie se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la 

constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat 

la votare. 

96.Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate 

circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau 

această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului 

lex:LPLP20071019220


  

articol, consiliul de administraţie este obligat să ceară administratorului 

Întreprinderii: 

1) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezoluţioneze 

contractul încheiat cu conflict de interese; sau 

2) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată 

a prejudiciului cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii. 

97.Pentru rezolvarea unei situaţii de conflict de interese se vor lua în 

considerare interesele organizaţiei publice, interesul public, interesele legitime ale 

salariaţilor, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori. 

98.Tranzacțiile încheiate într-o situaţie de conflict de interese real sînt 

lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce 

daune interesului public. 

 

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI 

 

99.Întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web şi pe paginaweb 

oficială a fondatorului statutul, regulamentele interne și raportul anual al 

Întreprinderii. 

100. Raportul anual al Întreprinderii va fi plasat pe paginaweb oficială în 

termen de 4 luni de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune şi va conţine cel puţin: 

1) informaţia despre numărul personalului Întreprinderii, despre locurile de 

muncă nou-create şi salariul mediu lunar pe Întreprindere; 

2) informaţia privind membrii organelor de conducere şi control ale 

Întreprinderii, funcţia deţinută (preşedinte/membru), mărimea indemnizaţiei 

stabilite de fondator, precum şi denumirea întreprinderilor în care aceştia 

reprezintă concomitent interesele unităţii administrativ-teritoriale; 

3) situaţiile financiare anuale; 

4) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază 

Întreprinderea, garanţiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice 

locale, angajamentele financiare şi obligaţiile asumate de Întreprindere; 

5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control; 

6) raportul conducerii, care va include: 

a) datele privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi 

pentru Întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există; 

b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă 

relevanţi pentru activitatea Întreprinderii; 

c) descrierea activităţilor de bază, inclusiv din domeniul cercetării şi 

dezvoltării; 

d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Întreprinderii, 

inclusiv a tranzacţiilor cu conflict de interese; 

e) descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă Întreprinderea 

şi atenuarea impactului acestora; 

f) informaţia referitoare la respectarea cerinţelor privind protecţia mediului 

înconjurător; 

g) informaţia privind existenţa filialelor Întreprinderii; 



  

h) perspectivele de dezvoltare a Întreprinderii şi oportunităţile profesionale 

ale angajaţilor. 

 

101. Raportul auditorului Întreprinderii va fi plasat pe pagina web a 

Întreprinderii şi prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice pentru plasare pe pagina 

sa web oficială. 

 

102. În activitatea sa Întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

XIV. DISPOZIŢII FINALE 

103.Prezentul Statut este întocmit în trei exemplare identice, fiecare avînd 

aceeași forță juridică. 

104.Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția 

Servicii Publice.  

105. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele 

cu funcții de răspundere și angajații Întreprinderii. 

106. Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile nu 

afectează valabilitatea celorlalte, Statutul rămînînd în vigoare și producînd efecte 

juridice.  

107. Prevederile prezentului Statut  se completează cu dispozițiile actelor 

normative ale Republicii Moldova. 

 

108.Litigiile apărute în timpul activității Întreprinderii și/sau cu ocazia 

reorganizării ori dizolvării ei se soluționează în conformitate cu legislația, fie pe 

cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente. 
 

 

Secretarul Consiliului raional                                     A. Galuşca  

 

 

 

 

 

  



  

Nota informativă 

la Deciziea nr. 6/22 din  24 decembrie 2019 

 

„Cu privire la aprobarea Statutului Î. M. „ARHPROIECTURBAN” 

 

În conformitate cu Hotărîrea Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor 

acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, publicată: 02-11-2019 în 

Monitorul Oficial Nr. 326-327 art. 729, Fondatorul, în cazul dat, Consiliul raional 

Ocnița,  în termen de 30 de zile trebuie să aprobe Statutul întreprinderilor 

municipale pe care le-a constituit. 

Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr.484, fondul statutar a 

întreprinderilor municipal este nu mai mic de 5 000 lei. În present,  în fondul 

statutar al întreprinderii sun depozitate 2 000 lei. 

Astfel, este necesar de suplinit suma de 3 000 mii lei întru a ne conforma 

Hotărârrii nominalizate. 

Prezentul Statut corespunde actelor normative existente și legislației în 

vigoare. 

Manager Î. M. „ARHPROIECTURBAN”                                   V. Lazari 

  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 6/23 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu privire la exercitarea interimatului funcției  

publice de conducere de către dna Adamciuc E.  

 

  În conformitate cu  art. 44 alin. 2 e), 49 alin. 1,2 din Legea nr. 

158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, în temeiul art. 22 alin. 1, 25 din Legea nr. 270 

din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, întru executarea prevederilor HG nr. 1231 din 12.12.2018 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  acordului scris a 

salariatului și în legătură cu necesitatea de serviciu, Consiliul raional,  

 

                                              DECIDE: 

1.  Se permite exercitarea interimatului funcției de șef secție (fpc),  

Secția cultură a Consiliului raional, pînă la numirea în funcție a 

conducătorului subdiviziunii respective, începînd cu data de 22 

noiembrie 2019 dnei Adamciuc Eugenia, specialist superior din 

aceiași subdiviziune.  

2. Dnei Adamciuc Eugenia, șef secție interimar Secția cultură al 

Consiliului raional, i se atribuie, începînd cu data de 22 noiembrie 

2019, clasa de salarizare - 78, coeficientul de salarizare - 5,00 . 

Cuantumul salariului de bază stabilit - 7500 lei. 

Sporul lunar pentru gradul profesional ”Consilier de clasa I” - 275 

lei, conform Anexei. 

3. Contabilitatea Secției cultură va calcula și va achita titularului 

funcției salariu lunar, ținînd cont de prevederile pct.2 din prezenta 

dispoziție și de alte drepturi salariale acordate suplementar l a 

salariu de bază corespunzător.  

 

  

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 

 

  



  

Anexă 

la Decizia nr. 6/23 

din 24 decembrie 2019 

 

 

”Cu privire la exercitrea interimatului funcției publice de 

conducere de către dna Adamciuc E.”  

 

 

Funcția - șef secție  -A2100 

Studii  -  superioare 

Grad profesional - consilier de clasa I  

 

 

Clasa de salarizare  -  78, coieficientul de salarizare  -  5,00 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                     A. Galuşca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Nota informativă  

 

la proectul Deciziei nr. 6/23 din  24 decembrie 2019 ”Cu privire 

la exercitrea interimatului funcției publice de conducere de către 

dna Adamciuc E.”  

 

     În conformitate cu  art. 44 alin. 2 e), 49 alin. 1,2 din Legea nr. 

158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, în temeiul art. 22 alin. 1, 25 din Legea nr. 

270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, întru executarea prevederilor HG nr. 1231 din 12.12.2018 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  în baza 

acordului scris a salariatului și în legătură cu nece sitatea de 

serviciu, Consiliului raional i se propune exercitarea interimatului 

funcției de șef secție (fpc), Secția cultură al Consiliului raional, 

pînă la numirea în funcție a conducătorului subdiviziunii 

respective, începînd cu data de 22 noiembrie 2019  dnei Adamciuc 

Eugenia, specialist superior din aceiași subdiviziune.  

  

 

Specialist principal                                         Tatiana Cataraga  

  



  

REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

Decizie nr. 6/24 

din  24 decembrie 2019 

 

Cu privire la efectuarea controlului   

medical al recruţilor a.n.2002-1993 şi încorporarea   

în serviciul militar în termen şi cu termen redus 

în  primăvara anului 2020”. 

 

 

         În baza Legii RM „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” nr.1245-

XV din 18.07.2002, ”Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor la serviciul militar 

în termen şi cu termen redus”, aprobat prin HG RM nr.864 din 17.08.2005,  consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se desfăşoară încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în 

primăvara anului 2020 în conformitate cu Decretul Preşedintelui RM, Hotărârea 

Guvernului RM.  

2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul militar în 

termen şi cu termen redus (anexa nr.1). 

3. Secţia administrativ-militară Ocniţa (locotenent-colonel O.Bobrov) 

a) va desfăşura întruniri instructiv-metodice:  

- cu membrii comisiei de încorporare; 

- cu medici şi specialişti din componenţa comisiei medico-militare; 

- cu primarii şi specialiştii în problemele recrutării şi încorporării (Hotărârea Guvernului 

nr.864 din 17.08.2005). 

b) va desfăşura activitatea comisiei medico-militare conform graficului (anexa nr.2), de 

pe data de 23.03.2020 până pe data de 27.03.2020 și săptămânal- în fiecare miercuri,  

până la sfârșitul perioadei de  încorporare ( 31.07.2020). 

c) va revedea sarcinile de încorporare pentru primării în caz de necesitate.  

4. Se obligă directorul IMSP SR Ocniţa (dl Damian Guțu): 

- să efectueze expertiza medicală a recruţilor în conformitate cu prevederile 

”Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în FA RM” (Hotărârea 

Guvernului nr.897 din 23.07.2003). 

- să numească prin ordin şi să repartizeze medici-specialişti calificaţi:chirurg, terapeut, 

neurolog, psihiatru, oculist, otorinolaringolog, stomatolog, traumatolog, dermatolog  şi 

5 asistente medicale din componenţa comisiei medico-militare pentru examinarea 

recruţilor, conform graficului activităţii comisiei. 

- medicii specialişti şi asistentele medicale să fie eliberaţi de la locurile principale de 

muncă pe timpul de lucru a comisiei de încorporare, cu păstrarea salariului de bază. 

- să rezerveze în perioada încorporării 3-4 paturi în spital în scopul examinării 

suplimentare a recruţilor şi aprecierii diagnosticului final. 

- să organizeze lucrul laboratorului pentru colectarea analizelor în zilele de lucru a 

comisiei începând cu ora 8.00. 

5. Directorul CMF Ocnița (dl Tudor Dutca) va numi prin ordin medic psihiatru pentru 

examinarea recruţilor conform graficului activităţii comisiei. 

      Comisia va activa de la ora 8.00 până la ora15.00 în incinta spitalului raional Ocniţa. 

Se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medico-militare (Anexa nr.3). 



  

6. Şeful DÎ (dl Ivan Zaharco) va numi prin ordin un specialist –psiholog de bază şi unul 

de rezervă care va activa în componenţa comisiei medico-militare conform graficului, 

cu menţinerea salariului mediu pentru perioada dată. 

7. Şeful Inspectoratului de poliţie (dl Oleg Chilaru comisar şef) va acorda ajutor în 

privinţa căutării şi prezentării la comisia de încorporare a recruţilor care se eschivează 

de la comisia medio-militară (Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la 

pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”). 

8. Primarii, conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor, agenţii economici vor asigura 

prezenţa recruţilor conform graficului (anexa nr. 2) la comisia medico-militară (Legea 

RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.44(1,2),  Hotărârea Guvernului nr.864 din 

17.08.2005,  p.67)  

9.  Direcţia generală finanţe (dl Constantin Gudima) să elibereze mijloace financiare 

necesare pentru examinarea, investigaţii adăugătoare şi tratamentul recruţilor pasibili 

încorporării în primăvara anului 2020. (Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005). 

10. Se recomandă primarilor să îndeplinească calitativ sarcina de încorporare. 

11. Președintele Comisiei de încorporare în serviciul militar în termen şi cu termen redus 

și a Comisiei medico-militare pentru luarea la evidența militară a tinerilor se 

desemnează domnul Eugeniu Șipcalov, vicepreședinte al raionului.  

12. Controlul executării prezenţei decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului  

      d-lui Eugeniu Şipcalov. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    Ion Tomai 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                 +Anexa 1  

la Decizia nr.6/24 

din 24 decembrie 2019 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

de încorporare în serviciul militar în termen şi cu termen redus  

în primăvara anului 2020 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

Eugeniu Şipcalov – vicepreşedinte al raionului Ocniţa 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

1. Oleg Bobrov- şeful secţiei administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel      

2. Mihail Lazari – specialist Secție Administrare Publică 

SECRETARUL COMISIEI: 

     Aliona Nevreanscaia – specialist-superior Scț.Adm.Mil. Ocniţa 

MEMBRII COMISIEI: 

1. Ion Casap – șef Secție Securitate Publică al IP Ocnița, comisar principal  

2. Galina Bolgar – preşedintele comisiei medico-militare 

3. Mihail Ungureanu - reprezentantul Trupelor de Carabineri, locotenent-major 

                                                  

COMPONENŢA COMISIEI  DE REZERVĂ 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

                  Antonina Cebotari – șef Secție Administrare Publică 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

Sergiu Rezmeriţă – Comandant interimar CMT Edineţ , locotenent-colonel 

SECRETARUL  COMISIEI      

                  Natalia Cuşnir – specialist-superior Scț.Adm.Mil. Ocniţa  

MEMBRII  COMISIEI: 

1. Olesea Bogaci– specialist principal al serviciului prevenire al SSP  al IP Ocniţa, 

comisar 

2. Anatolie Vişnevschi – preşedintele  comisiei  medicale 

3. Mihail Ungureanu - reprezentantul Trupelor de Carabineri, locotenent-major 

 

Secretar al consiliului raional                                        

 



  

Anexa 2 

la Decizia nr.6/24 

din 24 decembrie 2019 

 

 

PLANUL-GRAFIC 

al activităţii comisiei de recrutare-încorporare 

şi sarcina prealabilă de încorporare  pe primăriile 

raionului Ocniţa la încorporarea în primăvara 2020 

 
 

Nr. 

d/o 

 

Primăria 

Numărul  

de recruţi 

Sarcina prealabilă  

de încorporare 

Data 

 prezentării 

Locul  

petrecerii comisiei  

medico-militare 

1 Birnova 11 1 23.03.2020 policlinica raională 

2 Vălcineţ 19 1 23.03.2020 - / - 

3 Mihălăşeni 11 1 23.03.2020 - / - 

4 Grinăuţi 13 1 23.03.2020 - / - 

5 s. Ocniţa 24 2 24.03.2020 - / - 

6 or.Frunză 5 - 23.03.2020 - / - 

7 Bîrlădeni 19 2 24.03.2020 - / - 

8 Clocuşna 19 1 24.03.2020 - / - 

9 Dîngeni 7 - 26.03.2020 - / - 

10 Hădărăuţi 18 1 25.03.2020 - / - 

11 Naslavcea 1 - 24.03.2020 - / - 

12 or.Otaci 32 1 25.03.2020 - / - 

13 Gîrbova 6 - 23.03.2020 - / - 

14 Lipnic 23 2 26.03.2020 - / - 

15 Mereşeuca 6 - 26.03.2020 - / - 

16 Corestăuţi 3 - 24.03.2020 - / - 

17 Lencăuţi 9 1 25.03.2020 - / - 

18 Calaraşeuca 13 1 26.03.2020 - / - 

19 Sauca 17 1 26.03.2020 - / - 

20 Unguri 9 1 25.03.2020 - / - 

21 or.Ocniţa 61 2 27.03.2020 - / - 

Total: 326 19   

 

          Comisia medico-militară îşi va desfăşura activitatea, săptămânal- în fiecare miercuri până 

la data de 31.07.2020.    

 

 

 

          Secretar al  Consiliului raional 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 



  

Anexa 3 

la Decizia nr.6/24 

din 24 decembrie 2019 

 

 

 COMPONENŢA 

comisiei medico - militare 

PREŞEDINTELE COMISIEI –  Galina Bolgar 

 

MEMBRII COMISIEI: 
 

1. Bogdan Stajilă – medic chirurg 

2. Galina Bolgar – medic internist 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

4. Sergiu Stahi – medic otolaringolog 

5. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

6. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

7. Anatolie Vişnevschi – medic neuropatolog 

8. Ion Goinic – medic stomatolog 

 

 

COMPONENŢA 

comisiei medico – militare de rezervă 

 

MEMBRII COMISIEI MEDICALE DE REZERVĂ: 

PREŞEDINTELE COMISIEI- Anatolie Vişnevschi 

 
1. Tatiana Casian  – medic internist  

2. Ivan Bratunov – medic chirurg 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

4. Vladimir Mărăgărint – medic otolaringolog 

5. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

6. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

7. Zinaida Tonu – medic neuropatolog 

8. Ghenadi Calinco – medic stomatolog 

          

     Secretar al Consiliului raional                      


