
 

1 

 

 

RAPORTUL 

PREŞEDINTELUI  RAIONULUI OCNIȚA 

 PRIVIND ACTIVITATEA  

CONSILIULUI RAIONAL ÎN ANUL 2019 

  În anul 2019 serviciile, secțiile și direcțiile Consiliului raional Ocnița au activat 

în condițiile specifice economice, sociale și politice din țară. Obiectivul general al ac-

tivității a fost orientat spre prestarea serviciilor  de calitate cetățenilor și asigurarea du-

rabilă  a dezvoltării raionului în condițiile real create. Aceste principii au persistat în 

toate domeniile de activitate ale Consiliului  raional. 

 Raportul dat este o e evaluare a  situației obiective din teritoriul administrat în 

domeniul economic, social și cultural.  

   Pe parcursul anului 2019  Consiliul raional Ocnița s-a întrunit  în ședință de 6 ori (4 

ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au  examinat 61 întrebări: 

inclusiv 43 cu caracter social și  18 cu caracter economic.  

     Pe lîngă Consiliul raional  au activat  comisii consultative de specialitate, care își 

desfășoară activitatea în vederea avizării proiectelor de decizii. Comisia consultativă de 

specialitate  în domeniul economiei, finanțelor și bugetului s-a întrunit de 6 ori, comisia 

în domeniul respectării  drepturilor omului, protecției consumatorului și cooperării 

transfrontaliere  a avut 5 ședințe, comisia în domeniul protecției muncii, sănătății și 

asistenței sociale – 4 ședințe și cea în domeniul învățămîntului, culturii, tineretului, 

sportului și mijloacelor de informare în masă  s-a întrunit de 4 ori. 

  În prezent,  sînt în proces de executare 5 decizii ale Consiliului raional, care au un 

termen de realizare extins. Problemele aflate în proces de executare țin de aprobarea 

programelor raionale în diferite domenii, ce depășesc finele anului 2019. Din cauze 

financiare, rămîne neexecutată înstrăinarea imobilului  ce aparține Administrației 

publice de nivelul II ca proprietate privată. 

      În conformitate cu prevederile art. 59 (3) al Legii privind administraţia publică lo-

cală, Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul 

raionului şi de comun acord cu primarii oraşelor, comunelor şi satelor au căutat cele mai 

efective căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă populaţia 

raionului şi au realizat măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor.                    

    Pe lîngă executivul raional  funcționează și alte comisii, care în anul 2019 s-au 

întrunit în ședințe: Comisia pentru realizarea planului naţional de acţiuni în domeniul 

dreptului omului- 5 ședințe, Comisia pentru protecţia  copilului aflat în dificultate- 16 

ședințe, Comisia raională pentru drepturile copilului-6,  Comisia raională de combatere 

a traficului de fiinţe umane -3 ședințe, Comisia raională de protecţie a consumatorului-2 

ședințe, Comisia raionalâ pentru Situaţii Excepţionale -12 ședințe și 5- şedinte ale 

comisiei de monitorizare a rapoartelor de audit intern. 

   Pe parcursul anului trecut de către Președintele raionului au fost emise 720 dispoziții, 

dintre care 379- generale și 341- personale. 

Bugetul raional pe anul 2019 a fost executat la venituri în sumă de 124387,5 mii lei 

(la nivel de 98,9%  din suma planificată), atestîndu-se o creştere de 21225,6 mii lei în 

comparaţie cu anul 2018. 
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Pentru implementarea programelor de cheltuieli aprobate în bugetul raional, în anul 

2019 s-au cheltuit mijloace bugetare în sumă de 122325,8 mii lei (la nivel de 94,5 % din 

plan). Comparativ cu anul 2018, s-au cheltuit cu 22137,8,1 mii lei mai mult. 

Pe parcursul perioadei raportate Direcţia finanţe a fost preocupată de 

promovarea politicii bugetar-fiscale a statului în teritoriul administrat, acordarea 

ajutorului metodic autorităţilor publice locale privind executarea bugetului pe anul 2019 

și elaborarea bugetului pe anul 2020, recepţionarea, totalizarea şi prezentarea 

rapoartelor privind executarea bugetului, acordarea ajutorului metodologic privind 

evidenţa contabilă a agenţilor economici, ş.a. 

Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele activităţi: 

1. S-au recepţionat de la 21 primării şi 30 autorităţi/instituţii bugetare, finanţate din 

bugetul raional rapoartele privind executarea bugetului pe anul 2018, s-au 

generalizat şi prezentat la Ministerul Finanţelor. Au fost recepționate, totalizate și 

prezentate rapoartele privind executarea bugetului pe trimestrul II și trimestrul III 

2019. 

2. Lunar de la 51 autorităţi/instituţii bugetare au fost recepţionate, verificate, totalizate 

şi prezentate la Ministerul Finanţelor rapoarte operative privind datoriile şi privind 

statele şi efectivul de personal; 

3. Au fost elaborate şi prezentate Ministerului Finanţelor propunerile de buget pentru 

anul 2020, în scopul determinării transferurlor din bugetul de stat. 

4. În scopul promovării politicii bugetar fiscale, cu contabilii din primării şi instituţii 

bugetare au fost desfășurate 2 seminare pe întrebări de elaborare şi administrare a 

bugetului, salarizare, evidenţă contabilă şi rapoarte.  

5. Au fost efectuate 8 controale privind starea evidenţei contabile în primării şi 

instituţii bugetare. 

6. Au fost examinate 248 solicitări de redistribuire a alocaţiilor bugetare şi întocmite 

proiecte de autorizații ale preşedintelui raionului privind redistribuirea alocaţiilor, 

precum şi introduse în sistemul informaţional de gestiune a alocaţiilor bugetare 

redistribuirile aprobate. 

7. Au fost acordate 559 consultaţii în probleme ce ţin de metodologia evidenţei 

contabile în sectorul bugetar, întocmirea rapoartelor, elaborarea şi administrarea 

bugetului, aplicarea sistemelor informaţionale de management bugetar. 

8. Au fost elaborate 21 proiecte de decizii ale consiliului raional, ce au tangenţă cu 

gestionarea finanţelor publice (aprobarea bugetului, modificarea bugetului, 

raportarea executării bugetului, modificarea statelor de personal, monitoringul 

financiar al întreprinderilor municipale, acord de cooperare cu APL I, transmitere 

valoare -lucrări de reparaţie capitală a bunurilor aflate în gestiune economică a 

instituţiilor fondate de Consiliul raional, repartizare profit obţinut de întreprinderile 

municipale, regulament fond rezervă).  

O activitate aparte revine auditului intern din cadrul Aparatului Președintelui 

raionului.Anual se elaborează planul activităților de audit intern. Copia planului 
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anual al activității de audit intern se remite Direcției de armonizare a controlului 

financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor. 

În anul 2019 de către auditoru intern  au fost elaborate următoarele rapoarte de audit: 

 Respectarea Hotărârii Guvernului nr.722 din 18.07.2018 privind aprobarea 

Instrucțiunii pentru organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile preuniversitare 

de învățămînt din raionul Ocnița; 

 Respectarea Hotărârii Guvernului nr.10 din 05.01.2012 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica 

Moldova” din  Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile subordonate  

Consiliului raional” pentru anul 2018;. 

 Cu privire la arenda birourilor din incinta clădirii Consiliului raional; 

 Cu privire  procesul de gestionare a transportului auto în Aparatul președin-

telui raionului și subdiviziunile subordinate lui. 

  Direcția Agricultură Alimentație și Privatizare pe parcursul anului 2019 a avut ca 

prioritate dezvoltarea şi implementarea politicii agrare în teritoriul administrat.   

  Au fost organizate şi desfășurate 7 seminare cu o tematică diversă, printre care: 

1.”Exportul de fructe în Federația Rusă de la 01.01.2019”. Au participat și au fost instruiți  

 28 de agenți economici. 

2. ”Oportunități și instrumente financiare oferite de Proiectul „Livada Moldovei” pentru in-

vestiții horti-legumicole”. Au fost instruiți 56 agenți economici. 

3.”Subvenții în avans pentru producătorii agricoli”, în cadrul cărea au participat 24 benefi-

ciari. 

4.” Mediatizarea actelor normative din  domeniul funciar și îmbunătățirii funciare”, la care au 

participat 32 de beneficiari. 

5. ”Instruirea a 11 tehnicieni pentru reproducerea bovinelor, totalizarea pe anul 2019 și 

planurile pe viitor”.   

6. ”Cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă” pentru 12 beneficiari.  

7. ”Buna organizare și desfășurare a companiei de recoltare a spicoaselor și culturilor de I 

grupă”, la care au participat 26 de agenți economici. 

  Au fost convocate două ședințe a comisiei de privatizare. 

 În teritoriul administrat au fost efectuate 150 vizite în cadrul măsurilor organizate de Di-

recţie: 

 controlul paşaportizării gospodăriilor către lucrările de protecţie a plantelor; 

 controlul pregătirii tehnicii agricole  pentru lucrările de primăvară; 

 mersul lucrărilor de primăvară; 

 pregătirea tehnicii agricole, depozitelor către recoltarea spicoaselor; 

 mersul recoltării culturilor cerealiere; 

 mersul recoltării culturilor dr toamnă; 

 pregătirea solului şi semănatul culturilor de toamnă; 

 pregătirea fermelor pentru iernat; 

 controlul respectării tehnicii securității de către agenții economici. 

   Au fost acordate 300 de consultaţii şi recomandări verbale. Aceste consultaţii sînt de  

ordin tehnologic, juridic şi marcheting, întrebări de privatizare a bunurilor imobile şi privat-

izării în agricultură. 
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   În lunile  mai și iunie au fost întocmite 254 de acte  de constatare a afectării cu grindină 

 a pomilor fructiferi și a  culturilor agricole în primăriile Unguri, Vălcineț, Lipnic, Calarașeu-

ca, Lencăuți, Bîrnova, Naslavcea. Clocușna, Mereșeuca, Grinăuți –Moldova și Bîrlădeni. Au 

fost întocmite 2 acte de distrugeri a plantațiilor pomicole, a porumbului și floarei soarelui. 

   Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 12 acte de înfiinţare a plantaţiilor perene inclu-

siv: 8 acte –meri cu  suprafaţa 31,84 ha, 1 act -cireş—7,59 ha, 1act nuci—2,42 ha, 

 1 act alun—3,33ha., 1 act coacăz—1,62ha. Suprafaţa totală de plantare a plantaţiilor pomi-

cole și baciferelor pentru anul 2019 constituie 78,61 ha. sau cu 5,25ha. mai mult ca în anul 

agricol  2018. 

   Pe parcursul anului agricol 2019 au fost prezentate  Agenţiei Proprietîţii Publice 3 

rapoarte privind valoarea patrimoniului public al instituţiilor publice, a întreprinderilor 

municipale şi a acţiunilor publice. 

 Complexul agroalimentar al raionului a deţinut în anul agricol 2019 terenuri cu 

destinaţie agricolă proprietate privată -34892 ha, inclusiv arabil -29361 ha şi plantaţii  

multianuale -5408 ha, dintre care - 4580 ha de vârstă productivă. Terenurile consolidate 

arabile constituie  85%  şi 80 % reprezintă livezile. 

În prezent, sectorul agrar al raionului este reprezentat de 50 societăţi cu 

răspundere limitată (SRL),ce prelucrează mai mult de 10 ha, 77 gospodării ţărăneşti 

mari cu terenuri de peste 10ha, consolidate, 559 gospodării ţărăneşti mici, o societate pe 

acţiuni (SA) și un colegiu agroindustrial. 

   În perioada de gestionare a anului agricol 2019 de către gospodăriile agricole au 

fost prelucrate, însămînțate și cultivate culturi agricole de pe o suprafață de 21403 ha, 

inclusiv prin tehnologii avansate de conservare a solului (No-Till și Mini-Till) peste 

6000 ha. 

  Condițiile favorabile din primăvara anului 2019 au favorizat obținerea unor rezultate 

bune. Cerealele de prima grupă au fost recoltate pe o suprafaţă de 8370 ha. S-au recoltat 

31877 tone de boabe cu o productivitate de 3,81 t/ha. 

Grîul de toamnă a fost recoltat- 21840 tone de boabe de pe o suprafață de 5200 ha, cu 

productivitatea de 4,2 t/ha. Orzul a fost recoltat de pe o suprafață de 1400 ha, roada 

alcătuind 3,95 t/ha, mai mult cu 0,45 t/ha față de anul 2018. Volumul global a alcătuit 

5540 tone. 

Rapița a fost recoltată de pe o suprafață de 1470 ha, volumul global alcătuind 3882 

tone. Productivitatea unui hectar a alcătuit 2,6 t/ha . SRL „Dîngenarul”, conducător Igor 

Popov a obținut 3,67t/ha.  

E de menţionat că cele mai înalte rezultate au obținut agenţii economici, care 

implimentează inovațiile științifice. 

Drept exemplu servesc:  

-GȚ „Condrațchii Eugen”- 7,1t/ha, 

- SA „Interagroinvest”- 6,8t/ha,  

-SRL „Climăuțanul”-6,3t/ha, 

-SRL „Dîngenarul”-5,64t/ha,  

-SRL „Inatol Agro”- 5,6t/ha,  

-SRL „Bobul de aur”-5,46t/ha de grîu.  
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Cele mai mari recolte de orz/toamnă au obținut  SRL „Plaiul Bărlădean” -6,1 

t/ha de orz de toamnă , SRL „Climăuțanul” care au recoltat cîte 5,22 t/ha de orz de 

toamnă.   

Porumbul a fost recoltat de pe suprafaţa de 1700 ha, din cauza secetei, roada la 

porumb este mai joasă față de anul trecut. 

  Anual crește suprafața ocupată cu floarea soarelui. De pe suprafaţa de 6500 ha s-au 

obţinut -16900 t de seminţe de floarea soarelui cu productivitatea de 2,6t, care s-a mărit 

cu 0,3t/ha față de anul 2018 și 0,5t/ha față de anul 2017. Rezultate mult mai mari au 

înregistrat SRL „Dîngenarul (3,69 tone), SRL „Aqua comerț” conducător Constantin 

Gutium – 3,5t/ha,  iar roada record aparține GŢ „Condraţchii Eugeniu” – 4,1 t/ha.  

Între 3,3-3,5t/ha au obținut SRL „Climăuțanul”, GȚ „Tcaci Ivan”, GȚ „Sîtnic Radu”, 

SRL „Inatol Agro”ș. a. 

Soia a fost cultivată pe 4000 hectare, roada medie - 2,2t/ha față de 0,8-1,2t/ha în anii 

precedenți. O roadă de 2,8t/ha a obținut  GȚ „Condrațchii Eugeniu- 2,3-2,7t/ha. 

  Sfeclă de zahăr s-a recoltat de pe 750 ha  27000 tone cu productivitatea de 36 tone/ha. 

La acest compartiment s-au evidenţiat SRL „Dîngenarul”,„Agro Matei" şi SA 

„Interagroinvest”. 

În toamna anului 2019 au fost însămînţate 7400 hectare cu culturi de toamnă, inclusiv 

5200 ha de grîu, 800 ha de orz de toamnă şi 1400 ha de rapiţă.     

O ramură importantă în agricultură sînt plantaţiile multianuale. În raion are loc 

înlocuirea succesivă a plantaţiilor de tip intensiv cu sortiment modern, tehnologii  

avansate, care asigură întrarea timpurie în rod, productivitatea înaltă de fructe şi 

competitivitate pe piaţa internă şi externă. În prezent 4580 ha plantaţii sînt de vîrstă 

productivă. 

În anul agricol 2019 plantațiile pomicole au fost grav afectate de boli, iar  în 

lunile mai și iunie o parte din suprafețe au fost afectate de grindină. Dar cu toate acestea 

s-a recoltat 50000 tone de mere. 

Creşterea animalelor este o ramură strategică şi de o importanţă majoră pentru 

economia raionului. Spre regret, nu pretutindeni i se acordă atenţia civenită, nu toate 

gospodăriile îşi asumă responsabilitate întru prosperarea ramurii date.. 

În raion există o fermă de lapte marfă de prăsilă ce numără 514 capete dintre care 274 

capete sînt mulgătoare. 

Pentru colectarea laptelui de la deţinătorii de bovine pe teritoriul raionului activează 12 

puncte, ce colectează peste 3500 tone de lapte pe an. 

Pentru reproducerea bovinelor şi asigurarea folosirii raţionale a resurselor genetice în 

raion activează 12 oficii locale pentru însămînţarea artificială a bovinelor. În anul 2019 

au fost însămînţate 1505 capete sau 71 % din numărul de vaci pe raion. 

În conformitate cu Legea nr.29 din 05-04-2018  privind delimitarea proprietății 
publice şi în baza Hotărârii Guvernului nr.80 din 11-02-2019 privind aprobarea 

Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor 

proprietate publică, pentru anii 2019–2023- raionul Ocniţa a întrat în program ca proiect 

pilot. Cadastrul funciar a fiecărei primării a fost efectuat  în baza inventarierii de către 

comisia de inventariere a UAT şi delimitării preventive în funcție de apartenenţă şi pe 

domenii.  
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 În perioada 01 ianuarie 2019 – 01 ianuarie 2020  – în cadastrul funciar au fost 

incluse modificări ale suprafeţelor existente pe categorii de terenuri şi de folosinţă, 

forme de proprietate, deţinătorilor funciari, satelor (comunelor), oraşelor din  raionul 

Ocniţa. S-a modificat modul de folosinţă a terenurilor sădite şi defrişate în conformitate 

cu Hotărârea Guvernului 705 din 20-10-1995 privind modul de înregistrare la venituri, 

punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene, precum şi modificarea destinaţiei 

terenurilor, în baza art.36 al Codului Funciar.Au fost indicate terenurile irigate şi 

desecate a căror sisteme nu au fost date la pierdere. 

La 01 ianuarie 2020 s-a atestat  suprafaţă totală de 59746,98 ha, inclusiv: 

 arabil – 30295.0462ha , 

 plantaţii multeanuale – 5158.8509 ha, 

 păşuni – 5546,1358 ha , 

 fineţe – 22.04 ha  

 alte terenuri 18650.3985 ha . 

Conform categoriilor de terenuri : 

I. Terenuri cu destinaţie agricolă – 43921,037 ha; 

II. Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor – 5611,6182 ha; 

III. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte 

destinaţii speciale – 1716,7712 ha; 

IV. Terenurile destinate protecţiei naturii , ocrotirii sănătăţii , activităţii creative, 

terenurile de valoare istorico-culturală , terenurile zonelor suburbane şi ale 

zonelor verzi – 64,4915 ha; 

V. Terenurile fondului silvic – 7704,195 ha; 

VI. Terenurile fondului apelor – 728,8671 ha;  

VII. Terenurile fondului de rezervă – 0,00 ha. 

Raionul Ocniţa este divizat în 21 de primării (3-oraşe, 10 –comune,8- sate), care includ 

33 de localităţi. 

După tipul de proprietate categoriile de terenuri sunt divizate în: 

1. Terenurile proprietate publică a statului; 

2. Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; 

3. Terenurile aflate în proprietate privată. 

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru în perioada anului 2019 a mai activat, după cum 

urmează : 

o s-au organizat 9 seminare lunare pe diverse teme (conform planului de 

activitate pe anul 2019);  

o s-au desfășurat 3 seminare extraordinare, care nu au fost incluse în plan-

ul de lucru; 

o au fost eliberate 31 de certificate; 

o au fost consultate 446 persoane; 

o s-a contribuit la elaborarea bugetului raional coordonînd şi efectuând 

formele funciare repartizate după preţul normativ al terenului indiferent 

de proprietate; 

o s-a participat la şedinţele comisiilor funciare a primăriilor în calitate de 

consultant şi expert în domeniul funciar; 
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o s-a participat la 5 judecăţi cu litigii funciare (cote de tere echivalent) din-

tre primărie şi proprietar.  

Subdiviziunea teritorială pentru  Siguranța Alimentelor Ocnița în anul 2018 a activat  

în baza Hotărârii Guvernului nr.51/2013, 600/2018 și Legiilor Republicii Moldova 

nr.228,119, 221, 231 și a altor acte normative. 

În cadrul subdiviziunii teritoriale activează două sectii și un serviciu: 

- Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor; 

- Secția sănătatea şi bunăstarea animalelor; 

- Secția controlul siguranței alimentelor;  

- Serviciul evidență contabilă și juridică . 

         Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor              

Întru îndeplinirea cerințelor legislației în vigoare în domeniul controlului semincer, 

protecției plantelor și monitoringului fitosanitar în anul 2019 au fost întreprinse 

următoarele măsuri de control:   

     În domeniul protecției plantelor (comercializărea, depozitărea și utilizărea 

produselor de de uz  fitosanitar  și  fertilizanți)  sau desfășurat  73 de controale în total: 

dintre care 55 controale planificate și 18 controale inopinate. În urma efectuării 

controalelor pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 16 procese verbale cu privire la 

contravenții în suma totală de 26500 lei. Pe parcursul anului 2019 au fost recepționate 

137 declarații de proprie răspundere privind utilizarea PUFF. Au fost înregistrate 406 

de registre privind utilizarea PUFF.                                                                                                                                       

  Serviciul monitoring fitosanitar a efectuat deplăsări săptămânale cu cercetări 

asupra dezvoltării bolilor, populării și nocivității dăunătorilor pe o suprafața de 30412 

ha. Au fost efectuate 340 observări finologice. 

In domeniul carantina fitosanitară au fost eliberate 3746 certificate fitosanitare 

la export, au fost eliberate 1020 acte privind controlul fitosanitar. S-au efectuat 47 

controale planificate și 30 controale inopinate. S-au prelevat 49 monstre de plante și 

produse vegetale pentru indentificarea și monitorizarea organizmelor dăunătoare și de 

carantină conform programului de monitorizare și supraveghere în domeniul protecției 

plantelor. 

În domeniul controlului semincer, pentru anul 2019 a fost planificat control 

semințelor la grîu de toamnă 2975 tone dintre care prima jumătate a anului au fost 

controlate 2344 tone grîu de toamnă,orz de toamnă- planificat 394 tone, verificate 375 

tone, pe  parcurs au fost eliberate  256 de buletine de testare. S-au efectuat 32 controale 

planificate și 15 controale inopinate, au fost întocmite 12 procese verbale cu privire la 

contravenție în suma totală de 4050 lei. 

Șecția Sănătatea și Bunăstarea Animalelor-Pe acest segment în perioada dată  

s-a efectuat controlul si monitorizarea septelului  de animale care este compus din: 

 Bovine 8280 cap 

 Ovine si Caprine 9120 cap 

 Porcine 5800 cap 

 Cabaline 890 cap 

 Cîini  26000 cap 

S-au efectuat controale oficiale:  
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Planificate – 252 

Inopinate –88.  

Procese Verbale de control -340. 

Prescriptii -  62. 

Procese Verbale de contravenție -37  

Pentru realizarea masurilor strategice antiepizootice subdiviziunea a fost aprovizionata 

de catre ANSA cu vaccinul necesar, au fost contractați 6 (șase) medici veterinari de 

libera practica, care în perioade de gestiune au indeplinit planul la nivel de 82 % .  

 

Realizarea măsurilor antiepizootice în raionul Ocniţa 

în anul  2019 

Nr. 

 

Denumirea măsurilor Planul pe 

2019 

La situația din 

31.12.2019,0 

1 2 3 4 

 Cercetări diagnostice:   

 Bovine:   

1. Tuberculoza/TU/ 9700 6391 

2 Leucoza  ser./RID/ 9700 6687 

3 Leucoza  hematologic 50 5 

4 Bruceloza(1) ser B  103 9700 6687 

5 Febra aftoasă (ser) A 010 14 14 

6 Boala limbii albastre 60 60 

 Porcine:   

1. Bruceloza  (1)  ser. B 253 120 120 

2 Leptospiroza (1) ser. B 056 10 10 

3 Pesta  clasica  (ser.) A  130 120 120 

4 Febra aftoasă (ser.)A  010 8 8 

5 Pesta clasica (fauna sălbatica) 14 14 

6 Pesta  africană (ser) 60 60 

 Ovine:   

1 Bruceloză  (1) ser. B 152 1115 604 

2 Febra  aftoasă (ser.)  A  010 14 14 

3 Boala limbii albastre 30 30 

 Caprine    

1 Bruceloză capre ser. 4445 2560 

 Păsări:   

1. Gripa aviară- gaini gospodării   

(ser) A 160 

200 200 

2. Gripa aviară- gaini Comercializare 100 100 

3 Gripa aviară- gaini-broiler 

Comercializare 

30 30 

4. Gripa aviară- palimipedi 125 125 

5 Salmoneloza PNC pui de carne 6 6 
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6 Salmoneloza PNC găini ouătoare 30 30 

7 Cadavre bac. 2 2 

 PĂSĂRI (sectot comercial) 

Vaccinări: 

  

1. La Sota nebugetară I  900000 898798 

2. La Sota nebugetară II 600000 217290 

3 Marek  13026 

4 Variola  300000 209325 

5 Encefalomielita  158285 

6 Larinotraheit I  294120 

7 Bronşita  infecţioasă I 600000 707864 

8 Bronşita  infecţioasă II 300000 191120 

9 Gamboro I 600000     538983 

10 Gamboro II 600000 171000 

11 Contra SSO 150000 101669 

12 Pastereloza -- 480 

13 Pneumovirusnaia infecția  70000 

14 Salmonelloza  422107 

15 Rinotraheit  155711 

 Vaccinări:   

1. Bovine:Antrax  (I)  B 051 1050 6914 

2 Ovine:Antrax I B 051 11100 6320 

3 Caprine Antrax I B 051 4445 3333 

4 Cabaline:Antrax I B 051  1249 375 

5 Cîini:Rabia  27700 18644 

    

 Dezinfecţia m2: profilactică 133000 80950 

 Dezinsecţia m2 52000 19620 

 Deratizarea m2 92000 13700 

 

Secția controlul siguranței alimentelor- pe parcursul  anului  2019 a controlat și 

monotorizat tot lanțul alimentar din teritoriul administrat. 

Număr total de obiecte înregistrate  - 656 

Comerț -401 

Alimentație publică – 82 

Instituții școlare – 46 

Instituții   preșcolare – 45 

Autovehicole -33 

Instituții medico-sanitare - 4 

Depozite  fructe,legume – 28 

Depozit angro de produse alimentare – 0 

Elevatoare – 1 

Unități de morărit – 3 
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Brutărie – 1  

Unități de producere a patiseriei - 1 

Unități de producere a uleiului vegetal – 2 

Linii de sortare a fructelor ,legume - 4 

Depozit de cereale - 5 

S-au efectuat  268 controale inopinate  și  309- planificate.  

Unități de comerț  verificate   219 de obiecte unde au fost întocmite 15 de prescripții, 25 

procese verbale de contravenție. 

Unități de alimentație publică verificate  27 unde au fost întocmite 5 prescripții . 

Siguranța produselor de origine animală 

Număr total de obiecte autorizate - 77 

Abator pasare - 1 

Punct de sacrificare – 5, (2 puncte de sacrificare – nu funcționează) 

Secție de procesare carne - 3 

Secție de ambalare a ouălor - 2 

Hală de carne - 5 

Depozit frigorific – 1 

Centru de colectare a laptelui – 58 

Piețe agroalimentare – 2 

Controale inopinate efectuate –6 

Controale planificate efectuate – 94 

Eliberate certificate veterinare  F- 2  - 512 (Ocnița-379) 

Animale sacrificate și expertize efectuate 

Taurine – 676,   expertize sanitar veterinare – 696, 

Ovine/Mei – 6/119, 

Suine – 5051,    expertize sanitar veterinare – 635, 

Păsări –342092, 

Pește – 404 expertize. 

Direcția Economie a Consiliului raional în anul 2019 a activat conform planului anual 

de acțiuni.Tendința generală a anului a fost asigurarea mediului economico – organi-

zaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, micului business, dezvoltarea 

concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu. 

Sectorul ÎMM 

 S-a organizat participarea a 2 agenți economici din teritoriu la Expoziția 

națională  «Fabricat în Moldova». 2 agenți economici au participat la 

«Forumul ÎMM». La Ziua Independenței au fost organizați 3 agenți 
economici să participe la expoziția locală. 5 agenți economici au participat 

la expoziția din Kursk, Federația Rusa. 

 Pe data de 29.03.2019 s-a organizat seminar cu agenții economici la tema: 

”Oportunități de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii” – 27 

participanți. 

 Pe data de 21 martie s-a desfășurat un seminar la Colegiul Agroindustrial 

cu tematica ”Oportunități de dezvoltare a IMM” – 36 participanți. 
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 În perioada 16-19 iulie  a fost organizată  Expoziția - Tîrg  ”Caleidoscopul 

verii”  la care au participat 22 producatori autohtoni. 

 În a doua jumatate a anului la 11-13 septembrie a fost organizată  

Expoziția-Tîrg ”Toamna de aur la Ocnița” la care au participat 25 agenți 

economici. 

 3 persoane au câștigat I etapă a Programului pentru tineri – ”Start”, etapa a 

II se va desfășura în a 2020. 

 La 20.12.2019 a fost desfășurat Concursul raional”Cel mai bun antreprenor 

din sfera micului business” și «Cel mai bun contribuabil », la care 38 agenți 

economici au fost premiați cu cadouri de preț și diplome.  

Achiziții publice 

S-au planificat procedurile de achiziții publice în 27 de instituţiil bugetare în termenii 

stabiliţi. Cinci instituții bugetare au întocmit planificarea cu termen întârziat. Au fost 

organizate şi desfășurate la Consiliul Raional  71 de proceduri de achiziții, cu 

respectarea termenilor stabiliţi de legislaţie fără contestaţii din partea agenţilor 

economici. S-a asigurat corectitudinea desfășurări procedurilor de achiziție la 25 

instituții bugetare. S-a pregătit și s-a desfășurat licitația publică pentru Reparația și 

întreținerea drumurilor publice din raion în sumă de 5688924 lei. 

 În luna noembrie a fost inițiată procedura de achizițe prin cerera ofertelor de prețuri 

pentru Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice din raion in sumă de 450000 

lei.Procedura s-a  realizat in sistemul Achiziții.md pe data de 04.12.2019. Pînă la finele 

anului s-a pregătit și s-a desfășurat procedura de achiziție pentru procurarea produselor 

petroliere. 

A fost desfăşurat un seminar cu specialiștii, responsabili de achizițiile publice la 

instituțiile bugetare din raion.A fost acordate consultaţii permanente în domeniul 

achiziţiilor publice solicitate de instituțiile bugetare din raion, deasemenea colaboratorii 

au  pregătit și desfășurat procedurile de achiziții publice la solicitarea instituțiilor 

cointeresate. Pe parcursul perioadei date au fost prezentate două dări de seamă a 

indicilor socilal - economici fiind  respectată corectitudinea intocmirii. 

Eficiența Energetică și atragerea investițiilor 

 Colaborarea cu instituțiile de stat și investitori pentru atragerea in-

vestițiilor 

-Participarea la ședințele de lucru în cadrul organizației ODIMM pentru 

proiectul Start pentru Tineri: 6 seminare (Parcul Industrial, Edineț). 

 Priecte implimentate (1 proiect) 

-  Gimnaziul Petru Zadnipru, s. Sauca (Instalarea ferestrelor din termopan de 

tip Low-E, termoizolarea pereților), (155 beneficiari, suma 1 333 000 lei). 

 Proiecte în proces de implimentare: 

- Pregătirea și elaborarea documentației tehnice la implimentarea proiectului 

Centrului Medico-Social s. Calarașovca; 

- Participarea în grupul de lucru pentru implimentarea proiectului Centrului 

Medico-Social s. Calarașovca. 

 Publicarea și expedierea apelurilor de proiecte: 
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- Proiect de grant oferit de ODIMM ( Start pentru tineri: noiembrie-

decembrie). 

- Apel de proiect pentru APL I și diasporă DAR 3+1 

Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri a efectuat devizuri de cheltuieli 

și a monitorizat lucrările efectuate la instiutuțiile bugetare din raion, după cum urmează: 

Atragerea  de investiții și valorificarea lor în primăriile 

din raionul Ocnița la situaţia din 31.12.2019 

N

r

.

 

d

/

o 

Denumirea 

primăriei 
Denumirea lucrărilor Finanţator 

Suma,     mii lei 
 

Notă 

Total Donator 
Buget 

Local/stat 

 

 

1

.

    

or.Ocniţa Reparația drumului MEI 2551,3 2551,3 MEI  

100% 

  Reparatia drumurilor  Fondul Rutier 1145,6 1042.4 FR 103.2 BL 
100% 

  
Constructia terenului de joaca 

”Konservnii”  

Fundația 
Poloneză Polish 

Aid 

59,5 59,5 FP  
100% 

  
Utilaj pentru teren de joaca 

”Konservnii”  

Buget local, 
Fundația 

poloneză Polish 

Aid 

70,2 30,2 FP 40  BL 

100% 

  
Reparatia cladirii gimnaziului dupa 

furtună 
Buget de stat 43,6 28,1 BS 15,5 BL 

100% 

  
Schimbarea caloriferelor in clădirea 

primariei, tehnica de calcul 
Buget local 40,7  

18,9 BL 

21,8 BL 

100% 

  Reparația antreu casa de cultura Buget local 12,4  12,4 100% 

  

Reparatia acoperisului bucatariei si a 

unor incaperi din gradinita Lastaras, 

procurarea mobilei, teren de joacă 

Buget local 336,4  

238  BL 
42  BL 

36,8 BL 

19,6 BL 

100% 

  Centrul medico-social 
Ambasada 
Cehiei 

1260 1175 AC 85 BL 
100  % 

  

Reparatia capital a cladirii gradinitei 

Ghiocel, Reparatia capitală a 

sistemului de incalzire  

Buget de stat 404 385,1 BS 18,9 BL 

100% 

  
Procurarea mobilei in gradinita Ghi-

ocel 
Buget local 232  232 BL 

100% 

  Constructia statiei de oprire la spital Buget local 29,8  29,8 BL 100% 

  
Construirea portiunilor de apeduct in 

oras 
Buget local 197,5  197,5 BL 

 

  
Construirea statiei de epurare 

”Konservnii”  
Fondul ecologic 1537,1 1307 FE 230,1 BL 

20% 

  

Reparația acoperișului cantinei, 

cabinetul de informatică, Clasa 

Viitorului, LT „M.Sadoveanu” 

Consiliul 

raional 
484,4 

 

484,4 CR 

 
 

100% 

  

Reparație capitală LT «Gheorghe 

Biruitorul» (vice, sistem electric, 

system de incălzire)  

Consiliul 

raional 
419,6 419,6 CR  

100% 

  
Reparația capitală a coridorului Secția 

consultativă Spitalul Raional Ocnița 
Consiliul 

raional 
198,9 

 
198,9 CR 

 

 
100% 

  

Reparația capitală Secția 

patomorfologie Spitalul Raional 

Ocnița 

Consiliul 

Raional 
171,6 171,6 CR  

100% 

  Utilaj pt scoala sportivă Buget local 23  23 BL 100% 

  
Reparația capitală a terenului de mini 

fotbal, Școala Sportivă 
Consiliul 

raional 
537 537 CR  

100% 

  
Reparația capitală a clădirii 

Consiliului raional (geamuri, sala de 
Consiliul 
raional 

226,6 226,6 CR  
100 % 
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sedință, acoperiș) 

  
Schimbarea geamurilor, Centrul 

Militar 
Consiliul 

raional 
65,8 65,8 CR  

100 % 

  
Reparația capitală a Centrului de 

tineret  
Consiliul 

raional 
171,8 171,8 CR  

100 % 

   Total localitate 10218,8 8854,3 1364,5  

2

. 
or.Otaci      

 

  
Stema de incalzire LiceulTeoretic 

Mihai Eminescu 
Buget local 60.1  60.1 BL 

100% 

  
Reparatii capitale sala sportiva 

LiceulTeoretic Mihai Eminescu 
Consiliul 

raional 
556 556 CR  

100% 

  Terenuri de joaca la gradinite Buget local 157.9  157.9 BL 100% 

  
Reparația curentă rețeaua de 

iluminare stradala 
Buget local 40  40 BL 

100% 

  
Achiziționarea autospecialelor pentru 

salubrusare orașul 
Buget local 478.8  478.8 BL 

87% 

  
Procurarea materialelor de constructie 

pentru gardul bisericii 
Buget local 27.2  27.2 BL 

100% 

  
Montarea  camere de supraveghere in 

oras 
Buget local 90.5  90.5 BL 

100,% 

  
Lucrari de raparație a unor sectoare 

de drum 
Fondul rutier 946.9 946.9 FR  

100% 

  Costume nationale pentru copii Buget local 20  20 BL 100% 

  

Acordarea ajutorului material anu-

mitor categorii de cetateni  care au 

suferit in urma prabusirii blocuri 1.2 

casei 153 pe str. Prieteniei 

Buget local 441.7  441.7 BL 

100% 

  
Achizitionare unei pompe pentru 

Gospodaria Locativ Comunala 
Buget local 24  24 BL 

100% 

  

Lucrari de amenajare de reparare si 

restaurare a monumentelor istorice de 

pe teritoriul Mihailovscki Templul 

Buget local 26.5  26.5 BL 

100% 

  Reparatie curenta gradinita Solnisco Buget local 15  15 BL 100% 

  Reparația unor străzi in localitate MEI 1650 1650 MEI  100 % 

   Total localitate 4534,6 3152,9 1381,7  

3

. 
or. Frunză Aprovizionarea cu apa si canalizare Fondul ecologic 530,9 345,9 FE 185 BL 

100% 

  Reparatia  curentă a drumului Fondul rutier 135 135 FR  100% 

  
Reparatia capital a stadionului pentru 

copii din or.Frunza 
Buget local 106  106 BL 

100% 

  Reparația unor străzi din localitate MEI 331 331 MEI  100% 

  Reparatie curenta a Scolii primare Buget de Stat 10.2 10.2 BS  100% 

   Total localitate 1113,1 822,1 291  

4

. 
com.Bîrladeni      

 

  Reparatia strazilor din localitate MEI 222,5 222,5 MEI  100% 

  
Reparație capitală Casa de cultură 

Rujnita 
Buget local 247,8  247,8 BL 

100% 

  
Reparație curentă Casa de Cultură 

Paladea 
Buget local 25,3  25,3 BL 

100% 

  Reparatia strazii s.Birladeni Buget local 50  50  BL 100% 

  Reparația drumurilor Fondul rutier 300.5 300,5 FR  100% 

  Aprovizionare cu apă Buget local 785,2  785,2 BL 100% 

  Reparația fîntînei - primărie Buget local 49  49 BL 100% 

  Reparatie capitală, Gimnaziul Rujnita 
Consiliul 

raional 
544,8 527,2 CR 17,6 BL 

100% 

   Total localitate 2225,1 1050,2 1174,9  

5

. 
s.Bîrnova Reparația străzilor din localitate MEI 943,4 672,7 MEI 

211,5 BL 

59,2 BL 

100% 

  Reparația curenta gimnaziul Bîrnova Bugetul local 25  25  BL 100 % 

  
Reparația capitală Casa de Cultura 

(Uși ferestre) 
Buget local 122,8  

99  BL 

23,8 BL 

100% 

  Reparația curentă Grădinița Bîrnova Buget local 61,7  61,7 BL 100% 
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   Total localitate 1152,9 672,7 480,2  

6

. 
com.Calarașovca      

 

  
Reparații curente gimnaziul 

Berezovca 
Buget local 10  10 BL 

100% 

  Reparația monumentului s. Berezovca Buget local 75  75 BL 100% 

  Reparatia biblioteca Berezovca Buget local 21  21 BL 100% 

  Reparația drumului MEI 241,9 241,9 MEI  100% 

  
Reparația caminului de cultură 

Berezovca 
Buget local 30  30 BL 

100% 

  Reparație  grădinița Berezovca Buget local 12,8  12,8 100% 

  Reparatia biblioteca Calarașovca Buget Local 1  1 100% 

  Reparația drumului Fondul rutier 125,8 100 FR 25,8 BL 100% 

  
Reparația fîntînei arteziene, Azilul de 

bătrîni 
Consiliul 

raional 
19,5 19,5 CR  

100 % 

   Total localitate 537 361,4 175,6  

7

. 

com.Grinăuţi-

Moldova 
     

 

  Reparația drumurilor din localitate MEI 222,5 222,5 MEI 
 

100% 

  Reparație  strazilor Fondul rutier 247 247 FR  100% 

  
Reparatia podelei C/Cult Grinauti-

Moldova 
Buget   local 219,8  219,8BL 

100% 

  
Reparatia  acoperisului pragului pri-

mariei 
Buget local 16,8  16,8BL 

100% 

  Reparatia acoperisului gimnaziu G-M 
Consiliul 
raional 

172,3 172,3 CR  
100% 

   Total localitate 878,4 641,8 236,6  

8

. 
s.Dîngeni      

 

  Rerparația pragului  cladirii primariei Buget local 18,4  18,4 BL 100% 

  Reparație drumului Fondul rutier 191,9 186,9 FR 5 BL 100% 

  
Reparație capita a unei portiuni de 

trotuar 
Buget local 60  60  BL 

100% 

  Reparatia drumului din localitate MEI 450,3 450,3 MEI  100% 

   Total localitate 720,6 637,2 83,4  

9

. 
Hadarauti 

   
 

 

 

  Reparatia străzilor MEI 529,7 529,7 MEI 
 

100% 

  Reparatia drumurilor Fondul rutier 238.3 216.4 FR 21.9 BL 100% 

  
Reparatia pavajului  din ograda 

gradinitei de copii, blocul alimentar 
Buget de stat 583.9 

188.9 BS 

395 BS 
 

100% 

  

Reparatia cladirii caminului cultural 

si instalarea conductei de apa  din 

incapere  

Buget local 126.4  126.4 BL 

100% 

  Reparatia incaperii bibliotecii din sat Buget local 9.6  9.6 BL 100% 

  
Reparatia garajului de pe teritoriul 

primariei  
Buget local 108.7  108.7 BL 

100% 

  
Reparatie curenta gimnaziul 

Hadarauti 
Agenti 
economici 

26.9 26.9 AE  
100% 

   Total localitate 1623,5 1356,9 266,6  

1

0

. 

com.Lencăuţi 

   

  

 

  
Reparaţia  drumurilor  Fondul rutier 603 

400 FR 203 BL 
100% 

  
Reparaţia  drumurilor  MEI 222,5 222,5 MEI 

 
 

100% 

  
Reparaţia  şi   amenajarea teritoriului  

adiacent, lucrari publice cu satenii 

Bugetul local 65 
 

25 BL 

40 BL 

100% 

  Reparaţia  salii de festivitati Verejeni Bugetul  local 175  175 BL 100% 

  
Schimbarea  tîmplăriei la casa de 

cultură  Lencauti 

Bugetul  local 45 
 45 BL 

100% 

  
Reparația   şi  construcţia  reţelelor  

inginereşti  la  OMF  Verejeni 

Buget local 25 
 25 BL 

100% 

  Reparația curenta gradinita Ghiocel Buget local 2.8  2.8 BL 100% 

  
Reparatii curente Gim„Alexandru 

Groppa” Verejeni 
Byget local 3.7  3.7 BL 

100% 
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  Reparatie curenta gim. Lencăuți Buget local 6.6  6.6 BL 100% 

  
Imprejmuire gradinita Verejeni 150m, 

pavarea terasei 
Buget local 58  58 BL 

100% 

  
Procurarea costumelor nationale 

gradinita 
Buget local 36  36 BL 

100% 

   Total localitate 1242,6 622,5 620,1  

1

1

.

    

com.  Lipnic      

 

  Reparația utilajului fîntînii arteziene Buget local 14,9  14,9 BL 100% 

  Plombarea drumului Fondul rutier 340.4 340,4 FR  100% 

  Reparația drumului com. Lipnic MEI 714,3 714,3 MEI  100% 

  Reparația curentă grădinița de copii Buget local 9,6  9,6 BL 100% 

  
Reparație curentă a gardului de la 

căminul cultural din s.Paustova 
Buget local 1,1  1,1 BL 

100% 

  
Reparație curentă a gardului de la 

căminul cultural din s.Lipnic 
Buget local 2  2 BL 

100% 

  
Reparație curentă opririlor de autobus 

de pe teritoriul comunei 
Buget local 5.7  5.7 BL 

 

100% 

 1968 
Reparație capitală bloc sanitar gim. 

Ștefan cel Mare, com. Lipnic 
Bugetul de Stat 880 800 BS 80 BL 

100% 

   Total localitate 1968 1854,7 113,3  

1

2

. 

s.Clocuşna      

 

  Reparația străzilor din localitate MEI 632,9 632,9 MEI  100% 

  Reparația curentă a grădiniței Buget local 21,4  21,4 BL 100% 

  Reparatia curentă Casa de Cultură Buget local 4  4 BL 100% 

  Repara curentă primaria Buget local 19,9  19,9 BL 100% 

  Reparația străzilor din localitate  Fondul rutier 301,4 258,6 FR 42,8 BL 100% 

  
Reparația curentă a Monumentului 

Eroilor 
Buget local 13,5  13,5 BL 

100% 

  Reparația capitală a fațadei cimitirului Buget local 69,9  69,9 BL 100% 

  
Schimbarea a doua ferestre și a unei 

uși, Gimnaziu 
Consiliul 

raional 
10 10 CR  

100% 

  Reparația curentă, Gimnaziu  Buget local 50  50 BL 100% 

   Total localitate 1123 901,5 221,5  

1

3

. 

s.Corestăuți      

 

  Reparatia strazilor din localitate MEI 222,5 222,5 MEI  100% 

  Reparaţia drumului Fondul rutier 117 117 FR  100% 

  Reparatie curenta gimnaziu Buget local 9  9 BL  

  
Reparația capitală a sobelor, 

Gimnaziu  

Consiliul 

raional 
23,2 23,2 CR  

100 % 

   Total localitate 371,7 362,7 9  

1

4

.

  

s.Mereşeuca      

 

  
Reparatie curenta gimnaziului 

Mereșeuca 
Buget local 13.8  13.8 BL 

100% 

  Reparatia drumului Fondul rutier 126,7 126,7 FR  100% 

  Reparatia drumului prin localitate MEI 310,4 310,4 MEI  100% 

   Total localitate 450,9 437,1 13,8  

1

5

. 

s.Mihălăşeni 
   

 
 

 

  
   

 
 

 

  Reparația unor străzi din localitate MEI 378,3 378,3 MEI  100% 

  Drum de acces spre Mihălășeni  Fondul rutier 713,1 172,2 FR 540,9 BL 100% 

  Reparație curentă gim. Mihalașeni Buget instituției 7  7 BL 100% 

  Reparatie curenta gradinita Buget local 29.1  29.1 BL 100% 

   Total localitate 1127,5 550,5 577  
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1

6

. 

com.Ocniţa      

 

  Reparația drumului din localitate MEI 222,5 222,5 MEI  100% 

  
Reparatie curenta la gimnaziu, teren 

de spor 
Consiliul 
raional 

163 150 CR 13  BL 
100% 

  Amenajarea teritoriului ,parc Buget local 516.8  516.8  BL 100% 

  
Reparația curentă a grădeniței, 

camere video 
Buget local 128  

28  BL 

100 BL 

100% 

  Reparația drumului din localitate Fondul rutier 371 367 FR 4 BL 100% 

   Total localitate 1401,3 739,5 661,8  

1

7

. 

s.Sauca      

 

  
Reraratia capitala a acoperisului la 

Gradinita ,,ALBINUTA’’ 
Buget de Stat 
NV 

31.5 31.5 BS  
100% 

  Reparatia portiunilor de drum Fondul Rutier 193.9 193.9 FR  100% 

  

Termoizolarea pereților exteriori și 

înlocuirea ușilor și ferestrelor din 

lemn și termoizolarea planșeului 

FEE 213 213  FEE  100% 

  Reparația unor străzi în localitate MEI 476,1 476,1 MEI  100 % 

   Total localitate 914,5 914,5   

1

8

. 

s.Unguri      

 

  
Reparația grădiniței de copii 

(imprejmuire) 
Buget local 60  60 BL 

100% 

  Iluminarea strazilor Buget local 300  300 BL 100% 

  Reparația drumului  Fondul rutier 161 159 FR 2 BL 100% 

  Reparația curentă Casa de Cultură Buget local 6  6  BL 100% 

  Amenajarea, teren de joaca Agent economic 40 40 AE  100% 

  Reparație curentă a gimnaziului Buget local 19  19 BL 100% 

  Reparația unor străzi în localitate MEI 324,4 324,4 MEI  100 % 

   Total localitate 910,4 523,4 387  

1

9

. 

com.Vălcineţ      

 

  Reparația drumului Fondul rutier 348.1 280.5 FR 67.6 BL 100% 

  
Reparaţia capitală a acoperisului la 

Şcoala primară-grădiniţă Codreni 
Consiliul 
Raional 

108.4 90.3 CR 18.1 BL 
100% 

  Teren de mini fotbal gim. Valcinet 
Consiliul 

raional 
149,9 149,9 CR  

100% 

  Reparatia drumului  in s. Valcinet MEI 415 415 MEI  100% 

  Reparație curentă  ilumin. strazilor Buget local 223  223 BL 100% 

  Reparatie curenta gradinita Valcinet Buget local 10.7  10.7 BL 100% 

   Total localitate 1255,1 935,7 319,4  

2

0

. 

s.Naslavcea Amenajarea teritoriului (cimitir) Buget local 26.3  26,3 BL 

100% 

  Reparația drumului Fondul rutier 84.4 84.4 FR  100% 

  Drumul de acces MEI 222.5 222.5 MEI  100% 

  
Reparația grădiniței Capelica, 

canalizare 
Buget local 23.4  23.4 BL 

100% 

  
Construcția capitala, 

reparație curentă gim. Naslavcea 
Consiliu raional 148.8 135,2 CR 13,6 BL 

100% 

   Total localitate 505,4 442,1 63,3  

2

1

. 

s.Gîrbova Reparatia drumului  MEI 364 364 MEI  

100% 

  Reparatia drumurilor Fondul Rutier 148,7 148,7 FR  100% 

  
Reparația sălii de dans la casa de 

cultură 
Buget local 20,1  20,1 BL 

100% 

  
Reparatia capitala, sistem de 

incalzire, cantina, Gimnaziu 
Consiliul 

raional 
590,1 590,1 CR   

100% 
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   Total localitate 1122,9 1102,8 20,1  

   TOTAL 35397,3 26936,5 8460,8  

2

2

. 

Executarea 

lucrărilor de 

reparație și 

întreținere a 

drumurilor 

locale în 2019 

     

 

 1. Reparatia drumului (s. Lipnic) Fondul rutier 285,371   100% 

 2. Reparatia drumului  (or. Ocnița) Fondul rutier 714,292   100% 

 3. R11 acces spre or. Ocnița Fondul rutier 571,669   100% 

 4.  Vălcineț G8 Fondul rutier 808,970   100% 

 5. R8 acces spre s. Berezovca Fondul rutier 325,945   100% 

 6. Ocnița-Naslavcea-Lencăuți Fondul rutier 1052,218   100% 

 7. R 11 acces spre s. Maiovca Fondul rutier 299,064   100% 

 8. Lichidarea consecințelor Fondul rutier 80,105   100% 

 9. Grinauți Raia, s. Rediul Mare Fondul rutier 434,08   100% 

 10. G 9 acces spre s. Rujnița Fondul rutier 464,658   100% 

 11. R11 s. Clocușna Fondul rutier 668,706   100% 

 12. Unguri-Otaci Fondul rutier 868,583   100% 

 13. Hincauți-Bîrladeni Fondul rutier 456,833   100% 

 Total  Drumuri locale (total) Fondul rutier 7030,5   100% 

  

Mijloacele financiare valorificate în anul 2019 în raionul Ocnița 

 

 

Direcţia Deservire Fiscală Ocnita -ca urmare a tuturor măsurilor de administrare 

fiscală, întreprinse pe parcursul anului 2019, la Bugetul Public Național au fost 

acumulate venituri administrate de către SFS în sumă de 152845,1 mii lei, inclusiv : 

- Bugetul de Stat – 42879,3 mii lei 

- Bugetul local – 25604,1 mii lei 

- Bugetul asigurărilor sociale – 63117,8 mii lei 

- Bugetul asigurărilor medicale – 21243,9 mii lei 

Nr. 

d/o 

Sursele de finanțare Suma (mii lei) 

1 Buget local  8460,8 

2 Consiliul raional 4699,4 

3 Buget de stat 1838,8 

4 Fondul rutier (5823,5 +7030,5) = 12667,1 

5 MEI (Drumuri bune) 11 377.3 

6 Ambasada Cehiei 1175 

7 Fondul de Eficienta Energetica 

(FEE) 

213 

8 Fundația poloneză Polish Aid 89,7 

9 Fondul Ecologic 1652,9 

10 Agenții economici 66,9 

          Total 42427,8 
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În comparație cu anul 2018, s-a înregistrat o creștere la Bugetul Public Național 

cu 21563,1 mii lei sau cu 16,4 % și anume : 

- Bugetul de Stat +7780,8 mii lei sau 22,2 % 

- Bugetul local +1841,7 mii lei sau 7,8 % 

- Bugetul asigurărilor sociale +8807 mii lei sau 16,2 % 

- Bugetul asigurărilor medicale +3133,6 mii lei sau 17,3 %. 

În comparație cu anul 2017, s-a înregistrat o creștere la Bugetul Public Național 

cu 38883,4 mii lei sau 34,1 %.În comparație cu anul 2016, s-a înregistrat o creștere 

la Bugetul Public Național cu 48019,2 mii lei sau 45,8 %. 

În urma analizei informației din Registrul fiscal de Stat, la situația din 31 

decembrie 2019 sînt înregistrați 3675 contribuabili, care practică activitatea de 

întreprinzător.  

În comparație cu anul 2018 s-a înregistrat o creștere a numărului de contribuabili, 

care practică activitatea de întreprinzător cu 70 contribuabili sau cu 2%.În 

comparație cu anul 2017 s-a înregistrat o creștere a numărului de contribuabili, care 

practică activitatea de întreprinzător cu 153 contribuabili sau cu 4,4 %.În comparație 

cu anul 2016 s-a înregistrat o creștere a numărului de contribuabili, care practică 

activitatea de de întreprinzător cu 265 contribuabili sau cu 7,7 %. 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ocnița realizează în teritoriul administrat polit-

ica statului în domeniul asigurărilor sociale. Prin intermediul sistemului public de asig-

urări sociale, statul garantează cetățenilor dreptul de protecție socială în cazurile de 

bătrânețe, șomaj, boală invaliditate, de pierdere a întreținătorului prin plăți sociale – 

pensii, indemnizații compenssații nominative și alte prestații de asigurări sociale. În de-

servire la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ocnița  sunt 13624 beneficiari, inclusiv 

11500 pensionari, 1365 beneficiari de alocații de stat, 752 familii cu copii. Pentru anul 

2019 au fost alocate mijloace bănești în sumă de 221,1 mln. lei pentru plata pensiilor, 

alocațiilor, indemnizațiilor familiilor cu copii. 

Pe parcursul anului 2019 CTAS Ocnița a activat, obținînd următorii indicatori: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea indicilor Indicatorii 

1 Stabilirea prestațiilor sociale 2587 

2 Stabilirea pensiilor pentru limita de vârstă 439 

3 Stabilirea pensiilor de urmaș 21 

4 Stabilirea pensiilor de dezabilitate 167 

5 Stabilirea pensiilor pentru unele categorii de cetățeni 5 

6 Indemnizații unice la nașterea copilului 580 

7 Acordarea biletelor de tratament 68 

8 Petiții examinate 7 

9 Cetățeni audiați 131 

10 Ajutor de deces (persoane) 1184 

11 Scanate date din carnete de muncă (nr. carnete de muncă) și cit-

ite 

1630 



 

19 

 

Agenţia  Teritorială  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă Ocnița 

În  perioada  de  referinţă au fost stabiliţi  următorii indici  de  performanţă în teritoriul 

raionului Ocnița::   

Nr. 

d/o 
Denumirea indicilor Indicatorii 

1. Numărul total de şomeri 3339 

2. Şomeri plasați în câmpul muncii de la începu-

tul anului 

286 

3. Şomeri ieşiţi din evidenţă pe parcursul anului 65 

4. Persoane care au beneficiat de locuri de muncă 286 

5. Numărul angajatorilor care au declarat  locuri 

de muncă vacante 

93 

6. Angajați în câmpul muncii, persoane întoarse  

de peste hotare 

5 

7. Număr de persoane beneficiare de servicii de 

ghidare în carieră 

185 

8. Ajutor de şomaj 24 

9. Curs de formare profesională 11 

10. Şomeri antrenaţi la lucrări publice 65 

11. Cheltuieli pentru acordarea ajutorului de șo-

maj, mii lei 

606,81 

Direcţia Învăţămînt Ocniţa în anul de studii 2018-2019 și-a propus să acorde 

prioritate următoarelor: 

DIRECŢII STRATEGICE: 

 Creşterea accesului la educaţie prin egalizarea şanselor, reducerea 

absenteismului şi  abandonului şcolar 

 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

 Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice prin formare continuă 

la nivel instituțional, raional, național 

 Dezvoltarea parteneriatelor în vederea creşterii calităţii actului educaţional 

În urma analizei celui mai important domeniu din viața social economică a raionului 

s-a constat, că sistemul educațional din raionul Ocnița are atât puncte tari , cât și 

slabe. 

PUNCTE FORTE 

- Pentru şcolile de circumscripţie, sunt puse la dispoziţia elevilor 3 autobuze școlare, 

4 microbuze; 

- A fost asigurată  funcționalitatea celor 14 Centre de Resurse pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale; 

- Implicare eficientă  a angajaților din DI în procese de monitorizare și consiliere; 
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- Creșterea numărului instituțiilor de învățământ cu promovabilitate sporită la 

examenele de BAC; 

- Dotarea cu TIC a tuturor instituțiilor școlare;  

-  Consiliere și formare continuă pe domeniul elaborării și implementării curricula 

2019 şi PEI-lui; 

- Înregistrarea progreselor la  copiii cu cerințe educaționale speciale în cadrul 

examenelor de absolvire;  

- Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile de învățământ, prin utilizarea 

site-ului DÎ; 

-  Popularizarea activitătilor DÎ prin apariții frecvente în mass–media locală şi web-

media; 

- Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea instituțiilor de învățământ; 

- Rata înaltă de continuare a studiilor în rândul absolvenților de gimnaziu și liceu. 

PUNCTE SLABE 

- Resurse financiare alocate per elev insuficiente pentru a asigura funcționarea  

eficientă a sistemului educaţional din raion; 

-     Decalajul existent dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural în ceea ce 
priveşte asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional, 

atragerea şi menţinerea personalului didactic calificat; 
-   Interes neuniform din partea părinților şi a elevilor faţă de obţinerea studiilor de 

calitate;  

- Evaluarea nu se aplică reglatoriu în proiectarea de proces. Colectivul de cadre 

didactice nu cuantifică, prin intermediul rezultatelor evaluărilor, progresul şcolar şi nu 

iau în considerare acest aspect la evaluarea activităţii didactice; 

- Sistemul existent de formare continuă a cadrelor didactice nu totdeauna răspunde 

necesităţilor şi provocărilor; 

- Menținerea fenomenului abandonului școlar și absenteismului; 

- Numărul mic de elevi participanţi și premiaţi la concursurile și olimpiadele 

republicane,  

Scăderea numărului instituțiilor de învățământ cu promovabilitate 100% la examenele 

de gimnaziu. 

OPORTUNITĂŢI 

- Politici de  susţinere a tinerilor specialişti angajaţi în sistemul educațional; 

- Suport financiar necesar decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice  

navetiste; 

- Programe gratuite de recalificare oferite cadrelor didactice; 

- Elaborarea  de către MECC  a curricula pentru disciplinele opţionale; 

-  Aprobarea Nomenclatorului documentației școlare;  

- Elaborarea Instrucțiunii  cu privire la temele pentru acasă;  

- Suport metodologic și consiliere periodică oferită de  Direcția de Asigurare a 

Alimentelor, CSP privind respectarea condițiilor sanitaro-igienice în instituție; 

- Organizarea stagiilor de formare continuă în teritoriu; 

- Elaborarea,  la nivelul școlii, a unor  instrumente interne de asigurare a calității; 
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- Promovarea unor politici de sprijinire prin programe de mentorat  pentru profesorii 

debutanţi; 

- Instruirea managerilor școlari în domeniul managementului financiar și strategic; 

- Oportunităţi de finanţare extrabugetară identificate de instituțiile de învățământ prin 

contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice. 

RISCURI 

- Accentuarea declinului demografic al populaţiei şcolare, în special în mediul rural, 

cu implicare directă asupra rețelei școlare; 

- Grad sporit de indiferenţă a părinţilor privind rezultatele școlare atât la nivel 

gimnazial, cât și liceal; 

- Creșterea numărului de clase cu predare simultană.  

- Utilizarea ineficientă de către instituțiile de învățământ a resurselor bugetare și a 

celor extrabugetare. 

Reţeaua instituţiilor de învăţământ general 

• Total instituții de învățământ general în teritoriul raionului – 52: 

• Instituţii preşcolare (grădiniţe)- 24 

• 4 licee şi 18 gimnazii; 

• 1 gimnaziu – grădiniţă şi 2 şcoli primare-grădiniţă; 

• 2 centre de creație și 1 școală de sport 

Instituţii de învăţământ - indicatori de reţea 

• Statutul şcolilor: 
• 6 - şcoli mici ce nu pot fi închise 

• 25 – sunt ordonatori secundari de buget 

• Nr. elevi/clasă: 

• 17 – în medie per raion 

• 22,5– în medie urban 

• 16,2– în medie rural 

Accesul copiilor la educaţie 

• Total copii 0-18 ani -9002 

• Pondere în total populație 19% 

Înrolaţi în instituţii de învăţământ din raion: 

• 1535- în instituții preşcolare; 

• 3752– în instituiții de învăţământ ciclul I și II .  

• 158 sau 3 % - copii cu dizabilități în instituiții de învățământ din raion 

Rata abandonului şcolar: 0,16% 

 Rata abandonului şcolar este în descreştere cu 1,16 %, de la 52 copii în anul de 

învăţământ 2017-2018- la 6 copii în 2018-2019, cu 46 copii mai puţin ca anul 

trecut; 

 Este necesar de întreprins cât mai multe măsuri pentru reducerea abandonului 

şcolar şi a absenteismului în învăţământul primar şi gimnazial. 

Alimentarea copiilor 

Conform HG nr.234 din 25 februarie 2005 ”Cu privire la alimentarea elevilor” şi  
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a ordinului ME/MF ”Cu privire la normele financiare pentru alimentarea 

copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ” din 21.01.2019, norma financiară 

privind alimentația unui copil de vârstă timpurie este de 17,50 lei/zi și a unui elev 

din clasele a I-IV de 10,80 lei/zi). 

 Cu părere de rău în anul de studii 2018 – 2019, din cauza deficitului bugetar al 

instituțiilor de învățământ, care necesită acoperire din soldurile Consiliului 

raional, din familiile social vulnerabile s-au alimentat numai elevii claselor a 5-a 

și a 6-a, în total 180 elevi. 

 Din numărul total de 175 elevi transportaţi s-au alimentat 103: 77 din cl. I-IV 

(100%), 26 din cl. V-XII (26,5%), din elevii cu CES din cl. V-IX s-au alimentat 

50 copii (56%). 

 

Rezultate în cadrul examenelor – gimnaziu 

 Rata de promovare a examenelor este 95,5%. 

 Nota medie este cu 0,16 mai mică ca anul trecut. 

 A scăzut numărul notelor de 5,7,8, 9 și 10, însă a crescut numărul notelor de 

”6”,”10”  şi negative. 

 Managerii instituţiilor de învăţământ să promoveze calitatea în cadrul procesului 

instructiv-educativ la nivel de instituție, pentru creșterea rezultatelor şcolare. 

Rezultate în cadrul examenelor – BAC 

 Toate 4 licee au avut candidaţi la BAC – total 84, au promovat  80, ceea ce 

constituie circa 94,4%, comparativ cu 78,9% anul trecut. Rata de promovare a 

crescut cu 15,5%. 

 Nota media pe raion la examenul de BAC constituie 6,60, cu 0,54 unități mai 

mult ca anul trecut, procentul calităţii – 12%  (10 elevi au obţinut nota medie 8 şi 

mai mult); 

 Rata de promovare de 100% este în cadrul disciplinelor la solicitare (chimia, 

biologia, informatică, istorie); 

 Disciplinele cu cea mai mică rată de promovare sunt matematica (55%) şi limba 

limba engleză (78,5%); 

 Ca exemplu de urmat este LT M.Sadoveanu, care s-a plasat printre cele 128 licee 

din R.Moldova care au o rată de promovare 100% și cu nota medie 7,24, nota 

medie pe republică fiind 7,04. 

Clasamentul succeselor în cadrul olimpiadei raionale 

 Toate probele s-au desfășurat în cadrul LT „M. Sadoveanu”, sub camere de luat 

vederi, astfel s-a redus viciul copierii la maxim.  

 Pentru premierea elevilor învingători şi a profesorilor acestora, din propriile 

economii ale direcției au fost alocaţi 53 900 lei pentru.  

Rezultatele olimpiadelor 

 La olimpiada raională a scăzut numărul locurilor premiante cu 15, iar 

mențiunile cu 2; 

 Cu regret la etapa republicană nu avem locuri premiante. 
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 Este evident că olimpiada şcolară-raională trebuie să devină o competiţie care 

trebuie să măsoare competențele dobândite prin studiul aprofundat al 

disciplinelor școlare de către elevii dotaţi. 

Rezultatele în cadrul activităţilor extracurs 

 S-au desfăşurat 25 activităţi educative şi extracurriculare de promovare a 

valorilor naţionale şi interculturale la nivel local şi raional; 23 concursuri şcolare la 

diferite arii de interese cu implicarea activă a elevilor din majoritatea instituţiilor; 

 Festivalului republican „Caruselul vesel - 2019” ansamblul de dans „Impuls” 

CCC Ocnița, conducător artistic  Suslina Ana, a obţinut Premiul Mare și Locul I, 

grupa medie – două locuri I (dans modern și dans sportiv); Concursul colindelor 

organizat de Biblioteca Națională „Ovidius”, ansamblul vocal instrumental „Vocile 

primăverii ”, CCC Ocnița, conducător artistic Casenciuc Alexei, a obținut Premiul 

Mare și Locul I la Concrsul republican Zilele Culturii ruse în RM; 

 Concursului republican „Limba noastră-i o comoară” 2 elevi din clasa a IV-a, 

gimn. Gîrbova, profesor Velișco Rodica, au obținut Menţiune; Premiul special la 

concursul republican Cântecul francez a obținut elevul cl.a IV-a din gimn. 

Grinăuți-Moldova (profesor Berco Adela); 

 Concursul regional Edineţ „Școala securității” - LT „M. Sadoveanu” - locul II, 

LT „C. Stamati” - locul III; Concursul „Parlamentul meu ”  - LT „M. Sadoveanu” - 

locul II; Concursul „Securitatea la trafic înseamnă viață” - LT ,,G. Biruitorul” - locul 

III; Concursul republican „Teatrul social ”- gimn. Gîrbova și LT „M. Eminescu” – 

Mențiune. 

 15 discipoli ai Şcolii Sportive Ocnița au devenit premianți la diferite competiții 
republicane ocupând: locul I–6 sportivi, locul II–3, locul  III - 6; 

 Campioni ai RM au devenit: la kickboxing - Maslov Rostislav, Tucan Iona, la 

box - Viteazi Nichita, Popov Sergiu, la judo - Tcaci  Dana, Matveiciuc Maxim, frații 

Caterenciuc Marius și Andrei ; Locurile II și III la sambo le-au revenit sportivelor 

Blîndu Violina și Grigoriev Tudor; 

 Paralel cu probele sportive menționate, discipolii Școlii Sportive participă cu 5 

echipe de diferite vârste la Campionatul RM la fotbal și baschet. Menționăm aportul 

antrenorilor: Mariniuc Vadim-box, Gogoli Ghenadie și Prepeliță Ghenadie – judo, 

sambo, Crainiuc Victor – fotbal, Crivoi Alexandr – baschet. 

Organizarea odihnei de vară a elevilor 

 În sezonul estival 2019, în raion a funcţionat o tabără sportivă staţionară de 

odihnă a copiilor cu regim complet, unde s-au odihnit, în două schimburi, 160 copii 

cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani, dintre care gratis 40 copii din familii social-

vulnerabile; 

 20 copii ai angajaților din învățământ au beneficiat de foi de odihnă gratis în 

taberele din republică; 
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 4 copii dotaţi s-au odihnit în tabăra de  vară ARC de la Sulina, România. 

 Una din problemele existente este, capacitatea mică a taberei, de maximum 80 de 

copii pe schimb, și perioada de desfășurare a sezonului estival este de o lună jumate, 

ceea ce nu permite organizarea a trei/patru tururi; 

 Această problemă poate fi soluționată prin crearea unei tabere de odihnă pentru 

copii în clădirile fostei Școli auxiliare Grinăuți-Moldova, care la moment se află în 

gestiunea Direcției Învățământ; 

 Capacitatea acestei instituții este de până la 200 locuri pe schimb, în patru 

schimburi, mărind astfel accesul copiilor la odihna de vară în teritoriul raionului. 

 Direcția Învățământ va ieșit cu un demers către Consiliul raional pentru alocarea 

surselor financiare de reparație capitală a acestor clădiri. 

Eficienţa organizării transportării elevilor 

Total zilnic sunt transportaţi 362 elevi (cu 25 mai mult decât anul precedent), pe o 

distanţă de 476  km/zilnic, din 12 localități ale raionului și 3 din afara raionului. 

Activitatea financiară 

Sursa principală de finanţare a sistemului de învăţământ o constituie mijloacele bugetare 

în mărime de 63 mln 107 mii lei, ce constituie 69% din bugetul raionului. În 

rezultatul conlucrării cu Consiliul raional Ocniţa, Preşedintele raionului, Aparatul 

preşedintelui, Direcţia Finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului raional: 

1) Din componenta raională, care constituie 4 mln 997,7 mii lei, au fost repartizate 

100% din sursele financiare, inclusiv:   

o  pentru transportarea elevilor – 1 mln 207,5 mii lei; 

o  pentru acoperirea soldului negativ al unor şcoli - 2 mln 145,9 mii lei din 

componenta raională; 

o  pentru întreținerea căminelor -  170,3 mii lei; 

o  pentru reparaţii capitale – 1 mln 376,9 mii lei; 

2) Pentru educația incluzivă au fost repartizate 1  mln 67 mii lei; 

3) Pentru alimentația elevilor au fost alocate mijloace în sumă de 3 mln 198,7 mii lei. 

Eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţământ 

Pentru anul bugetar 2019 numai 3 instituţii de învţământ nu au deficit bugetar (LT „M. 

Sadoveanu”, LT „C. Stamati” şi Gimnaziul Bîrnova). 24 instituții de învățământ  au un 

deficit bugetar calculat în sumă totală de 5 mln 946 mii lei. 

- Astfel, este imperios necesar, ca instituţiile de învăţămînt nominalizate să 

întreprindă toate măsurile posibile de reducere a cheltuielilor de întreţinere şi a celor 

de personal, pentru a nu crea datorii neacoperite financiar.  

- Considerăm necesară elaborarea unor politici la nivel de stat în ceea ce privește 

susținerea instituțiilor de învățământ cu deficit bugetar, pentru a avea școli în fiecare 

localitate din țară și elaborarea unor programe de dezvoltare a școlilor de 

circumscripție. 

În anul 2019 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei în comun cu angajații 

din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei și partenerii sociali au depus 

eforturi pentru prestarea serviciilor sociale de calitate și extinderea asistenței sociale în 
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teritoriul administrat.S-a majorat numărul de beneficiari de ajutor social și ajutor social 

pentru perioada rece a anului. 

Au fost acordate următoarele servicii sociale: 

 2087 de beneficiari de ajutor social au primit în anul precedent 29 180 540 lei; 

În perioada rece a anului 5851 persoane au beneficiat de 12 056 217 lei; 

La 01 aprilie 2019 a fost indexat nivelul lunar minim garantat în mărimea de 7,2 

%, reeșind din creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul prec-

edent, constituind pentru ajutorul social 1056 lei, iar pentru ajutor social pentru 

perioada rece-1998 lei (până la indexare  suma era de 1025 lei, pentru ajutor so-

cial pentru perioada rece-1640 lei). 

 -La 3681 persoane cu dizabilități le-au fost achitate compensațiile în transport în 

sumă de 4193,3 mii lei;  

 -227 persoane în raion au primit servicii în domeniul aparatului locomotor; 

 -11 oameni s-au folosit de bilete gratis în țările CSI; 

 -au fost eliberate 10245 formulare pentru Comisia de determinare a dizabilității și 

capacității de muncă; 

 -La îngrijire la domiciliu  se află 504 beneficiari; 

 -42 persoane sînt beneficiari ai Serviciului Asistență personală, cereri în 

așteptare-108 persoane; 

La evidența felcerului protezist se află 904 beneficiari: 

 Au primit încălțăminte ortopedică 272  persoane; 

 Corsete-31 persoane; 

 Bandaje-15 persoane; 

 Căruciare-56  persoane; 

Funcționarii publici din DASPF: au activat în vederea susținerii copiilor aflați în situație 

de risc: 

 -au instituit tutela, curatela la 31 minori, au fost adoptați 2 copii; 

 -au fost elaborate 163 avize, concluzii, referitor la determinarea domiciliului 

copiilor, în urma divorțului părinților; 

 -118 copii au primit ajutor bănesc în sumă de 467.780 mii lei în cadrul Serviciului 

social sprijin familial (perioada 01.09.18-31.12.2018).Pe parcursul anului, în 

cadrul  serviciului sprijin  familial s-au oferit servicii familiilor cu copii în situații 

de risc la 67 familii/166 copii, suma totală constituind 649200 (suma medie 

alocată unui copil 3800-4000 lei).Au avut loc  16 ședințe ale Comisiei raionale 

pentru protecția copilului aflat în dificultate, 1 copil a fost plasat în CCTF, 1 copil 

s-a plasat  în APP. 

 -La asistenții sociali comunitari sînt în procedură 250 managemente de caz pe 

diferite situații de risc(dosare pe copii-221, dosare pe adulți -29), managemente  

de caz închise-166, managemente de caz în procedură-282 

Serviciul arhivă al Consiliului raional în anul 2019 a preluat documente la păstrare de 

stat  din 18 instituții din teritoriul de stat - în total 229 dosare. A fost  verificat existentul  și 

starea fizică a documentelor aflate la păstrarea de stat a 1917 dosare, 2 dosare preluate con-

form existentului- în fond sînt prezente 1919 dosare. 
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 În aceiași perioadă  s-a desfășurat ordonarea și expertiza documentelor în 18 instituții, dintre 

care în 16  instituții expertiza a fost planificată și în 2 instituții aceasta a fost în afara planului. 

Au fost verificate 158 fonduri -38630 dosare  și corectitudinea întocmirii inventarelor cu 

termen permanent și lung de păstrare, istoricul fondului, procese-verbale de selectare a 

documentelor cu termen expirat de păstrare 15 inventare permanente, 12 lung de 

păstrare,total 27 inventare. Au fost oraganizate controale  de verificare a existentului în  5 

instituții: 

1. Primaria com.Bîrladeni   

2. Primaria com.Vălcineț  

3. Secția cultură 

4.  Primaria com.Corestăuți  

5. Primaria or.Frunză 

    Au fost organizate controale repetate în 6 instituții: 

1 . Primaria com.Ocnița 

2.  Primaria com.Dîngeni  

3. Serviciu relații Funciare și cadastru   

4. Direcţia  Asistență Socială și protecția  Familiei 

5.Notar Huzinschi Mariana 

6.Notar Gîrtopan Valentina 
Centrul multifuncțional Ocnița realizează principiul ”ghișeului unic” la prestarea servici-

lor publice conform următoarelor  domenii de competență: 

a)asigurarea și evidența populației cu acte de identitate din Sistemul Național de 

Pașapoarte; 

b)înregistrarea de stat a actelor de stare civilă; 

c)înregistrarea de stat a persoanelor juridice, persoanelor fizice-întreprinzători indi-

viduali; 

d)înregistrarea de stat și evaluarea bunurilor imobile; 

e)prestarea serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor, calificării con-

ducătorilor auto; 

Pe parcursul anului 2019,  la Centrul Multifuncțional Ocnița au fost deserviți 48 212 mii de 

cetățeni din raionul Ocnița și alte raioane ale Republicii Moldova, în toate domeniile de 

competență.Astfel, după cum urmează: 

 Serviciul Eliberarea Actelor de Identitate-14 962; 

 Serviciul Cadastral Teritorial-14 023; 

 Serviciul stare Civilă-8 788; 

 Serviciul Înregistrare a Unităților de Drept-1087; 

 Serviciul Înmatriculare a Transportului și  calificare a Conducătorilor Auto-

9352; 

IMSP Spitalul raional Ocnița în anul 2019 a dispus de: 

Paturi (total) – 140 

Structura paturilor :  

- acute – 105, inclusiv : 

- terapie – 36; 

- boli contagioase – 10; 

- pediatrie – 1; 
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- chirurgie generală – 30;  

- ginecologie – 11;  

- maternitate – 3. 

Îngrijiri cronice – 35 paturi, inclusiv : 

- geriatrie – 30 paturi, din ele 15 dislocate în s. Calarașovca, 

- reabilitare – 2,  

- paliative – 3 

Contractate cazuri de CNAM și îndeplinite : 

- Maladii acute – 4414 cazuri planificate,  

- executate – 4498 cazuri (+84) 

- Terapie – 1320 cazuri planificate,  

- executate – 1571 (+251) 

- Boli contagioase – 500 cazuri planificate,  

- executate – 509 cazuri (+9) 

- Pediatrie – 630 cazuri planificate, 

-  executate – 491 cazuri (-139) 

- Chirurgie generală – 1200 cazuri planificate, 

-  executate – 1181 cazuri (-19) 

- Ginecologie – 620 cazuri planificate,  

- executate – 642 cazuri (+22) 

- Nașteri – 144 cazuri planificate,  

- executate – 162 cazuri (+12) 

Îngrijiri cronice : 

- Geriatrice+reabilitare – 1369 cazuri planificate,  

- executate – 1382 cazuri (+13) 

- Geriatrie – 1190 cazuri planificate,  

- executate – 1155 cazuri (-35) 

Reabilitare – 179 cazuri planificate, 

- executate – 277 cazuri (+48) 

Îngrijiri paliative (zi/pat) – 928 planificate,  

- executate – 919 (-9) 

Îngrijiri cronice 15 paturi dislocate în s. Calarașovca – 611 cazuri planificate, executate 

– 353 cazuri (-258), planul a fost îndeplinit cu 57,7 % 

Asigurarea cu personal medical : medici – 87,3 %, asistente medicale – 98,7 %, alt 

personal – 98,4 % 

Instituția IMSP SR Ocnița a fost acreditată de către Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică conform Certificatului de acreditare nr. 0402 din 31.05.2019. 

IMSP SR Ocnița a fost contractată de către CNAM în sumă de 24522900 lei. Contractul 

a fost îndeplinit la 99,99 %. 

Venit total constituit – 26840600 lei, din ele : 

- Alocațiile fondatorului – 550516,80 lei, care au fost distribuiți : 

- Procurarea unei mașini – 180000 lei 

- Reparația secției consultative – 198875,61 lei 

- Reparația secției patomorfologice (morga) – 171641,19 lei 
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Au fost acumulate servicii contra plată – 714 000 lei, care au fost distribuiți : 

- Reparația fântânii arteziene – 64200 lei 

- Reparația stației de epurare – 12200 lei 

- Reparația cabinetelor secției consultative – 67000 lei 

- Aparataj medical – 10100 lei 

- Alte cheltuieli ( produse alimentare, medicamente, gaz, energie electrică ș.a.) – 

560500 lei. 

Datorii le formate la 01.01.2020 în sumă de 2286200 lei sînt datorii curente, inclusiv : 

- Fondul de salariu – 1682100 lei 

- Produse alimentare – 19400 lei 

- Medicamente – 4600 lei 

- Contribuții – 302600 lei 

- Altele – 277500 lei 

Centrul de Sănătate Ocnița în perioada de referinţă şi-a direcţionat activitatea  pornind 

de la identificarea problemelor prioritare existente şi trasarea modalităţilor de abordare 

şi intervenţie. S-a ţinut cont şi de actele legislative, ordinele emise de MSMPS al RM, 

care au servit drept instrument de abordare sistematică a problemelor de sănătate şi de 

integrare a eforturilor intersectoriale de ameliorare a calităţii vieţii şi sănătăţii populaţei.  

În cadrul şedinţelor cu medicii de familie, dezbaterilor la seminarele de lucru s-a 

pus accentul  pe orientarea activităţii sistemului sănătăţii pe profilaxie, diminuarea 

factorilor de risc, educaţia populaţiei pentru sănătate şi promovarea unui mod sănătos de 

viaţă, accentul pe cunoaşterea condiţiilor de viaţă ale pacientului, starea lui familială, 

nivelul de cultură.  

S-a pus în sarcină medicului de familie să răspundă la întrebările:de ce a făcut 

pacientul boala, de ce a făcut-o acum şi ce ar fi trebuit să facă bolnavul ca boala să nu fi 

apărut. De aceea se cere permanent şi insistent de la medicii de familie, ca între medic şi 

pacient să se formeze relaţii de durată bazate pe colaborare, înţelegere şi respect.  

Una din activităţile majore realizate pe parcusul ultimilor ani a fost procesul de 

reabilitare a instituţiilor medicale primare din subordine, inclusiv cu atragerea 

investiţiilor din exterior.   

A fost procurat un imobil în sumă de 100.000 lei întru reamplasarea OMF Rediul-

Mare care s-a aflat într-o stare dezastruoasă. În prezent s-a finalizat reparaţia capitală 

din surse financiare a CS Ocniţa în sumă de 220 mii lei.  

Prin acord comun de cooperare cu Administraţia publică de nivelul I s.Bîrnova, 

nivelul II Consiliul Raional şi CS Ocniţa s-a efectuat reparaţia capitală a OMF  din 

s.Bîrnova în suma de 320.000 lei, fiind procurat de asemenea şi mobilierul necesar în 

corespundere cu Normele minime de dotare în suma de 30.000 lei. Instituţiile medicale 

renovate sînt conectate la gaze naturale, dispun de sistem de aprovizionare cu apă şi 

canalizare.  

În urma examinării demersului în cadrul Consiliului comunal Bîrladeni în regim de 

urgenţă s-a transmis cu titlul gratis în proprietate publică, grădiniţă de copii din 

s.Paladea pentru reamplasarea Oficiului de Sănătate. S-a finializat reparația capitală din 

surse financiare a CS Ocnița și Consiluil raional.  
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S-au alocat surse financiare în sumă de 192.000 lei pentru procurarea  

amestecurilor adoptate, pentru hrănirea copiilor în vîrstă  de 0-1 ani şi susţinerea  

copiilor din familiile social vulnerabile, pînă la vârste de 5 ani  

     CS Ocniţa deserveşte o populaţie de 27750 locuitori: 

Urbană          9172  

Rurală         18578  

Adulți                                        

Bărbaţi          9664  

Femei                   14218  

Femei de vârstă fertilă           6371  

Apți de muncă                       15252  

Pensionari                  7039  

Asigurați         17123  

Copii până la un an  245  

Copii până la 4 ani         1677  

Copii 0-14 ani         4259  

Copii 15-17 ani           953  

Copii 0-17 ani         5699  

Indicatorii de bază în activitatea m/f reese din numărul adresărilor deservite atât 

în oficiile instituțiilor cât și la domiciliu. 

Pe parcursul anului 2019 m/f au deservit 87095 vizite în oficiile m/f și 11218 la 

domiciliu revenit la 1 locuitor respectiv 3,2 și 0,4 (la domiciliu vizite), anul 2018 m/f au 

deservit 124619 vizite în oficiile m/f și 20086 la domiciliu revenit la 1 locuitor respectiv 

4,0 și 0,6 (la domiciliu vizite). (2018 pe raioane 2,6, vizite, RM – 2,8 vizite), (2016 – 

2,6 vizite, RM – 2,8 vizite).  

În structura morbidității generale incidența în ultimii trei ani a avut o tendința de 

creștere de la 89,5 în anul 2018 la 97,0  anul 2019 atingînd nivelul de 102,0 la 1000 

populații, anul 2018 și 149,1 la 1000 populații anul 2019 lămurit prin faptul activității 

mai sporită a medicilor specialiști.  

Analiza în comparație a incidenței diferitor maladii în 2019 conturează un tablou în care 

predomină aparatul circulator 35,6 la 1000 populație, anul 2018 24,8 la 1000 populație 

(în anul 2017 – 20,0) urmați de aparatul respirator 27,8 (2016-3,8) maladiile aparatul 

digestiv – 12,9. 

În prevalența populației aparatul cilculator 278,4, aparatul digestiv 192,6 la 1000 

populație, aparatul endocrin de nutriție și metabolism 87,1 și (DZ) 29,6 la 1000 

populații. 

Datorită întroducerii indicatorilor de performanţă şi motivării personalului medical 

pentru realizarea acestora, cuprinderea populaţiei cu măsurarea TA, determinarea 

glicemiei, holesterolului, seric şi alţi indicatori au crescut şi este în mediu mai mare de 

90 %. Vizite asistate de îngrijiri medicale la domiciliu după plan 400 vizite, s-au 

îndeplinit 400 vizite, ce constitue 100%. 

Planul privind prescrierea medicamentelor parţial/integral compensate s-a executat la 

82%.  

Gravide luate la evidenţă până la 12 săptămâni 84,5% (din 214-253. 
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 Problemele existente în gestionarea Centrului de Sănătate Ocniţa 
 Majoritatea instituţiilor medicale primare nu dispun de sistem de apă şi 

canalizare, necesită instalarea încălzirii autonome peste 23% din instituţii.Centrul 

de Sănătate suportă cheltuieli neargumentate pentru întreţinerea instituţiilor 

medicale, care dispun de suprafeţe exagerat de mari (OMF Naslavcea, Grinăuţi-

Moldova); 

 Circa 16% din medicii de familie sânt de vârstă pensionară sau dispun de grad de 

invaliditate;  

 Dotarea cu echipament medical, mobilier este insuficientă; 

 Indicatorii de sănătate înregistraţi (mortalitatea generală, infantilă, morbiditatea 

prin maladii oncologice etc.) sînt la nivel nesatisfăcă 

Situația de azi demonstrează clar, că fără unele decizii pragmatice și bine chibzuite 

din partea noastră, fără un lucru, calitativ și eficient al tuturor celor responsabili nu 

vom reuși să obținem rezultate pozitive. Avem nevoie de acțiuni concrete, pas cu 

paș, zi de zi de protejare  și susținere, îndreptate spre ameliorarea asistenței primare 

La nivel de management financiar a instituţiei  

 Asigurarea unui management eficient a resurselor financiare prin respectarea 

principiilor stabilite de planificare a resurselor; 

 Asigurarea transparenţei utilizării resurselor financiare (Consiliu administrativ, 

pagina WEB etc.); 

 Implicarea lucrătorilor medicali în procesul de luare a deciziilor; 

 Utilizarea resurselor financiare nemijlocit pentru dezvoltarea capacităţilor 

medicale primare, inclusiv pentru procurarea echipamentului, utilajului, 

mobilierului, transportului etc.; 

 Introducerea tehnologiilor informaţionale pentru a facilita lucrul angajaţilor şi a 

monitoriza starea de sănătate a populaţiei. 

IMPS CS Frunză -Caracteristica generală a sectorului  în anul 2019 

Populaţia   totală           4699 

Adulţi                            4146 

Copii 0-18 ani                639 

inclusiv 1- 5  ani            131 

nou născuţi luaţi      

la evidenţă                      19 

Femei                              2338 

Gravide  luate               

la evidenţă total                     34 

cu sarcină pînă la 12 săpt.         22 

Asiguraţi                           3128 

 

Participanţi la Războiul 

II Mondial                            

Ostaşi internaţionalişti     3 

Participanţi la conflictul 

din Transnistria                  26 
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Bugetul global anual al institutiei 

 Suma contractuală estimativa la inceputul anului 2019 

 din fondurile CNAM                                                               1943474  lei 

 Inclusiv indicatori de performanţă                                   303000  lei 

 Suma contractuală la finele anului                                  2156266  lei 

 Inclusiv indicatori de performanţă                                  216703 lei  

 Indicatori de performanţă îndepliniţi                              229920.88 lei 

 Îngrijiri medicale la domiciliu                                          7980 lei 

 Din fondurile Consiliului Raional OCNIŢA 

 Pentru asigurarea cu amestecuri adaptate a copiilor pina la 1 an 

din familii defavorizate au fost alocate                                16000 lei  

Morbiditatea populaţiei îm sectorul IMPS Frunze 

După  nozologii După vârstă Total Caz  nou 

Total maladii Adulţi 4561 697 

Copii 1456 1328 

Tumori Adulţi 153 32 

Copii 0 0 

Maladiile  sistemului   

digestiv 

Adulţi 445 21 

Copii 52 38 

Maladiile  sistemului 

respirator 

Adulţi 413 312 

Copii 1134 1107 

Maladiile  sistemului 

 cardio-vascular 

Adulţi 1520 67 

Copii 5 4 

Maladiile  sistemului 

endocrin 

Adulţi 635 33 

Copii 28 10 

     

     Au primit tratament in cabinetele de proceduri si staţionar la domiciliu  

                 pacienţi cu cele mai frecvent întâlnite maladii : 

                            total                       770  

                            copii                       483 
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În anul 2020 IMPS CS Frunză va continua activitatea în scopul soluționării 

problemelor de sănătate a locuitorilor din teritoriul deservit.    

Centrul de sănătate Otaci a activat în perioada raportată, conform obiectivelor 

stabilite, fiind orientate investiții, după cum urmează: 

 Suma contractuală – 6413498,14 lei 

 Medicamente – 218512,12 lei 

 Sistem de încălzire (omf vălcineț) – 55751,32 lei 

 Construcția sobei (omf unguri) -24984,32 lei 

 Reparația coridorului (cs otaci) – 3411,48 lei 

 Procurarea aparatajului de fizioterapie – 35500 lei 

 Procurarea ECG cu 3 canale (os berezovca) – 9085 lei 

 Procurarea tonometrului ocular (omf calarașovca) – 9420 lei 

 OMVSD – 27073,80 lei 

Inspecția pentru Protecția Mediului Ocnița pe parcursul anului 2019 a activat con-

form planului, fiind orientat  spre implimentarea politicilor de mediu în teritoriu, a 

PLAN-urilor autorităților APL de acțiuni privind protecția  mediului de dezvoltare du-

rabilă pentru îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 
Nr.d/o  

Denumirea criteriilor  

Indicatori pe compo-

nente de mediu și 

genuri de activitate 

1. Controale planificate  62 

2. Controale inpinate  36 

3. Inspectări  44 

4. Procese verbale contravenţionale încheiate  46 

5. Procese verbale contravenţionale examinate  54 

6. Persoane sancţionate conform proceselor verbale  63 

7. Amenzi aplicate conform proceselor verbale 51300 lei 

8. Prejudiciu cauzat 7454 lei 

9. Servicii acordate 12025,80 lei 

 

Un impiediment serios rămîne a fi cultura joasă ecologică a populației în teritoriul 

administrat, fapt ce necesită desfășurarea unei vaste activități comune a tuturor 

factorilor de decizie  pentru ameliorarea  situației ecologice. 

Procuratura –pe parcursul anului 2019, pe teritoriul raionului Ocnița au fost 

înregistrate 280 crime, fiind atestată o scădere cu 40 crime, în raport cu anul 2018, cînd 

au fost înregistrate 320 infracțiuni. Din cele 280 crime, 273 au fost înregistrate de către 

inspectoratul de poliție Ocnița, iar 7 de procuratura raionului Ocnița, comparativ cu 2 

înregistrate în anul 2018. 

     În perioada de referință nu au fost înregistrate infracțiuni excepțional de grave, pe 

cînd în perioada respectivă a anului 2018 fiind înregistrate 2 infracțiuni din această 
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categorie. În aceiași perioadă au fost înregistrate 2 infracțiuni ce se atribuie la cele 

deosebit de grave (art.191 alin.(5), 201/1 alin.(4) CP), în raport cu 3 în anul 2018. 

Aproximativ la același nivel, se află infracțiunile grave – 33 în anul 3019 și 35 în anul 

2018. 

     În anul 2019 se atestă o scădere a criminalității la capitolul comiterii infracțiunilor de 

vătămare intenționată a integrității corporale. Astfel, pe parcursul perioadei de referință  

au fost comise 11 infracțiuni din categoria menționată, pe cînd în perioada anului 2018 

au fost comise 17 crime de acest gen. 

     S-a înregistrat o scădere semnificativă la capitolul infracțiunilor contra patrimoniului 

de la 161 în 2018 la 128 în 2019, de violare de domiciliu de la 17 în 2018 la 6 în anul 

2019, de comitere a actelor de huliganism de la 17 în perioada anului 2018 la 12 în anul 

2019. 

     Ușor a scăzut numărul persoanelor depistate conducînd mijlocul de transport în stare 

de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de la 52 în 2018 la 42 în 2019, precum și a 

persoanelor care au comis accidente rutiere soldate cu cauzarea de vătămări medii și 

grave de la 8 în 2018 la 7 în 2019. 

      Concomitent, pe parcursul anului 2019 s-a constatat o creștere semnificativă a 

infracțiunilor privind viața sexuală de la 2 în 2018 la 10 (8 viol) pe parcursul anului 

2019, a infracțiunilor de violență în familie de la 10 la 19, a infracțiunilor ce țin de 

circulația ilegală a drogurilor de la 3 în 2018- la 7 în anul 2019. 

       Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 2 cazuri de scoatere ilegală a copiilor 

din țară, cîte 1 caz de comitere a infracțiunii de tratament inuman sau degradant și de 

privațiune ilegală de libertate, pe cînd în anul 2018 nu au fost înregistrate infracțiuni de 

acest gen. 

 În perioada de 12 luni a anului 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție  

Ocniţa şi-a consolidat capacităţile în vederea asigurării ordinii publice şi securităţii 

cetăţenilor, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cît şi realizării 

a altor programe de stat şi planuri naţionale de acţiuni.  

 În urma desfăşurării măsurilor organizatorice cu caracter de prevenţie, în 

perioada de raport, în teritoriul administrativ deservit s-a atestat o diminuare a 

criminalităţii cu 14,15 %, astfel fiind înregistrate 273 infracţiuni (în perioada a 12 luni a 

anului 2018 –318 infracţiuni), din ele descoperite176, procentul descoperirii constituie 

64,47 %.În diminuare se află crimele  din categoria deosebit de grave cu – 33,33% şi 

uşoare cu 20%. 

        Ponderea cea mai înaltă de 50,94% (1762 crime înregistrate) le revine 

infracţiunilor contra patrimoniului, infracţiunile în domeniul transporturilor 19,49% (62 

crime înregistrate)  și infracțiunile contra vieții și sănătății cetățenilor-6,29% (20 crime 

organizate). 

  Luînd la bază infracţiunile de furt, un gen de infracţiune care influenţează în mod 

prioritar criminalitatea în teritoriul raionului Ocniţa, putem menţiona că în 12 luni a 

anului 2019 în IP Ocniţa, numărul infracţiunilor de acest gen se află în diminuare, în 

comparaţie cu 12 luni ale  anului 2018 cu 16,41%: 112crime înregistrate în 2019 

comparativ cu 134 infracţiuni înregistrate în 2018. Din numărul total de furturi 
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înregistrate au fost descoperite doar 41 crime, procentul descoperirii constituind 

36,63%. 

Referitor la starea criminogenă din localitățile raionului, se constată, că cele mai 

afectate localități de acest flagel sînt, după cum urmează: 

 

LOCALITATEA Număr de infracțiuni 

înregistrate 

Or.Ocnița 78 

Or.Otaci 45 

s.Bîrnova 11 

s.Ocnița 23 

s.Lipnic 12 

s.Volcineț 11 

s.Bărlădeni 7 

s.Calarașeuca 8 

s.Grinăuți-Raia 5 

s.Hădărăuți 5 

s.Corestăuți 7 

s.Lencăuți 5 

s.Naslavcea 5 

s.Verejeni 5 

s.Clocușna 8 

s.Paladea 5 

s.Dângeni 9 

s.Unguri 5 

s.Paustova 6 

Cu privire la or.Ocnița  s-a constatat, că cele mai afectate străzi sînt: 

 Str.50 ani ai Biruinței-9 crime; 

 Str.Burebista-6 crime; 

 Str.I.Creangă-4 crime; 

 Str.Sindicatelor-4 crime; 

 27 august-3crime; 

 Str.Malinovschi-2 crime; 

 Iu.Gagarin-3 crime; 

 Str.Păcii-2 crime; 

 Str.I.Gagarin-2 crime 

Din păcate, în unele localități din raion s-a atestat o creștere  a criminalității, în raport cu 

indicii din anul 2018: 
LOCALITĂȚILE RAIONULUI CREȘTEREA NUMĂRULUI 

CRIMELOR 

s.Ocnița  Cu 7 crime 

com.Dângeni Cu 5 crime 

s.Grinăuți-Raia Cu 4 crime 
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s.Grinăuți-Moldova Cu 4 crime 

s.Clocușna Cu 4 crime 

s.Unguri Cu 3 crime 

s.Lipnic Cu 2 crime 

g.Rediul-Mare Cu 1 crimă 

 

În același timp s-a constatat o diminuare a criminalității în localitățile: 
LOCALITĂȚILE RAIONULUI DIMINUAREA NUMĂRULUI 

CRIMELOR 

Or.Ocnița Cu 25 infracțiuni 

s.Mihălășeni Cu 10 infracțiuni 

s.Ocnița Cu 7 infracțiuni  

s.Bîrnova  Cu 6 infracțiuni 

S.Paladea Cu 2 infracțiuni 

s.Volcineț Cu 9 infracțiuni 

s.Rujnița Cu 9 infracțiuni 

s.Bîrnova Cu 5 infracțiuni 

Or.Otaci Cu 4 infracțiuni 

g.Rediul-Mare  Cu 3 infracțiuni 

  

Nu s-au înregistrat crime pe parcursul perioadei de raport în s.Mereșeuca și 

s.Hădărăuți.  

Trezește îngrijorare faptul, că în unele localități ale raionului s-a atestat o 

descoperire slabă a infracțiunilor. Se constată o creștere a numărului sesizărilor și 

informațiilor înregistrate de la 3512 în anul 2018- la 3453 în anul 2019. 

Putem menţiona faptul că atât organele de stat, autorităţile publice locale, instituţiile 

publice şi organizaţiile private, organizaţiile de stat  din teritoriul administrat sunt, în 

primul rând, responsabile de respectarea legislaţiei Republicii Moldova şi în limita 

posibilităţilor să contribuie la prevenirea criminalităţii, inclusiv a minorilor, fie prin 

anunţarea organelor abilitate despre săvârşirea anumitor infracţiuni, fie prin elaborarea 

şi implementarea strategiilor şi politicilor privind contracararea, prevenirea şi profilaxia 

criminalităţii minorilor, inclusiv prin implicarea lor în diverse acţiuni sociale şi comuni-

tare. 

 Secţia Situații Excepționale  Ocniţa  în perioada de raport a intervenit la lichidarea a 

22  incendii, dintre care 19 în sectorul locativ, 2 incendii auto, 1 incendiu locomotivă. În 

perioada analizată intervenţii la apeluri false n-au fost înregistrate. 

Au fost și intervenţii la stingerea ierbii uscate, gunoaielor, spre locul avariilor sau 

accidentelor.  

Numărul intervenţiilor spre locul avariei sau accidentelor, la stingerea ierbii us-

cate şi a gunoaielor este în creștere în comparaţie cu perioada similară a anului 2018 

astfel (în anul 2019 au fost înregistrate -147 iar în anul 2018-98).  

Din numărul total de  intervenţii, 99 au fost la arderea gunoiului şi ierbii uscate,  

12 controale de informaţii, tractarea automobilelor-6, salvarea animalelor-3, deblocare 



 

36 

 

de ușă-7, lichidarea pericolului de viață-6, retur din drum -4, pomparea apei-8, conlucra-

re cu subdiviziunile MAI-2, extragerea cadavrului din bazin acvatic-2,  

extragerea cadavrului din fîntănă-1, descarcerare din autoturism-1. În perioada enunţată 

intervenţii la lucrări de gospodărie nu s-au realizat. 

La momentul de faţă în localităţile teritoriului administrat sunt amplasaţi 22 hid-

ranţi, dintre care 2 sunt deterioraţi, 10 hidranţi sunt amplasaţi la obiective dintre care 5 

sunt deterioraţi. În acelaşi sens meţionăm că în r-ul Ocniţa există 34 de rezervoare de 

incendii, toate fiind funcţionale.  

În perioada de raport alte surse de alimentare cu apă n-au fost primite în exploatare. 

Conform Dispoziție a IGSU cu nr.346 d din 18 noiembrie 2019 Campania ,,O 

CASĂ PROTEJATĂ- O VIAȚĂ SALVATĂ ,, a fost restartată. Conform dispoziției 

enunțate angajații Secției SE Ocnița au întreprins următoarele măsuri:  

- au fost remise demersuri la primăriile din teritoriul raionului Ocnița cu so-

licitarea de a examina posibilitatea participării și indentificării surselor financiare 

pentru anul 2019 - 2020 pentru achiziționarea detectoarelor autonome de fum la 

persoanele cu vîrstă înaintată singuratice, familii cu mulți copii și social vul-

nerabile. Pînă în prezent de la primării nu a fost remis nici un răspuns; 

- cu suportul organizației nonguvernamentale ”Eco-Contact” în gimnaziul 

Hădărăuți au fost instalate 20 de detectoare; 

În teritoriul administrat în perioada anului 2019 au fost înregistrate 15 situaţii 

excepţionale, dintre care 11 SE  caracter natural 4 SE caracter tehnogen. 
        1. la data de 18.02.2019, Depistarea munițiilor neexplodate:or.Ocnița  

2. la data de 11.03.2019, Vijelii:  

   s.Mihălășeni– paguba materială: 142.617 lei 

   s.Bîrnova – paguba materială:113.016 lei 

   s.Gîrbova– paguba materială:58.271 lei 

        3. la data de 08.04.2019, Depistarea munițiilor neexplodate:- s.Sauca 

        4. la data de 17.04.2019, Depistarea munițiilor neexplodate:- s.Sauca 
5. la data de 01.05.2019, Ploi torențiale cu grindină: s.Bîrladeni – paguba materială: 

793 000 lei 

6. la  data de 22.05.2019, Ploi torențiale cu grindină; 

   s.Lipnic – paguba 595802 lei 

   s,Naslavcea – paguba materială:52.103 lei 

   s.Clocușna – paguba materială:257.137 lei 

    7. la  data de 18.05.2019, Ploi torențiale cu grindină- s.Calarașovca – paguba materială: 

560.011 lei 

       8.  la  data de 21.05.2019, Ploi torențiale cu grindină; 

       - s.Calarașovca – paguba materială ; 287.660lei  

       - s.Bîrladeni – paguba materială ; 3.392.000 lei ;  

           - s.Volcineț -  paguba materială ; 240.000lei ; 

           - com.Naslavcea – paguba materială ; 460.000lei ;    

      9. la  data de  30.05.2019, Ploi torențiale cu grindină - s.Calarașovca – paguba materială 

- 2.569.790lei ; 

      10. la data de 01.06.2019, Ploi torențiale cu grindină;     

            - s.Mereșeuca – paguba materială ; 2 480 000 lei;   

            - s.Lencăuți – paguba materială ; 2 362 000 lei; 
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            - s.Unguri – paguba materială ;   4 368 000 lei ; 

      11. la data de 05.06.2019, Ploi torențiale cu grindină;  

            -s.Bîrnova – paguba materială ; 196.964 lei; 

            - s.Naslavcea - paguba materială ; 127.237 lei; 

       12. la data de 04.06.2019, Ploi torențiale cu grindină;  

           - s.Lencăuți – paguba materială ; 267.350 lei ; 

       13. la data de 08.06.2019, Ploi torențiale cu grindină;  

           - s.Bîrladeni – paguba materială ; 285.000 lei; 

       14. la data de 02.07.2019, Ploi torențiale cu grindină;  

           - s.Gîrbova – paguba materială ; 177.450 lei; 

          - s.Rediul-Mare – paguba materială ; 176.389 lei; 

          - s.Rujnita – paguba materială ; 10.5000.10 lei; 

          - s.Bîrlădeni – paguba materială ; 14.353.547 lei; 

          - s.Paladea– paguba materială ; 4.206.700 lei; 

        15. la 19.06.2019 -Prăbușirea sediilor și construcțiilor. 
              or.Otaci str.Prieteniei, 153 

Total paguba materială în urma Situațiilor Excepționale din teritoriul 

administrat  constitue: 143.519.054lei.  

Persoane înnecate    în decursul a 12 luni a anului 2019 în teritoriu raionului Ocniţa au 

fost înregistrate 4 cazuri de înnec cu decesul a 5 persoane. 

 

Filiala «Ocnița-Gaz» SRL «Edineț-Gaz»  deservește tehnic 470 km de gazoducte, 16 

stații de reglare a presiunii gazului, 931 puncte de reglare a presiunii gazului. 

Întreprinderea livrează incontinuu gaze naturale în casele a 8100 consumatori și în 

adresa a 234 întrprinderi. 

Pe parcursul anului 2019 s-au constituit 3,5 km de gazoducte, la care au fost conectați 

103 consumatori noi. 

Volumul gazelor naturale realizate pe parcursul anului 2019 constituie  4,4 mln. m3 . 

 

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, stația Ocnița rămâne a fi una 

dintre verigile de bază ale sistemului naţional de transport. Obiectivele întreprinderii 

sînt să sporească competitivitatea transportului feroviar, dar şi să consolideze potenţialul 

ethnic şi tehnologic al acestuia. 
În anul 2019 nodul de cale ferată Ocnița a obținut următoarele rezultate: 

Nr. 

d/o 

Denumirea indicatorilor Unitate 

de măsură 

Planificat De facto % 

1 Recepția și plecarea vagoanelor (generală) vagon 45000 34573 76,8 

2 Încărcare (în tone) tonă 38904 38505 99,0 

3 Încărcare  (în vagoane) vagon 564 558 98,9 

4 Descărcare (în vagoane) vagon 800 736 92,0 

 

Secția Cultură a Consiliului raional pe parcursul anului 2019 și-a realizat pe deplin 

planul de activitate. Formaţiile de activitate artistică cu titlul “ model” au participat  ac-

tiv la festivaluri,concursuri, târguri naţionale şi internaţionale, unde au fost menţionate 

cu Premii Mari, Diplome, Menţiuni. 
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Numărul total al acestora este - 27  
1. Târgul de Crăciun , ed. a II-a (ianuarie 2019- Chişinău)-participanţi  

Malanca-C/Cultură Clocuşna, Ansablul folcloric „Svitanok”-  Şcoala de 

Muzică Otaci, Ansamblul folcloric „Cusărenii”-C/Cultură Bîrnova 

2. Festivalul ansamblurilor „Cîntăm împreună” (februarie 2019, Edineţ) 

participanţi elevi ai  Şcolii de Arte „T.Negară” or.Ocniţa: Dub Laura- 

Mosendz Iana; 

   Morari Olga- Morari  Sofia; 

Culicova Valeria- Şterbu Amina. 

3. Concursul zonal „Tinere talente” ediţia 2019, ( martie 2019, or.Cupcini ) 

Participanţi  elevi  ai  Şcolii de Arte „T.Negară”  or.Ocniţa 

Dub Laura – locul I; 

Cazacioc Andrea – locul I 

Melinic Tatiana – locul I 

Culicova Valeria – locul II 

Mosendz Iana – locul II.  

Gîrtopan Alexandru- locul II 

Melinic Oleg – locul II 

Tcaci Cristian- locul III  

 Cazacioc Marian- locul III 

Sultan Mihail – menţiune 

4. Festivalul Internaţional „Mărţişor-2019”  (martie 2019, or. Kursk şi 

or.Kurceatov, Federaţia  Rusă)- participaţi  Studioul Artistic de Dans Modern  

„Inspiraţia”- C/Cultură or.Ocniţa; 

5. Campionatul Republicii Moldova la  Dansuri Moderne (aprilie  

2019,Chişinău)-participanţi Studioul Artistic de Dans Modern  „Izvoraş”- 

C/Cultură or.Ocniţa, locul I- II. 

6. Campionatul Republicii Moldova la  Dansuri Moderne (aprilie  

2019,Chişinău)-participanţi Studioul Artistic de Dans Modern  „Izvoraş”- 

C/Cultură or.Ocniţa, locul I- II; 

7. Festivalul  Internaţional „Muzicina Parasolika” , ediţia XXVII (aprilie 

2019, Viniţa, Ucraina) -participaţi Studioul Artistic de Dans Modern  

„Izvoraş”- C/Cultură or.Ocniţa, locul II 

8. Festival-Concurs  Republican  „Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii, 

Victoria-74”  (aprilie 2019, Chişinău) 

 participaţi Ion Gadîmba,C/Cultură  Grinăuţi-Moldova, Locul I  

9.  Concurs Naţional „Tinere Talente”,  (aprilie 2019  , Chişinău) -participanţi 

elevi ai  Şcolii de Arte „T.Negară” Ocniţa:  

                   Alexandru Malearciuc- locul II 

                   Buga Marian- menţiune 

                   Cazacioc Marian – menţiune 

                   Melinic Tatiana –menţiune. 

10. Festivalul Internaţional Etno-Folclorik „Colomiika”, ediţia XV (mai 2019, 

or. Kolomia Ucraina)- participaţi  Studioul Artistic de Dans Modern  
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„Inspiraţia”- C/Cultură or.Ocniţa, locul II, Ansamblul Folcloric „Teiuş” – 

C/Cultură Lipnic, Ansamblul Folcloric „Corestovceanca” – C/Cultură 

Corestăuţi,  locul III 

11. Concursul International  «DoReMiFest»  ed- a  I, (mai  2019 , Chişinău)   

Participanţi  elevi ai Şcolii de Arte „T.Negară” or. Ocniţa 

Cazacioc Marin – locul  I 

Dub Laura- locul III; 

Cazacioc Andrea – menţiune 

12. Festivalul  Internaţional  al Copiilor talentaţi  „Zorepad” ,  (iunie 2019, 

or.Kolomia,  Ucraina) -participaţi  Studioul Artistic de Dans Modern 

„Izvoraş”  - C/Cultură  Ocniţa,  locul II; 

13. Festivalul-concurs zonal al cântecului şi dansului folcloric „Cântă de 

răsună lunca”, ed. III ( iunie, Edineţ, Viişoara)- participanţi Formaţia  

folclorică  „Spicuşor”  - C/Cultură  Hădărăuţi 

14. Târgul Interregional «Курская Коренская ярмарка – 2019» ediţia a 

XIX ( iunie 2019, or. Kursk,  Federaţia Rusă)- participaţi  Studioul Artistic de 

Dans Modern „Inspiraţia”  - C/Cultură  Ocniţa, Ansamblul Folcloric 

„Spicuşor” – C/Cultură Hădărăuţi, Ansamblul de instrumente aerofone 

„Trompeta Argintie”; 

15. Festivalul-Concurs Internaţional  “Морская Жемчужена” ediţia X,  (au-

gust, Odessa, Ucraina)-participanţi  Studiou Artistic de Dans Modern 

„Izvoraş” C/Cultură Ocniţa – Premiu Mare; 

16. Festivalul Internaţional de Caritate «Яблочный Спас» I ediţie, (august, 

s.Cioburci, rl.Slobozia, Transnistria)-participanţi  Studiou Artistic de Dans 

Modern „Izvoraş” C/Cultură Ocniţa, Studioul Artistic de Dans Modern 

„Inspiraţia”  - C/Cultură  Ocniţa, Ansamblul Folcloric „Cusărenii”- C/Cultură 

Bîrnova 

17. Concurs Naţional al tinerilor instrumentişti „Antonina  Lucinschi”, ediţia 

a XI-a , (septembrie 2019, Chişinău)  - participanţi  elevi ai  Şcolii de Arte 

„T.Negară” or. Ocniţa 

                   -Alexandru Malearciuc - Locul III 

                   Cazacioc Andrea – menţiune 

18. Festivalul  Internaţional „Samoţvetî”, (septembrie 2019, or.Kursk, Feder-

aţia Rusă)-participanţi  Ansamblul Folcloric „Cusărenii”- C/Cultură Bîrnova 

19.  Concurs Internaţional al tinerilor interpreţi „Zlata Tcaci”, ediţia a X  , 
(octombrie 2019,  mun. Chişinău) -participanţi elevi ai  Şcolii de Arte 

„T.Negară” or. Ocniţa:  

                   -Buga Marian –locul II 

                   -Cazacioc Marian- - locul III 

                   -Morari Sofia- menţiune 

20. Festivalul Internaţional al Tinerelor Talente “PolişaPrivet”, (octombrie 

2019, or.Beloystok, Polonia) 

Participaţi  Studiou Artistic de Dans Modern „Izvoraş” C/Cultură Ocniţa, 

locul I 
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21. Concurs Internaţional al tinerilor trompetişti  „Surmâ Ucrainâ” 
(nioembrie 2019, Cernăuţi)-participanţi -  Buga Marian-locul II 

22. Festivalul  Naţional  al Tradiţiilor  şi Obiceiurilor de Iarnă „ V-am ura, 

v-am tot ura” ,  ( 29.12.2019-or.Glodeni )-participanţi -Ansamblul folcloric 

„Teiuşi”  C/C Lipnic . 

Secția  Cultură  a organizat  următoarele manifestări culturale în decursul anului 

2019: 

Ciclul de acţiuni 

 Medalion literar-muzicală dedicat aniversării a 81 ani de la naşterea personalităţii  

Teodor Negară, cântăreţ de muzică populară, C/Cultură Sauca; 

  Serată literară „92  ani de la  naşterea poetului, traducătorului Petru Zadnipru”,  

BP Sauca 

  Panahidă şi depunerea de flori la mormintele personalităţilor 

  Organizarea  expoziţiilor  de carte în BP din raion; 

Festivitate de comemorare „Pentru Ţara, pentru Neam” , consacrată aniversării  a 

27 ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru; 

Gala  Laureaţilor din domeniul Culturii – Spectacol de totalizare a activităţii 

instituţiilor de cultură;   

Ziua Internaţională a Femeei „Ne-nchinăm în faţa ta, FEMEE”- Sărbătoarea 

raională tradiţională;  

Festivalul-Concurs raional „Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii- Victoria 74”, 

Ocniţa; 

Festivalul-Concurs  raional al cîntecului Pascal „Cînta-voi, Domnului meu”, 

Vălcineţ (au participat 18 coruri bisericeşti, 7 grupuri folclorice, 8 grupuri vocale, 12 

meşteri populari ); 

Stamatiana „Ninge cu flori de tei în luna mai” în cadrul Zilei Internaţionale a 

Muzeelor , Casa Muzeu „Constantin Stamati”, com. Ocniţa (întîlnirea cu scriitorului 

Ion GORGAN, excursie în Muzeu, depunerea de flori, spectacol); 

Sărbătoarea profesională Ziua Lucrătorului din domeniul Culturii şi a 

Bibliotecarului ( La bal la Conacul Constantin Stamati com.Ocniţa); 

Sărbătoarea raională tradiţională Ziua Fântânilor  „Satul meu plin de fântâni...” 

s.Codreni; 

Aniversării a 33 ani de la producerea catastrofei atomo-nucleare din Cernobîl, cu 

genericul „Sînt oameni ca noi, dar veşnic eroi”; 

Evenimentul raional  „Schimb de experienţă dintre raioanele din nordul republicii”; 

Festivalul regional al covorului şi portului popular „Firicel ţesut la Nord”,ed. a IV, 

Hădărăuţi, (cu participarea colectivelor folclorice din raioanele Ocniţa, Edineţ, Briceni, 

Sokireni, Ucraina, a meşterilor populari); 

Sărbătoarea profesională Ziua  Mediclui şi a Farmacistului – Concert susţinut de 

formaţiile folclorice din raion; 

Ciclu de acţiuni, consacrat Aniversării a 548 de ani Bătăliei de la Lipnic, comuna 

Lipnic, Monumentul„Clopotul Memoriei”; 

Serată de Creaţie dedicată celor 50 ani de activitate în domeniul Culturii „Vă 

invită Larisa Mereuţă” com. Lencăuţi; 
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Sărbătoarea Naţională  Ziua Independenţei „Țara mea de dor-foc nemuritor” - 

Spectacol teatralizat; 

Festivalul  Etniilor „Unitate prin diversitate” s. Corestăuţi (au participăat 28 

colectice artistice din 12 Primării, 6 bucătării naţionale, 18 meşteri 

   populari, oaspeţi din Ucraina ); 

Ziua Armatei Naţionale. Concert festiv. ( în parteneriat cu Centrul Militar Ocniţa, 

Casa de Cutură Ocniţa); 

Serată de Creaţie consacrată celor 40 ani de activitate în domeniul Culturii „Vă 

invită Anatolie Placintă”, s. Hădărăuţi; 

Sărbătoarea Profesională Ziua Pedagogului (eхcursie or.Iaşi, România); 

Festivitate de omagiere a personaşităţii artistice Teodor Negară  „Mereu alături de 

noi.....”, dedicată aniversării a 76 ani de la naştere, Sauca;  

Serată  literară „Renata Verejanu şi micii admiratori”- la aniversarea a 70 de ani de 

la naştere poetei şi publicistei, BPO „E.Loteanu” Ocniţa; 

Medalion literar „Prin zbucium  spre stele”, consacrat aniversării a  83 ani de la naştere 

personalităţii artistice de talie mondială - Emil Loteanu; 

Sărbătoarea Roadei dedicată Zilei Agricultorului, de comun acord cu Direcţia 

Agricultură a Consiliului raional; 

Sărbătoarea raională „Antreprenorul anului 2019”, de comun acord cu Direcţia 

Economie; 

Deschiderea oficială a Centrului medico-sanitar „Sf.Agata” (Partea festivă, 

spectacol tematic, eхpoziţia lucrărilor elevilor Şcolii de Arte „T.Negară”, tăierea 

panglicii simbolice); 

Concerte de sărbătoare , în cadrul Atestării colectivelor artistice cu titlul onorific 

„model”; 

Spectacol teatralizat „ Inaugurarea Bradului de Anul Nou”; 

Concurs raional al tinerilor interpreţi  „Micul pianist” Şcoala de Arte „Teodor Negară” 

Ocniţa; 

Festivalul raional tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „V-am ura, v-am 

tot ura” 2019, cu participarea 29 cilectivelor artistice. 

Secția Cultură se confruntă   cu o serie de probleme: 

 Salarizarea lucrătorilor din cultură,  transferarea de la 0,5 şi 0,25 unitate de salariu 

la o unitatea întreagă; 

 Sistarea activităţii colectivelor cu titlu „Model”; 

 Coordonarea  dintre  APL  de nivelul I şi APL de nivelul II  în angajarea/ con-

cedierea, salarizarea  specialiştilor  din  instituţiile de cultură; 

 Competenţe  profesionale scăzute  în domeniul managementului  cultural, abil-

ităţilor  de a atragere a  fondurilor  extrabugetare  în finanţarea proiectelor cul-

turale; 

 Capacităţi scăzute în  elaborarea  ploliticlior culturale locale; 

 Lipsa  finanţării  pentru  îmbunătăţirea  bazei tehnico –materiale a instituţiilor de 

cultură; 

 Lipsa unui mijloc de transport la Secţia Cultură,  pentru deplasarea colectivelor 

artistice la activităţi; 
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 Utilizarea  insuficientă  a tehnologiilor  informaţionale  în instituţiile de cultură; 

Educația fizică și sportul în raionul Ocnița în anul 2019, a continuat să bucure cu noi 

performanțe. O prestație frumoasă pentru imaginea raionului Ocnița au demonstrat-o în 

anul 2019 discipolii școlii sportive.  

Tinerii atleți au obținut în campionatele Republica Moldova 24 locuri premiante la așa 

probe sportive ca judo, sambo, box și kik-boxing. Pe lîngă aceasta au mai cucerit și 15 

medalii în turneele internaționale.  

Trei sportivi ne-au prezentat țara la campionatele europene. Paralel cu aceste rezultate 

de performanță ne bucură faptul, că școala sportivă a devenit un centru al sportului în 

masă. 

Pe lîngă cei 350 elevi, care se ocupă regulat la una din cele 6 probe sportive, aici 

ftecventează organizat sălile de sport colaboratorii organelor de drept, frontierei de stat, 

angajații Inspectoratului general pentru situații de urgență și grupele de sănătate pentru 

seniori. 

Campioni ai Republicii Moldova au devenit : 

- Draghici Gestina – sambo 

- Matveiciuc Maxim – judo 

- Caterenciuc Marius – judo 

- Viteazi Nichita – box 

- Popov Serghei – box 

Pe locul II s-au clasat următorii sportivi : 

- Grigoriev Tudor – judo 

- Grigoriev Mirela – judo 

- Sauleac Ana – judo 

- Macinschi Mihaela – judo 

- Tucan Ana – kik-boxing 

- Sorbală Maria – kik-boxing 

Pe locul III : 

- Puzdrea Mihaița – sambo 

- Vodă Jasmina  - judo 

- Caterenciuc Andrei – judo 

La Campionatul European pentru elevi la sambo au participat Viteazi Nichita și Popov 

Serghei, unde s-au clasat pe locul V. 

Gumeniuc Andrei este campion al RM la triatlon – forță și vice-campion mondial la 

powerlifting. 

La jocurile sportive s-a evedențiat echipa de băieți U – 16, care a participat la etapa 

finală. 

Între antrenori s-au  evedențiat : 

- Prepeliță Ghenadii și Gogoli Ghenadii – judo 

- Mariniuc Vadim – box 

- Bezborodico Albert – kik – boxing 

- Crivoi Alexandru – baschet 

Remarcăm, că în raionul Ocnița a continuat educația sportivă  a celor mai buni copii şi 

juniori, participanţi la Campionatele Republicii Moldova. 
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Anul 2020 schițează mai multe sarcini, care reies din Strategia de Dezvoltare Social-

Economică a raionului. Realizarea acestor obiective ține de gradul de organizare, de 

nivelul de disciplină, de dăruirea fiecăruia dintre noi și, în primul rând, de aleșii 

poporului, de profesionalismul, atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu a fiecăruia dintre noi. Numai cu eforturi comune, susținute vom 

putea face față obiectivelor trasate pentru anul curent. 

 

  

 

 
 

 

 

 


