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RAPORTUL 

PREŞEDINTELUI  RAIONULUI  

 PRIVIND DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI OCNIȚA 

ÎN ANUL 2020 

Anul 2020 fost un an dificil, cu provocări, probleme, schimbări, un an care a 

fost marcat de pandemie. Dar, în pofida tuturor greutăților, executivul rational  a 

avut și rezultate pe unele dimensiuni. Acest an a fost pentru toți deosebit,  cu multe 

lecţii de învăţat. 

A trebuit să identificăm surse financiare, să apelăm la managementul pe timp 

de criză şi toate acestea ne-au provocat la o mobilizare totală întru identificarea 

soluțiilor.  

     Constat că, în linii mari am reuşit. Pandemia a afectat funcţionarea normală a tu-

turor instituțiilor din raionul Ocnița, a distrus echilibrul practic în toate domeniile de 

activitate importante. Toate planificările, prognozele iniţiale au fost date peste cap. 

Într-un cuvânt, efectul pandemiei l-am resimţit din plin.  

 În anul 2020 subdiviziunile Consiliului raional Ocnița au activat în condițiile 

specifice pandemiei și crizei sanitare din țară. Obiectivul general al activității execu-

tivului raional a fost orientat spre asigurarea durabilă  a dezvoltării raionului. 

 Raportul dat este o constatare concisă a  situației obiective din teritoriul 

administrat în domeniul economic, social și cultural și sanitar în anul 2020 . 

    Pe parcursul anului 2020  Consiliul raional Ocnița s-a întrunit  în ședință de 6 

ori (4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au  examinat 71 

întrebări: inclusiv 52 cu caracter social și  19 cu caracter economic.  

     Au activat  comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care și-au 

desfășurat 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 organizat și desfășurat 5 

ședințe; 

•  comisia consultativă de specialitate în domeniul  învățămîntului, 

culturii, sănătății  și problemelor sociale s-a întrunit de 4 ori. 

În prezent sunt 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 2020.  

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

locală, Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor desconcentrate  și de-

scentralizate din cadrul raionului şi de comun acord cu primarii oraşelor, comunelor 

şi satelor  au  fost identificate căi de soluţionare a problemelor cu care s-au confruntat 

cetățenii raionului şi au fost  realizate măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor.                    

    Pe lîngă executivul raional  au activat în anul precedent și  alte comisii:  

• Comisia pentru realizarea planului naţional de acţiuni în domeniul dreptului 

omului- 3 ședințe; 
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• Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul 

aparatului Președintelui raionului și a subdiviziunilor  Consiliului raional a 

organizat 8 concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de execuție și un 

concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere; 

• Comisia pentru protecţia  copilului aflat în dificultate- 8 ședințe; 

• Comisia raională pentru drepturile copilului-3;   

• Comisia raională de combatere a traficului de fiinţe umane -2 ședințe; 

• Comisia raională de protecţie a consumatorului-2 ședințe; 

• Comisia raionalâ pentru Situaţii Excepţionale -20 ședințe; 

• Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița-32 ședințe. 

   

 Pe parcursul anului trecut de către Președintele raionului au fost emise 139 dispoziții 

de bază și 414- dispoziții de ordin  personal. 

De către  subdiviziunile Consiliului raional au fost examnate 29 petiții, care în mare 

parte s-au referit la acordarea ajutorului material cetățenilor, aflați în dificultate. 

Bugetul raional pe anul 2020 a fost executat la venituri în sumă de 139313,1mii 

lei (la nivel de 97,4%  din suma planificată), atestîndu-se o creştere de 14925,6 mii 

lei în comparaţie cu anul 2019. 

Pentru implementarea programelor de cheltuieli aprobate în bugetul raional, în anul 

2020 s-au cheltuit mijloace bugetare în sumă de 138 259,2 mii lei (la nivel de 94,6 % 

din plan). Comparativ cu anul 2019 s-au cheltuit cu 15 933,4mii 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 

2020 și elaborarea bugetului pe anul 2021, recepţionarea, totalizarea şi prezentarea 

rapoartelor privind executarea bugetului, acordarea ajutorului metodologic privind 

evidenţa contabilă a agenţilor economici, ş.a. 

Astfel, pe parcursul anului 2020 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 2019, s-au 

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

prezentate rapoartele privind executarea bugetului pe trimestrul II și trimestrul III 

2020. 

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 2021, în scopul determinării transferurlor din bugetul de stat. 

4. Au fost examinate 311 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. 
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5. Au fost acordate 415 consultaţii în probleme ce ţin de metodologia evidenţei 

contabile în sectorul bugetar, întocmirea rapoartelor, elaborarea şi 

administrarea bugetului, aplicarea sistemelor informaţionale de management 

bugetar. 

6. Au fost elaborate 26 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). 

  

Serviciul Agricultură al Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații  

 Funciare  și Cadastru pe parcursul anului 2020 a avut ca prioritate dezvoltarea  

şi implementarea politicii agrare în teritoriul administrat.   

Agricultura reprezintă una din ramurile importante ale raionului  Ocnița, chiar 

dacă deocamdată nu reușește să înregistreze o creștere însemnată a producției 

agricole pentru a se plasa pe o poziție de echilibru, astfel încât să poată face față 

concurenței fără suportul statului. Principalii factori care au influențat tendințele 

înregistrate în prima jumătate a anului 2020, menționăm condițiile climaterice 

(înghețurile, seceta hidrologică, combinată cu ploile torențiale) și dificultățile asso-

ciate cu restricțiile impuse activităților economice, în contextul stării de urgență 

epidemiologică din țară. 

Complexul agro-alimentar al raionului a deținut în anul a 2020, terenuri cu  

 destinație agricolă în proprietate privată 34 518,7545 ha, inclusiv arabil-29 264,0545ha 

 și plantații anuale 4913,6816 ha, dintre care 4619,00 ha de vârstă  productivă. 

 Terenurile consolidate în raionul Ocnița  constituie 82%. 

  Sectorul agrar  al raionului  a fost constituit din: 

➢ 35 societăți  cu răspundere limitată (SRL), ce prelucrează mai mult de 10 ha; 

➢  gospodării țărănești-2341, dintre care prelucrează  terenuri mai mari de 10 ha- 

142 gospodării; 

➢ gospodării țărănești, care prelucrează terenuri pănă la 10 ha-2199 ; 

➢ o societate pe acțiuni; 

➢ Colegiul Agroindustrial Grinăuți. 

În perioada de gestionare gospodăriile agricole au  prelucrat, însămânțat și cultivat 

 terenuri agricole  pe o suprafață de 29 264,0545 ha, inclusiv prin tehnologii avansate  

 de conservare a solului (No-Till și Mini-Till)-9700,00 ha: 

➢ SRL ”Inatol Agro”-1200,00 ha (Mini-Till); 

➢ SRL ”Plaiul Bîrlădean”-570,00ha (No-Till), 400,00 (Mini-Till); 

➢ GȚ ”Condrațchi Eugen”-230,00 ha (No-Till), 420,00 ha (Mini-Till); 

➢ SRL ”Bobul de Aur”-20,00ha (No-Till), 15,00 ha (Mini-Till) și altele. 

Anul precedent agricol a fost unul nefavorabil din punct de vedere climacteric. 

În perioada 01.01.2020-13.05.2020 au fost întocmite 108 acte în urma  

înghețurilor  plantațiilor multianuale  și a culturilor din grupă I. Pagubele apreciate prin  
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acte au constituit  26 mln.340 mii lei.  

În perioada 13.05.2020-31.07.2020 au fost prezentate și revizuite actele de la 10 

 agenți economici din comuna Lipnic, referitor la daunele pricinuite de   grindină  

culturilor agricole din  grupa I. Suprafața totală a culturilor agricole afectate din  

această localitate  a constituit 83.827 ha, inclusiv: 3,02 ha- au avut gradul de afectare  

60% și 88,8071 ha  au avut gradul de afectare peste 60%. 

 Pe parcursul perioadei 01.08.2020-26.08.2020, în contextul monitorizării  stării  

culturilor de grupa  II, reeșind din condițiile secetoase ale  anului 2020 au fost  

mobilizate Comisiile locale pentru situații excepționale în vederea constatării obiective 

 a gradului  de afectare a  suprafețelor agricole. Au fost întocmite 183 acte de 

 constatare a pagubelor, cauzate de seceta anului 2020 și prezentate Ministerului 

 Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.  

Astfel, s-a stabilit  că în teritoriul administrat au suferit în urma secetei 6230,7395 ha, 

pierderea financiară fiind de 77 mln.483 mii lei. 

Cele expuse mai sus, denotă cauza scăderii productivității muncii și compromiterea 

 totală a roadei agricole din anul 2020. 

Producătorii agricoli ocnițeni au obținut roade mai mici, comparativ cu anii 

 trecuți, dar în același timp, acestea au fost mai mari, decât media pe țară. 

Agenții economici din raion au recoltat în anul 2020, după cum urmează: 

✓ 5200 ha de grâu de toamnă, cu productivitatea de 3,8 t/ha; 

✓ 800 ha  de orz de toamnă cu productivitatea  de 3,8t/ha; 

✓ 600 ha de orz de primăvară cu productivitatea de 4 t/ha; 

✓ 469 ha de rapiță cu productivitatea de 3,6 t/ha; 

✓ 1600 ha de porumb cu productivitatea de 3,2 t/ha. 

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

implimentează în practică inovațiile științifice. 

Astfel, cea mai înaltă productivitate la culturile din grupa I au obținut: 

• Pe terenurile cu  o suprafață totală pănă la 50 ha: 

-GȚ ”Tcaci Ion”, care a obținut  la grîul de toamnă productivitatea de 5,3 t/ha. 

• Pe terenurile cu  o suprafață totală peste  50 ha: 

          -GȚ „Condrațchii Eugen”- la grîul de toamnă  a avut  rezultatul de 5,7 t/ha. 

Cea mai înaltă productivitate la culturile din grupa II au obținut: 

• Pe terenurile cu  o suprafață totală pănă la   50 ha: 

        -GȚ ”Sîtnic Liviu” la floarea soarelui -3,53 t/ha; 

• Pe terenurile cu  o suprafață totală peste  50 ha: 

        -SRL ”Naslavagroteh” la porumb 5,4 t/ha; 

➢ Cea mai înaltă productivitate la fructe a obținut GȚ ”Vicol Iurie”; 

➢ Cea mai înaltă productivitate la legume-GȚ ”Gutium Anatol”. 

Pentru  compensarea  parțială a prejudiciilor cauzate de seceta anului 2020 la 

cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021, a fost acordat 

ajutor financiar din partea Guvernului Federației Ruse în sumă de 266,05 lei/ha, suma 

totală pentru raionul Ocnița   constituind  455 590,27 lei. 
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Creşterea animalelor este o ramură strategică şi de o importanţă majoră pentru 

economia raionului. În raion activează o fermă de lapte- marfă de prăsilă, ce numără 

716 capete dintre care 356 capete sunt mulgătoare. 

    

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

21 puncte, ce strâng peste 6100 tone de lapte pe an. Doar  punctul de colectare SA 

”JLC Agro Maiac”  acumulează peste 1800 tone de lapte pe an. 

Pentru reproducerea bovinelor şi asigurarea folosirii raţionale a resurselor genetice, în 

raion activează 13 oficii locale pentru însămînţarea artificială a bovinelor, dintre care 

un punct aparține SA ”JLC Agro Maiac”.  În anul 2020 au fost însămînţate 2339 

capete în mediu rural, dintre care 345 capete în  SA ”JLC Agro Maiac”. 

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 primăriilor a fost efectuat  în baza 

inventarierii de către comisia de inventariere a UAT şi delimitării preventive în 

funcție de apartenenţă şi pe domenii.  

 În perioada 01 ianuarie 2020 – 01 ianuarie 2021  – în cadastrul funciar au 

fost incluse modificări ale suprafeţelor existente pe categorii de terenuri şi de 

folosinţă, forme de proprietate, ale deţinătorilor funciari, satelor (comunelor), 

oraşelor din  raionul Ocniţa. S-a modificat modul de folosinţă a terenurilor sădite şi 

defrişate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.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 2021 s-a atestat  suprafaţă totală de 59746,98 ha, inclusiv: 

• arabil – 30329.2037 ha; 

• plantaţii multianuale – 5118.8084 ha; 

• păşuni – 5550,1555 ha; 

• pîrloagă-74.5086 ha; 

• fîneţe – 22.04 ha  

• alte terenuri 18652.2638 ha . 

Conform categoriilor de terenuri : 

I. Terenuri cu destinaţie agricolă – 43919,9421 ha; 

II. Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor – 5621,3831 ha; 

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

destinaţii speciale – 1708,1012 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; 
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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, după cum 

urmează: 

1.Terenurile proprietate publică a statului-8450,1476 ha; 

2.Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale-12131,7427 

ha; 

      3.Terenurile aflate în proprietate privată-3915,0897 ha. 

 

Direcția Economie, Agricultură, Turism, Relații Funciare și Cadastru a 

mai activat în vederea atragerii investițiilor în localitățile raionului. 

Atragerea  de investiții și valorificarea lor în primăriile 

din raionul Ocnița la situaţia din 31.12.2020 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

primăriei 
Denumirea lucrărilor Finanţator 

Suma,     mii lei 
 

Notă 

Total Donator 

Buget 

Local/st

at 

 

 

        

1.    or.Ocniţa       

  Reparatia drumurilor MEI 1268.9 1268.9 MEI  100% 

  Reparatia drumurilor  FR/BL 1270,0 1043.2 FR 226,8 BL 
100% 

  Reparația acoperișului școlii sportive  
Consiliul 

raional 
163,9  163,9 CR 

100% 

  
Reparația sistemului de încălzire  a 

școlii sportive 
Consiliul 
raional 

296,7  296,7 CR 
100% 

  Proiectarea stadionului școlii sportive 
Consiliul 
raional 

235,0  235,0 CR 
100% 

  Procurarea inventarului sportiv 
Consiliul 

raional 
167,1  167,1 CR 

100% 

  
Procurarea inventarului p/u CCC 

Ocnița 
Consiliul 

raional 
131,3  131,3 CR 

100% 

  
Procurarea inventarului Direcția 

Învățământ 
Consiliul 
raional 

205,5  205,5 CR 
100% 

  
Instalarea ferestrelor Direcția 

Învățământ 
Consiliul 

raional 
55,9  55,9 CR 

100% 

  
Reparația blocului sanitar Liceul 

Teoretic ”M. Sadoveanu”  
Consiliul 

raional 
221,3  221,3 CR 

100% 

  
Procurarea a două cazane la sistemul 

de încălzire, liceul ”M.Sadoveanu” 
Consiliul 
raional 

134,9  134,9 CR 
100 % 

  
Reparația sistemului de încălzire 

Liceul ” Gh.Biruitorul” 
Consiliul 

raional 
134,596  134,596 CR 

100% 

  
Procurarea tehnicii de calcul Liceul ” 

Gh.Biruitorul” 
Consiliul 

raional 
87,032  87,032 CR 

100% 

  
Procurarea televizoarelor Liceul ” 

Gh.Biruitorul” 
Consiliul 
raional 

136,43  136,43 CR 
100 % 

  
Construcția rețelei de apă cimitirul or. 

Ocnița 
Bugetul local 72,5  72,5 BL 

100 % 

  
Reconstrucția unei porțiuni de 

apeduct  str. Pușkin 
Bugetul local 93,694  93,694 BL 

100 % 

  
Reconstrucția unei porțiuni de 

apeduct  str. Florilor, str. Târgului 
Bugetul local 79,999  79,999 BL 

100 % 

  Construcția stației de epurare 
Fondul 
Ecologic 

1537,036 
1537,036 

FE 
 

100 % 

  Repararea curentă a pavajului str. Bugetul local 853,379  853,379 BL 100 % 
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Burebista 

  
Reparația capital a gardului grădinița 

de copii ”Ghiocel” 
Bugetul local 200,646  200,646 BL 

100 % 

  Construcția gardului cimitirului vechi Bugetul local 139,095  139,095 BL 100 % 

  
Construcția parcării str. 50 Ani ai 

Biruinței 
Bugetul local 582,994  582,994 BL 

100 % 

  
Reparația sălii festive grădinița 

”Lăstărel” 
Bugetul local 92,0  92,0 BL 

100 % 

  Reparația scenei Casa  de Cultură Bugetul local 63,0  63,0 BL 100 % 

  Reparația drumului str. Pușkin Bugetul local 63,0  63,0 BL 100 % 

  
Lucrări de intreținere  și reparație a 

străzilor 
Bugetul local 235,0  235,0 BL 

100 % 

  Iluminarea stradală Bugetul local 178,0  178,0 BL 100 % 

  Teren de joacă p/u copii Bugetul de Stat 100,0  100,0 BS 100 % 

  Instalarea camerelor video Donator/BL 200,0 

140,0 

Ambasada 

Poloniei 

60,0 BL 

100 % 

  
Reparația capital a acoperișușui 

blocului B, spitalul raional 
Consiliul 
raional 

205,0  205,0 CR 
100 % 

  
Reparația capital a sondei arteziene, 

spitalul raional 
Consiliul 

raional 
152,0  152,0 CR 

100 % 

  
Reparația capital a soclului  Bloc A, 

spitalul raional 
Consiliul 

raional 
118,5  118,5 CR 

100 % 

  
Procurarea tehnicii de calcul, centrele 

de sănătate 
Consiliul 
raional 

165,6  165,6 CR 
100 % 

  

Procurarea echipamentului de pro-

tecție și subst. dezinfectante, spitalul 

raional 

Consiliul 
raional 

183,1  183,1 CR 

100 % 

  
Procurarea aparatelor de ventilare 

pulmonare,  
Consiliul 

raional 
450,0  450,0 CR 

100 % 

  
Procurarea dezinfectanților p/u in-

stituțiile de învățământ 
Consiliul 

raional 
1558,1  1558,1 CR 

100 % 

  
Procurarea dezinfectanților p/u in-

stituțiile medicale 
Consiliul 
raional 

100,0  100,0 CR 
100 % 

   Total localitate 
11931.20

1 
3989,136 7942.065 

 

        

2. or.Otaci        

  Reparatia drumurilor MEI 1268.9 1268.9 MEI  100% 

  Reparatia drumurilor Fondul rutier 949.2 949.2 FR  100% 

  
Lucrări civile și dotarea grădiniței de 

copii or. Otaci 
Guvernul 
Romaniei/BL 

232,47 

200,0 

Guvernul 

Romaniei 

32,47 BL 

 

100% 

  
Procurarea inventarului p/u 

 CCC Otaci 
Consiliul 

raional 
60,2  60,2 CR 

100% 

  
Procurarea tehnicii de calcul, liceul  

”M.Eminescu”  
Consiliul 
raional 

90,0  90,0 CR 
100 % 

   Total localitate 2600,77 2418.1 182,67  

        

3. or. Frunză       

  Reparatia  curentă a drumului FR/BL 134.5 134,0 FR 0.5 BL 100% 

  

Aprovizionarea cu apă potabilă și 

forarea mecanică a fântânii arteziene 

or. Frunze 

Fondul ecolog-

ic/BL 
354,9 308,0 FE 46,9 BL 

 

100% 

  Reparația unor  străzi din localitate MEI 996.99 996.99 MEI  100% 

   Total localitate 1486,39 1438,99 47,4  

        

4. com.Bîrladeni       

  Reparatia strazilor din localitate MEI 1178.26 
1178.26 

MEI 
 

100% 

  Reparația garajului Buget local 62,6  62,6 BL 100% 

  ReparaReparația gardului Buget local 212,5  212,5 BL 100% 

  Reparatia casei de cultură Buget local 360,7  360,7  BL 100% 

  Reparația drumurilor Fondul rutier 301.2 301.2  FR  100% 

  Reparația sălii sportive Buget local 188,9  188,9 BL 100% 
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Reparația interioară a gimnaziului s. 

Rujnița 
Buget local 92,7  92,7 BL 

100% 

   Total localitate 2396,86 1479,46 917,4  

5. s.Bîrnova      
 

  Reparația străzilor din localitate MEI 996.99 996.99 MEI  100% 

  Reparația  străzilor Fondul rutier 274.1 274.1 FR  100 % 

  
Reparația sălii de festivități a 

gimnaziului 
Consiliul 

raional 
290,0  290,0 CR 

100% 

  
Lucrări exterioare de reparație a 

gimnaziului 
Consiliul 

raional 
52,8  52,8 CR 

100% 

  Construcția trotuarului gimnaziului CR/BL 17.7  
11.0 CR 

6.7 BL 

100 % 

  
Reparația capitală a clădirii căminului 

cultural 
Bugetul local 357,4  357,4 BL 

100 % 

  
Reparația capitală a grădiniței de 

copii  
Bugetul local 31,3  31,3 BL 

100 % 

   Total localitate 2020,29 1271,09 749,2  

6. 
com.Calarașov

ca 
     

 

  Reparația capitală a primăriei Buget local 25,5  25,5 BL 100% 

  Reparația curentă a primăriei Buget local 221,8  221,8 BL 100% 

  Amenanjarea teritoriului Buget local 68,0  68,0 BL 100% 

  
Reparația curentă gimnaziul s. 

Berezovca 
Consiliul 

raional/BL 
14,8  

3 CR 

11.8 BL 

100% 

  
Reparația capitală gimnaziul s. 

Berezovca 
Consiliul 

raional 
88,9  88,9 CR 

100% 

  
Reparația curentă biblioteca  s. 

Calarașeuca 
Buget local 9,0  9,0 BL 

100% 

  
Reparația capitală biblioteca  s. 

Calarașeuca 
Buget local 123,5  123.5 BL  

100% 

  
Reparația capitală grădinița s. 

Berezovca 
Buget local 10,1  10,1 BL 

100 % 

  
Reparația curentă grădinița s. 

Berezovca 
Buget local 2,1  2,1 BL 

100 % 

  Iluminarea stradală Buget local 130,8  130,8 BL 100 % 

  
Reparația capitală casa de cultură 

s.Berezovca 
BS/BL 214,2  

200,0 BS 

14,2 BL 

100 % 

  
Reparația curentă casa de cultură 

s.Berezovca 
Bugetul local 36,7  36,7 BL 

100 % 

  Reparația drumurilor din localitate MEI 1087,63 
1087,63 

MEI 
 

100 % 

  Reparația drumurilor din localitate Fondul rutier 246,8 246,8 FR  100 % 

  
Procurarea mobilierului gimnaziul 

Berezovca 
Buget local 19,61  19,61 BL 

100 % 

  
Procurarea tehnicii de calcul 

gimnaziul Berezovca 
Buget local 29,551  29,551 BL 

100 % 

  
Modernizarea drumului spre 

manastirea s. Calaraseuca 
FNDR 22450 

22450 

FNDR 
 

6.73 % 

(in 2020 au 
fost 

valorificați 

1510 mii 
lei) 

   Total localitate 
24778.99

1 
23784.43 994.561 

 

7. 
com.Grinăuţi-

Moldova 
     

 

  Reparația drumurilor din localitate MEI 1178.26 
1178.26 

MEI 
 100% 

  Reparația  străzilor Fondul rutier 244.6 244.6 FR  100 % 

  

Procurarea utilajului sportiv, 

amenanjarea terenului de joacă p/u 

copii 

Bugetul de Stat 100.0  100.0 BS 

100% 

  
Reparatia  monumentului s. Grinăuți-

Raia 

Bugetul local/ 

AO                
”33 de vaduri” 

50.0 

37.0 AO                

”33 de 
vaduri” 

13.0 BL 

 

nefinisat 

  Aprovizionarea cu apă s. Rediul Mare Contribuții/FE 2657,9 

664,6 

Contribuț. 

1993,3 FE 

 

nefinisat 

   Total localitate 4230,76 4117.76 113.0  
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8. s.Dîngeni       

  Reparatia drumurilor MEI 1087.63  
1087.63 

MEI 
 

100% 

  Reparatia drumurilor Fondul rutier 191,1 186,1 FR 5 BL 100% 

  Iluminare stradală BS/BL 100  
36 BL 

64 BS 

100% 

   Total localitate 1378,73 1273,73 105,0  

9. Hădărăuți      
 

  Reparația drumurilor MEI 997,00 997,00 MEI  100% 

  Reparația drumurilor Fondul rutier 215,9 215,9 FR  100% 

  Reparatia căminului cultural Bugetul de Stat 112.0  112.0 BS 100% 

  Reparatia clădirii gimnaziului  
Consiliul 

raional 
43,785  43,785 CR 

100% 

  
Procurarea și instalarea unui filtru 

pentru purificarea apei la gimnaziu 
BL/CR 35,04  

3,04 BL 

32.0 CR 

100 % 

   Total localitate 1403,73 1212.9 190.825  

10. com.Lencăuţi    
  

 

  Reparaţia  drumurilor  Fondul rutier 203.0 
201.4  FR 1.6 BL 

100% 

  
Reparaţia  drumurilor  BS/MEI 1100.0 1087.63 

MEI 
 

12.37 BL 

100% 

  Reparaţia  capitală a casei de cultură Bugetul local 350 
 

350 BL 

 

100% 

  
Reparaţia  capitală a of.poștal s. 

Verejeni  

Bugetul  local 80 
 80 BL 

100% 

  
Aprovizionarea cu apă a sălii de 

festivități al OFM s. Verejeni 

Bugetul  local 20 
 20 BL 

80% 

  

Schimbarea ferestrelor de termopan in 

cabinetul medical al gimnaziului 

Lencăuți 

Buget local 9,4 

      9,4 BL 

 

100 % 

  
Schimbarea ferestrelor gimnaziului   

s. Verejeni 

Bugetul  local 32.0 
    32.0 BL 

100 % 

   Total localitate 1794,4 1289,03 505,37  

11.    com.  Lipnic       

  Reparația drumurilor BL/ FR 391,7 387,2 FR 4,5 BL  100% 

  Reparația drumurilor MEI 1178,26 
1178,26 

MEI 
 

100% 

  
Reparația drucurentă a clădirii 

primăriei 
Buget local 34,2  34,2 BL 

100% 

  Reparația curentă grădinița de copii Buget local 50,8  50,8 BL 100% 

  
Reparație curentă a gardului de la 

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

100% 

  

Reparație capitală a sistemului de 

scurgere la căminul cultural din 

s.Lipnic 

Buget local 49,6  49,6 BL 

100% 

  
Construcția unei fântâni la centrul 

comunitar  s.Paustova 
Buget local 29,7  29,7  BL 

 

100% 

  
Schimbarea geamurilor și a ușii de la 

întrare a gimnaziului 
Buget local 153,002  153,002 BL 

100% 

   Total localitate 1888.362 1565.46 322.902  

12. s.Clocuşna       

  Reparația străzilor din localitate MEI 996.99 996.99 MEI  100% 

  Reparația drumurilor Fondul rutier 255.3 255.3 FR  100% 

  Constrrucția terenului de mini-fotbal 
BL/Agenți 

economici 
202,9 73,00 AE 129,9 BL 

100% 

  Iluminarea stradală Bugetul de Stat 69.0  69.0  BS 100% 

  
Procurarea tehnicii de calcul 

gimnaziul ”E.Loteanu” 
Buget local 196.5  196.5 BL 

100 % 

  
Procurarea inventarului gospodăresc 

gimnaziul ”E.Loteanu” 
Buget local 46,8  46,8 BL 

100 % 

  
Reparația curentă gimnaziul 

”E.Loteanu” 
Buget local 38,7  38,7 BL 

100 % 

   Total localitate 1806.19 1325,29 480,9  

13. s.Corestăuți        

  Reparatia strazilor din localitate MEI 1087.63 
1087,63 

MEI 
 

100% 

  Reparaţia drumului Fondul rutier 116.9 116.9 FR  100% 
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Reparația pardoselelor din scândură 

într-o sală de clasă 
Consiliul 

raional 
37,74  37,74 CR 

100 % 

  
Amenanjarea unui teren de joacă p/u 

copii 
Bugetul de Stat 100,0  100,0 BS 

100 % 

   Total localitate 1342,27 1204,53 137,74  

14.  s.Mereşeuca       

  
Reparația curentă și pavarea 

trotuarului la drumul central 
BL 233,3  233.3 BL 

100% 

  

Demontarea a 2 cazane vechi și 

instalarea a doua cazane noi în 

casangeria IET ”Merișor” 

BL 107,1  107,1 BL 

 
100 % 

  Reparatia drumului Fondul rutier 128.1 128.1 FR  100% 

  Reparatia drumului în localitate MEI 997,0 997,0 MEI  100% 

   Total localitate 1465,5 1125,1 340,4  

15. s.Mihălăşeni      
 

  Reparația unor străzi din localitate MEI/BL 1104.1 
1087.63 

MEI 
16.47 BL 

100% 

  Reparatia drumulrilor FR/BL 176.0 171.7 FR 4.3 BL 100% 

  Monunentul Ștefan cel Mare Buget local 48,8  48,8 BL 100% 

  
Construcția fântânii la grădinița de 

copii 
Buget local 25,6  25,6 BL 

100% 

  Căminul cultural: scaune Bugetul de Stat 112,0  112,0 BS 100 % 

  

Câminul cultural: uși. ferestre,  

aparatură muzicală sonoră, costume 

naționale 

Buget local 169,6  169,6 BL 

 

100 % 

   Total localitate 1636,1 1259,33 376,77  

16. com.Ocniţa       

  Reparația drumurilor din localitate MEI/BL 1260,0 
1178,26 

MEI 
81,74 BL 

100% 

  Reparația drumurilor din localitate Fondul rutier 366,6 366,6 FR  100% 

  
Reparația acoperișului casei de 

cultură 
Buget local 405,0  405,0 BL 

100% 

  
Reparația (construirea) centrului de 

tineret 
A.O. Băștinașii 94,0 

94,0 

A.O.Băștin

așii 

 

100% 

  
Instalarea ușilor, ferestrelor 

Biblioteca publică 
Buget local 28,0  28,0 BL 

 

100% 

  Reabilitarea fațadei grădiniței de copii Buget local 87,0  87,0 BL 100 % 

  
Schimbarea gardului la grădinița de 

copii 
AE/ BL 20,0 10,0 AE 10,0 BL 

100 % 

  Instalarea stațiilor de așteptare AE/BL 30,0 20,0 AE 10,0 BL 100 % 

  
Construcția terenului de joacă s. 

Maiovca 
Buget local 37,0  37,0 BL 

          100 % 

  
Pietrișul p/u reabilitarea drumurilor 

(depozitate s. Ocnița) 
A.O. Băștinașii 72,0 

72,0 

A.O.Băștin

așii 

 

100 % 

  
Construcția gardului liceului 

”C.Stamati” 
Buget local 150,0  150,0 BL 

100 % 

   Total localitate 2549,6 1740,86 808,74  

17. s.Sauca       

  Reparația drumurilor Fondul rutier 193,2 193,2  FR  100% 

  Reparația drumurilor MEI 997,0 997,0 MEI  100 % 

  Reraratia capitala a gimnaziului Buget local 20,9  20,9 BL 100% 

  Reparatia iluminatului stradal Bugetul de Stat 200,0  200,1 BS 100% 

  
Reparația acoperișului grădiniței de 

copii 
Buget local 262,4  262,4 BL 100% 

  Reparația curentă a căminului cultural Buget local 91,6  91,6 BL 100 % 

  Reparația curentă a clădirii primăriei Buget local 123,8  123,8 BL 100 % 

   Total localitate 1888,9 1190,2 698,7  

18. s.Unguri       

  
Procurarea tehnicii pentru amenajarea 

teritoriului 
AIPA 577,0 577,0 AIPA  

100% 

  Reparația drumurilor FR/BL 161,0 159,5 FR 1,5 BL 100% 

  Reparația drumurilor MEI 997,0 997,0 MEI  100% 
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Reparația casei de cultură și 

teritoriului adiacent 
Bugetul de Stat 200,0  200,0 BS 

100 % 

   Total localitate 1935,0 1733,5 201,5  

19. com.Vălcineţ       

  Reparația drumurilor Fondul rutier 277.2 277.2 FR  100% 

  Reparația drumurilor MEI/BL 1114.0 
1087.63 

MEI 
26.37  BL 

100% 

  Reparația casei de cultură s. Codreni Buget local 100,0  100,0 BL 100% 

  
Reparatia grădiniței de copii              

s. Vălcineț 
Buget local 100,0  100,0 BL 

100% 

  Iluminarea strazilor  s. Vălcineț BS/BL 200,0  
100,0 BL 

100,0 BS 

100% 

  
Asfaltarea terenului în fața casei de 

cultură s. Vălcineț 
Buget local 377,0  377,0 BL 

100% 

  Curățirea izvorului Buget local 75,0  75,0 BL 100 % 

  
Construcția WC interior școala 

primară  s. Codreni 
Buget local 26,427  26,427 BL 

100 % 

  Construcția complecsului sportiv Buget local 6,24  6,24 BL 100 % 

  
Reparația sălii festive, ospătăriei 

școala primară  s. Codreni 
Buget local 87,104  87,104 BL 

100 % 

   Total localitate 2362,971 1364,83 998,141  

20. s.Naslavcea       

  
Executarea lucrărilor de reparație 

curentă a gimnaziului s. Naslavcea 
Buget local 6,9  6,9 BL 

100% 

  Reparația drumului Fondul rutier 89.3 89.3 FR  100% 

  Drumul de acces MEI 906.36 906.36 MEI  100% 

  Construcția stației de autobuse Buget local 25,4  25,4 BL 100% 

  
Lucrări de reparație a monumentelor 

eroilor 
Bugetul de stat 112,0  112,0 BS 

100% 

  
Procurarea inventarului medical la 

gimnaziu 
Buget local 1,6  1,6 BL 

100 % 

  
Procurarea echipamentului pentru 

cabinetul de informatică la gimnaziu 
Buget local 20,4  20,4 BL 

100 % 

   Total localitate 1161,96 995,66 166,3  

21. s.Gîrbova       

  Reparatia drumului  MEI/BL 1020.0 997.0 MEI 23.0 BL 100% 

  Reparatia drumurilor Fondul Rutier 147.3 147.3 FR  100 % 

  
Lucrări civile la grădinița de copii s. 

Gîrbova 
FISM/BL 111,368 100.0 FISM 11.368 BL 

100% 

  
Lucrări de consolidare și reparare la 

cantina gimnaziului 
Consiliu raional 347,422  347,422 CR 

100 % 

  Schimbarea tâmplăriei la gimnaziu Consiliu raional 38,1  38,1 CR 100 % 

  
Reparația sistemului de iluminară 

stradală a gimnaziului 
BL 7,515  7,515 BL 

100% 

  
Reparația capitală a apeductului 

gimnaziului 
Consiliu raional 50,665  50,665 CR 

100 % 

   Total localitate 1722,37 1244,3 478,07  

        

   TOTAL 
73781.3

45 
55062.386 18718.959 

 

22. 

Executarea 

lucrărilor de 

reparație și 

întreținere a 

drumurilor 

locale în 2020 

     

 

 1. Reparatia drumului (s. Lipnic) Fondul rutier 
1004.441

4 
  

100% 

 2. Reparatia drumului  (or. Ocnița) Fondul rutier 423.100   100% 

 3. R11 acces spre or. Ocnița Fondul rutier 922.0041   100% 

 4.  Vălcineț G8 Fondul rutier 789.101   100% 

 5. R8 acces spre s. Berezovca Fondul rutier 403.3691   100% 

 6. Ocnița-Naslavcea-Lencăuți Fondul rutier 2469.664   100% 

 7. R 11 acces spre s. Maiovca Fondul rutier 4.4284   100% 
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 8. Acces spre or.Frunze Fondul rutier 2.6958   100% 

 9. Acces spre colegiu Fondul rutier 738.1341   100 % 

 10. Grinauți Raia, s. Rediul Mare Fondul rutier 832.2896   100% 

 11. G 9 acces spre s. Rujnița Fondul rutier 583.2478   100% 

 12. R11 s. Clocușna Fondul rutier 1232.032   100% 

 13. Tronsonul 4.00 Fondul rutier 3311.215   100% 

 14. Hincauți-Bîrladeni Fondul rutier 7.6883   100% 

 15. 
Reparația capitală a drumului Unguri-

Otaci 
Consiliul 
raional 

2469,5  2469,5 CR 
100 % 

 Total  Drumuri locale (total)  15192,55 
12723,05 

FR 
2469,5 CR 

 

 

În anul 2020  în teritoriul administrat  au  fost valorificate mijloace financiare, după 

cum urmează: 

Nr. 

d/o 

Sursele de finanțare Suma (mii lei) 

1 Buget local  9241.084 

2 Consiliul raional 8517.07 

3 Buget de stat 1469.0 

4 Fondul rutier 18812.3   (12723.5 

+6088.8) 

5 MEI (Drumuri bune) 22658.95 

6 Ambasada Poloniei 140.0 

7 Fondul Ecologic 3838.336 

8 Agenți economici 103,0 

9 Guvernul Romaniei 200,0 

10 AO ”33 de vaduri” 37.0 

11 AIPA 577,0 

12 FISM 100,0 

13 AO ”Băștinașii” 166,0 

14 Contribuții cetățeni 664,6 

15 FNDR  22450,0 

           Total 88974,34 
 

Pe parcursul anului 2020   secția Economie a efectuat următoarele proceduri de 

achiziție: 

1. Licitația publică - Reparația și intreținera drumurilor publice locale din raion, 

ÎPS „CORSAG” SRL în  sumă de   9 597 600,00 lei; 

2. Licitația publică - Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci , SA  

„Magistrala Nistru”, în suma de 1 773  299,97; 

Total: licitații publice:    11 370 899,97 lei 

3. COP - Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice din raionul Ocnița, 

SA”Drumuri Edineț, în sumă de  450 000 lei; 

4. COP - Produselor petroliere, ”Datario” SRL,  în sumă de  262 374,16  lei; 

5.  COP - Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci , SA  „Magistrala Nistru”, 

în sumă de   691439,82 lei; 

6. COP - Ventelatorului pulmonar, SRL  ”GBG-MLD”,  în sumă de  372 000,00 

lei; 
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7. COP -  Achiziţionarea autoturismului,  SRL  ”Continental”  suma  592 250,00 

lei; 

8. COP -  Înlocuirea tîmplăriei din lemn și aluminiu la et. II-VI, CR Ocnița,  SRL 

„Primaterax-nord ,  în sumă de  289 571,00  lei  

  Total:  COP –   2 657 634,98 lei 

  Contractele  de valoare mică au constituit -2 920 054,00 lei                   

  Total anul 2020:  16 948 588,95 lei   
 

În anul 2020  Secția Economie a Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații 

Funciare și Cadastru în domeniul atragerii investițiilor  și proiectelor a realizat 

următoarele măsuri: 

• A actualizat proiectul de reabilitare şi modernizare a  infrastructurii 

rutiere către Mănăstirea "Adormirea Măicii Domnului" din satul Calaraşovca 

pe o porţiune de drum de 3,92 km, cu amplasarea şi amenajarea unui popas  

turistic, care include: 2 terase pentru 10 persoane fiecare, WC cu două comparti-

mente, parcare pentru 10 automobile şi 2-3 autocaruri. Devizul general al 

proiectului este de 24 012,50 mii lei. Proiectul  va fi implimentat  în sumă totală de  

22 297,83 mii lei de cărte SRL „Magistrala – Nistru” şi este finanţat de către  ADR 

Nord.  

   În cadrul proiectului, Consiliul raional  va achita contractul de supraveghere de 

autor (suma totală de 72 958 lei) şi sursele financiare pentru efectuarea geodeziei 

şi topografiei  tuturor terenurilor din proiect -la finalizarea lucrărilor de construcție 

(situația finală)  suma aproximativă  constituiind  95 000 lei. Din suma totală a 

proiectului, în anul 2020 au fost valorificate 2000,00 mii lei, iar în anul 2021 va fi 

valorificată suma integral. 

• A efectuat delimitarea unei porţiuni de drum spre Mănăstirea 

"Adormirea Măicii Domnului" din satul Calaraşovca şi a terenului de popas 

turistic, care este partea componentă a proiectului sus-menţionat. Dosarele sunt la 

recepţie la SCT Ocniţa. 

• A încheiat Acordul-Memorandum de Colaborare cu Organizaţia 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM),  în 

scopul creării şi dezvoltării Platformei Industriale Multifuncţionale (PIM) în 

oraşul Ocniţa,  pe o suprafaţă de 9,5605 ha. Proiectul este la etapa de proiectare şi 

solicitare a titlului de PIM. 

• A încheiat Acordul de colaborare cu Federaţia Moldovenească de 

Fotbal  

Conform acordului de colaborare privind dezvoltarea fotbalului în raionul 

Ocnița, încheiat între Consiliul  Raional și Federația Moldovenească de Fotbal și 

aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.4/7 din 26 august 2020, părțile 

contractante și-au asumat  următoarele obligațiuni: 
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Federația Moldovenească de Fotbal: 

✓ Va dona suprafețe pentru două terenuri artificiale cu mărimile: 

a) 108*70 m; 

b) 56*30 m; 

✓ A acordat suport financiar în mărime de 1 356 471,66 lei Asociației raionale 

de Fotbal, în vederea efectuării reconstrucției taberei de odihnă ”Olimp” în 

cămin pentru cazarea sportivilor de la LT ”M.Sadoveanu”; 

✓ Acordarea inventarului sportiv necesar pentru practicarea fotbalului și 

asigurarea suportului metodologic. 

Consiliul raional Ocnița: 

✓ Va asigura implimentarea curriculum-ului la disciplina sportivă -fotbal, 

prin intermediul Școlii Sportive Ocnița; 

✓ Va pune la dispoziție terenul pentru construcția stadioanelor, precum și 

pregătirea substratului pentru terenurile artificiale; 

✓ Va amenaja terenurile de fotbal cu sistem de iluminare nocturnă pentru 

desfășurarea meciurilor și antrenamentelor de fotbal; 

Direcția teritorială pentru  Siguranța Alimentelor Ocnița în anul 2020 a activat  

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

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

La Compartimentul Supravegherea  Comerțului, Alimentației Publice și Protecției 

Consumatorului pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 201 – controale 

planificate, 141 -  controale oficiale, 55 - controale la solicitare, 13-controale  

inopinate și 4 - controale inopinate în baza petițiilor  și sesizări, 13 - controale 

inopinate.   

     Conform Ordinul  Nr. 274/2020 ”Programul de monitorizare și supraveghere în 

domeniul siguranței și calității produselor alimentare din cadrul unităților de comerț, 

alimentație publică, instituții de învățămînt general, inclusiv pe domeniul protecției 

consumătorilor pentru anului 2020”,   au fost prelevate  - 12 probe de apă la indicii 

microbiologici,  34 - probe de produse preparate la indicii microbiologici și de 

calitate. 

     Conform Dispoziției Nr.07/1-3-26 din 16.03.2020 ”Privind executarea 

prevederilor Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică” s-a 

efectuat monitorizarea unităților de depozitare, transportare, comercializare și 

procesare a produselor alimentare, despre măsurile intreprinse  de combatere a 

infecției COVID-19,  în urma cărora s-a întocmit  272 fișe de monitorizare a 

unitaților de comert și atenționarea acestora să respecte cerințele antiepidemice 

impuse de autorități.  

Conform Dispoziției Nr.07/1-3-45 din 05.06.2020 ”Cu privire la acțiunile 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor,  în contextul declarării stării de 

urgență în sănătate publică pe întreg  teritoriul Republicii Moldova”, s-au întocmit  

82 procese-verbale de constatare. 
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 La  piețile alimentare  din or. Ocnița  pe parcursul anului s-a  efectuat expertiza 

sanitar-veterinară  a  produselor   alimentare  în  următoarea cantitate:       

➢ pește viu  -  240 loturi; 

➢ ouă   -  114  loturi; 

➢ produse  din  carne  - 176 loturi;     

➢ produse  din  peşte   - 149 loturi; 

➢ produse   lactate   - 6664 loturi; 

➢ produse   vegetale  - 4562 loturi; 

➢ alte  produse  alimentare   -  61 loturi.   

Numărul probelor  prelevate la solicitarea pentru certificarea produselor 

alimentare, au fost eliberate certificate de inofensivitate și certificate de inspecție – 

122: certificate de inofensivitate – 105 (export - 6; piața internă – 99), certificate de 

inspecție  – 179  (export).   

Au fost efectuate  138 controale planificate în baza Ordinului  Nr. 483/2019 ”Cu 

privire la aprobarea Planului  anual al controalelor de Stat” și 143 -  controale 

oficiale, conform Ordinul Nr. 42/2020 ”Cu privire la aprobarea Planului anual al 

controalelor oficiale”. 

 

Direcţia Deservire Fiscală Ocnita a înregistrat la situația din 31.12.2020  3647 

agenți economici în teritoriul administrat, în același timp în perioada anului precedent 

au fost înregistrați 66 și radiați 62 de contribuabili. 

Ca urmare a tuturor măsurilor de administrare fiscală, întreprinse pe parcursul 

anului 2020, la Bugetul Public Național au fost acumulări în sumă de 157 596,5 mii 

lei. În comparație cu perioada similară a anului 2019, acumulările la BPN s-au 

majorat cu 475, 4 mii, ceia ce constituie o creștere cu 3,1%. 

 

                                          Evoluția încasărilor  la BPN 
 Încasat în  

perioada 

precedentă 2019 

Încasat  în 

perioada  2020 

DEVIERI 

+/- % 

Bugetul Public 

Național 

152845,1 157596,5 4751,4 3,1 

Bugetul de Stat 42879,3 38020,9 -4858,4 -11,3 

Bugetul Unității 

Administrativ 

Teritoriale 

25604,1 28050,6 2446,5 9,6 

Bugetul asigurărilor 

sociale 

63117,8 68879,6 5661,8 9,1 

Bugetul asigurărilor 

medicale 

21243,9 22645,4 1401,5 6,6 

 

La situația din 31.12.2020 soldurile restante la Bugetul Public Național constituie 

3424,7 mii lei. În comparație cu restanța înregistrată la 01.01.2020, soldurile restante 

s-au majorat cu 1288,2 mii lei, ceia ce constituie 60,3%. 
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Conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale se desfășoară în baza 

planului de activitate comună a Direcției Deservire Fiscală Ocnița, coordonat anual 

cu fiecare primărie din teritoriul administrat. 

Pe parcursul anului 2020 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ocnița a real-

izat în teritoriul administrat, politica statului în domeniul asigurărilor sociale și 

a obținut următorii indicatori: 

Nr. 

d/o 

Denumirea indicilor Indicatorii 

1 Nr.cererilor și documentelor necesare recepționate și examinate pentru 

stabilirea  pensiilor și alocațiilor 

1645 

2 Nr.pensiilor stabilite 995 

3 Nr.alocațiilor stabilite 644 

4 Nr. pensiilor reexaminate 218 

5 Nr.deciziilor de reluare a pensiilor și alocațiilor de dezabilitate și de urmaș 724 

6 Nr.cererilor și documentelor necesare recepționate și examinate pentru 

stabilirea indemnizațiilor, compensațiilor și ajutoarelor. 

8691 

7 Nr.de indemnizații de maternitate și paternale stabilite 150 

8 Nr.de indemnizații adresate familiilor cu copii stabilite 646 

9 Nr. Indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă stabilite 7893 

10 Nr. Dispozițiilor de plată a ajutorului de deces perfectate 430 

11 Nr. declarațiilor forma BASS și BASS-AN recepționate și procesate 272 

12. Nr.plătitorilor înregistrați 95 

13. Nr. adresărilor primite și recepționate de la plătitori cu privire la coirec-

tarea sumelor greșit transferate 

65 

14. Nr.declarațiilor persoanelor asigurate REV-5A în  REV-5 411 

15. Nr.declarațiilor persoanelor asigurate REV-5 pentru perioada anilor 1999-

2017 acumulate și prelucrate 

44 

16. Nr. extraselor de cont eliberate 173 

17. Nr.interpelărilor de la organelle de asigurări sociale din cadrul  țărilor CSI 

examinate 

297 

18. Nr.certificatelor/informațiilor eliberate 3820 

19. Nr. legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale eliberate 277 

20. Nr. biletelor de tratament balneosanatorial eliberate 18 

21. Nr. ședințe informational instructive desfășurate cu angajații CTAS 15 

22. Nr.carnetelor de muncă  a agenților economici din mun.Chișinău  citite 165 

23. Nr. compensațiilor și ajutoarelor materiale unice cetățenilor care au avut 

de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl stabilite 

48 

24. Nr. codurilor CPAS persoanelor asigurate atribuite 372 
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Agenţia  Teritorială  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă Ocnița în  perioada   

anului 2020  a stabilit  următorii indici  de  performanţă în teritoriul raionului: 

Nr. 

d/o 
Denumirea indicilor Indicatorii 

 

1. 

Numărul total de şomeri înregistați de la începutul 

anului, inclusiv cei aflați la evidență la 01.01.2020 

4073 

2. Numărul șomerilor înregistrați de la începutul anului 2664 

3. Şomeri plasați în câmpul muncii de la începutul anului 181 

4. Beneficiari de ajutor de șomaj-Legea nr.105 164 

5. Șomeri înmatriculați la cursuri de formare profesională 

de la începutul anului 

3 

6. Persoane care au absolvit cursurile fe formare 

profesională de la începutul anului 

7 

7. Persoane care au beneficiat de servicii de mediere a 

muncii 

2184 

8. Număr șomerilor plasați în câmpul muncii 181 

9. Numărul locurilor vacante înregistrate de la începutul 

anului 

238 

10. Mărimea medie a ajutorului de șomaj, lei 1273,8 

 

Direcţia Învăţământ a Consiliului raional Ocnița şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu Planul Managerial pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

Consiliul de administraţie din 24 august 2019. 

În condiţii de prevenire şi evitare a extinderii situaţiei pandemice, în conformitate 

cu Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în 

contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de învăţământ primar, 

gimnazial, liceal şi extraşcolar, toţi actanţii la procesul instructiv-educativ din 

instituţiile de învăţământ general din raion au fost instruiţi în vederea protecţiei anti-

COVID. 

A fost elaborat şi aprobat un Plan de acţiuni la nivel raional în vederea 

monitorizării implementării Reglementărilor speciale privind organizarea anului de 

studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de 

învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar.  

Zilnic a fost monitorizată situaţia pandemică din instituţii, prin evidența statistică 

a cazurilor de îmbolnăvire şi a izolării persoanelor ce au fost în contact cu bolnavii. 

Toate instituţiile au avut la dispoziție  cantităţi suficiente de dezinfectanţi, 

detergenţi, termometre pentru asigurarea condiţiilor igienice şi monitorizarea 

sănătăţii elevilor şi angajaţilor în instituţii. 

Reţeaua şcolară 
Reţeaua instituţiilor de învăţământ din raionul Ocnița în anul de studii 2020-2021  

a inclus 3632 de elevi şi  a fost constituită din 28 instituţii, inclusiv: 

✓ şcoli primare – grădiniţe -2,  

✓ gimnaziu-grădiniţă – 1,  

✓ gimnazii – 18,  

✓ licee – 4;  
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✓ instituţii extraşcolare - 3: CCC Ocniţa, CCC Otaci, Şcoala sportivă, or. 

Ocniţa. 

      Învăţământul primar (cl. I-IV)  reprezintă clase – 93; elevi total- 1502; 

      Învăţământul gimnazial (cl.V-IX)  -   clase - 110;  elevi total – 1846; 

      Învăţământul liceal  (X-XII)  -  clase -  15; elevi total -  284; 

Comparativ cu anul precedent de studii, contingentul de elevi  s-a micşorat cu 164 

elevi (4,32%): în clasele primare numărul  s-a micşorat cu 172 elevi, în clasele 

gimnaziale cu 13 elevi şi la treapta liceală - s-a majorat cu 21 elevi. 

Şcolarizarea copiilor de 7-16 ani şi abandonul şcolar 
La începutul anului de studii au fost şcolarizaţi toţi copiii de 7-16 ani, aflați la 

evidenţă în autoritățile APL I - 3632. 

Abandonul şcolar constatat la finele semestrului I: 16 copii, dintre care  de etnie 

romă – 12 copii (or. Otaci). 

       Activitatea metodică  
În anul 2020 au fost organizate și desfășurate  următoarele activităţi:  

● Seminare instructiv - metodice – 60; 
● Formări în cadrul Programului naţional de ED; 
● Formare continuă la modulul Didactica disciplinei – 52 cadre didactice; 
● Consiliere şi monitorizare; 
● În semestrul I nu au fost desfăşurate vizite în teritoriu. Colaboratorii DÎ au 

acordat consiliere on-line, au monitorizat activităţile în instituţii în același 

regim, în conformitate cu Planul managerial al DÎ: monitorizări – 6, în 52 de 

instituţii, consiliere – continuă- la solicitarea cadrelor manageriale, didactice, 

părinţi, 
● Cadre didactice instruite – 1704;  
● Ore asistate on-line – 48; 
● Evaluări propuse de către DÎ – 5 (în clasele gimnaziale); 
● Monitorizarea desfăşurării tezelor semestriale în clasele X-XII; 
● Toate activităţile extracurriculare au fost realizate on-line. 
Activitatea consiliului elevilor, în septembrie-decembrie, s-a desfăşurat online. 

Activităţi la nivel raional: 

● Specialiştii DÎ a CR Ocniţa au realizat câte 3 seminare metodologice la 

disciplinele şcolare; 
● Seminar cu cadrele didactice ce se atestează; 
● Monitorizări on-line şi cu prezenţa fizică; 
● Consilieri  metodice; 
● Elaborarea sugestiilor metodice; 
● Activităţi de mentorat, prestate de către specialiștii DÎ Ocniţa; 
● Elaborarea şi propunerea evaluărilor semestriale raionale; 
● Evaluarea on-line a orelor publice a cadrelor didactice,  ce se atestează; 
● Organizarea procesului de atestare şi formare continuă.  

 

Organizarea alimentaţiei elevilor 
Cantinele şcolare din teritoriual administrat sunt dotate cu utilaj, veselă şi 

mobilier necesar. În perioada septembrie – ianuarie 2020 în toate instituţiile de 
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învăţământ a fost organizată alimentarea elevilor din clasele primare, copii cu CES şi 

copiii din familii social-vulnerabile.  

Elevi din clasele primare alimentaţi: 1495 

Elevi din clasele gimnaziale alimentaţi – familii social-vulnerabile: 208 

Elevi cu CES, clase gimnaziale – 22. 

          Transportarea elevilor 
Transportarea elevilor către instituţiile de circumscripţie s-a realizat cu 8 unităţi de 

transport, aflate în subordinea DÎ, o unitate de transport cu 33 de locuri a fost 

procurată  cu  suma de 800 mii lei. 

Transportul şcolar este dotat cu condiţii satisfăcătoare pentru utilizare. În fiecare 

unitate de transport este însoţitor, responsabil de securitatea copiilor în timpul 

deplasării, se asigură  dezinfectanți, măşti, se respectă regulamentul de transportare. 

Au fost transportaţi zilnic cu 8 unităţi de transport tur-retur- 422 de elevi dintre care: 

clasele primare -124, clasele gimnaziale – 229, clasele liceale - 69 din 20 de 

localităţi. 

Asigurarea instituţiilor cu agent termic 
În perioada rece a anului toate instituţiile educaționale din teritoriul administrat au 

fost asigurate cu agent termic, după cum urmează:  

✓ încălzire cu gaze naturale - 21 de instituţii, 

✓ cu  pileţi -  3 instituţii; 

✓ cu cărbune - 4 instituţii.  

Asigurarea instituţiilor cu manuale şcolare şi literatură metodică 
Toate instituţiile de învăţământ din raion au fost asigurate cu manuale şcolare, în 

conformitate cu schema de închiriere valabilă în a.ş. 2020-2021. 

Instituţiile dispun de curricula la disciplinele şcolare şi ghiduri pentru profesori. 

Unele instituţii au dotat cabinetele cu hărţi, planşe, atlase etc. 

Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică 
Au fost luați la evidență copii cu cerințe educaționale specifice la 01.09.2020 – 

131 elevi în şcoli şi 7copii – în grădiniţe; la 30.12.20 – 141 elevi  în şcoli şi 7 în 

grădiniţe, dintre care 35 copii – cu grad sever de dizabilitate. 

Centre de Resurse a Educaţiei Incluzive activează  în 17 instituţii educaționale din 

raion. 

Realizări în vederea implementărilor Reglementărilor în instituţiile de 

învăţământ general din raion 

Activitatea DÎ   a fost axată  pe 3 dimensiuni prioritare: 

a) Dotarea cu dezinfectanţi: CR a alocat 525,9 mii lei pentru procurarea 

dezinfectanţilor în instituţiile educaționale, MECC a distribuit 5440 litri de 

dezinfectanţi şi 40 de termometre pentru instituțiile de educație timpurie, 

recent în stoc şcolile dispun de  13 052 litri dezinfectați. 

b) Dotarea cu tehnică de calcul pentru realizarea procesului instructiv-educativ la 

distanţă 

- Calculatoare – 462 - 98 achiziţionate de la 01.09.2020; 
- Note book - uri – 218 -  81 achiziţionate de la 01.09.2020; 
- Tablete – 101- 15 achiziţionate de la 01.09.2020; 
- Smart TV – 83 - 50 achiziţionate dela 01.09.2020; 
- Imprimante, copiatoare – 111 - 7 achiziţionate recent; 
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- Table interactive – 21 - 4 achiziţionate recent. 
c) Dotarea cu mobilier şcolar în scopul asigurării distanţei sociale şi situaţiei 

sanitare, procurat de la 01.09.2020: 641 de mese, 822 de scaune, 45 de 

dulapuri, 23 de cuiere etc. 

 

În anul 2020 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei în comun cu angajații 

din Sistemul de Asistență Socială și Protecție a Familiei și partenerii sociali, au 

prestat servicii sociale  și  au extins extins serviciile de asistența socială în teritoriul 

administrat. 
Pe parcursul anului 2020, suma ajutorului social acordat beneficiarilor, a constituit 38 

849 006 lei, ceia ce constituie cu 9 668 466 lei mai mult, față de perioada similară a 
anului 2019. 
 Suma pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului – a constituit 16 190 500 

lei, în comparație cu 4 134 283 lei în anul2019. 
 

   

Date privind numărul beneficiarilor de ajutor social pe parcursul a.2020 
   

Luna  nr. beneficiarilor (pers.) Suma (lei) 
    

Ianuarie 2 063 2 437 229  
    

Februarie 2 425 2 678 031  
    

Martie 2 183 2 356 617  
    

Aprilie 3 019 4 100 225  
    

Mai 2 703 3 467 023  
    

Iunie 2 092 2 441 975  
    

Iulie 2 376 3 441 270  
    

August 2 413 3 655 248  
    

Septembrie 2 344 3 376 050  

    
    

Octombrie 2 358 3 368 881  
    

Noiembrie 2 301 3 480 729  
    

Decembrie 2 601 4 045 728  
    

TOTAL: 2 406 (media) 38 849 006  

 

 



21 

 

 
                                        Plata indemnizației zilnice pentru copii   

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.378 

din 25.04.2018 și  a modificărilor referitoare la majorarea indemnizațiilor zilnice, de 

la 01 aprilie 2020 s-a stabilit plata indemnizației zilnice pentru copii:   

• 12 lei/zi – bani de buzunar în zilele obișnuite; 
 

• 108 lei – la ziua de naștere a copilului; 
 

• 77 lei – în zilele de sărbătoare – Crăciun, Anul Nou, ziua copiilor.   

Începând cu 01.01.2020 plata acestei indemnizații este efectuată computeri-

zat, prin oficiile poștale din teritoriul administrat. Lunar este achitată indemnizație 

pentru  29 copii din serviciul tutelă/curatelă și pentru 10 copii din serviciile de 

plasament de tip familial.  Prin sistem electronic achitările sunt introduse în pro-

gram, pentru evidența contabilă. Total pentru copii, pe parcursul anului 20210 a 

fost calculată suma de  172 000,00 lei.  
Acordarea ajutorului material    

În vederea implementării HG nr.159 din 14.02.2018 pentru aprobarea Regulamen-

tului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, la 16.03.2018 AN-

AS a emis Ordinul nr.18-P, referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la perfec-

tarea dosarului pentru acordarea compensației parțiale a cheltuielilor de transportare 

de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor RM. 

 Pe parcursul perioadei de rapor,  la DASPF s-au adresat 12 persoane, cu prezen-

tarea actelor confirmative.  
În teritoriul administrat beneficiari ai  Serviciului de asistentă socială comunitară 

sunt grupurile sociale aflate în dificultate:   
• copii și familii: familii cu copii în situație de risc, familii cu copii cu dizabil-

ități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, 

copii cu dizabilități și alții; 
 

• persoanele tinere: tineri cu dizabilități, mame minore, tineri în conflict cu 

legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții; 
 

• persoane vârstnice: persoane solitare, persoane cu dizabilități, persoane care 

suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vârstnice în care unul din membrii 

familiei este grav bolnav, alții; 
 

• grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu dizabil-
ități, victime ale violenței în familie, agresori violenți în familie, potențialele vic-

time și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de de-
tenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de 

HIV/SIDA, minorități etnice, alții. 
 
• persoane aflate în situație de dificultate.   
În limitele competenței, asistenții sociali comunitari au oferit ajutorul necesar per-

soanelor și grupurilor în dificultate, iar în caz de necesitate în cazurile complexe au 



22 

 

fost antrenați și alți specialiști, alte servicii și instituții care prestează servicii sociale 
specializate pentru ca persoanele să poată  depăși perioada dificilă.  
                  

   Total   Sexul   Grupa de vârstă, ani 
Primăria   popu-   

feminin 
  

masculin 
  

0-17 
  

18-64 
  

65+ 
 

    lație            
                     

or. Ocnița 8820  5100 3720 980 5680 2160 

or. Otaci 6037  3216 2821 1308 4134 595 

or. Frunză 1126  556  570  97 695 334 

com. Bîrlădeni 2541  1349 1192 335 1908 298 

s. Bîrnova 2260  1160 1100 354 1566 340 

com. Calarașovca 2113  1096 1017 359 1491 263 

s. Clocușna 2151  1228 923  302 1465 384 

com. Corestăuți 961  578  383  135 675 151 

com. Dîngeni 1527  824  703  236 1053 238 

s. Gîrbova 1287  696  591  185 745 357 

com Grinăuți-Moldova 2130  1268 862  419 1299 412 

s. Hădărăuți 1825  987  838  224 1281 320 

com. Lencăuți 1634  896  738  154 1240 240 

com. Lipnic 3440  1880 1560 423 2487 530 

s. Mereșeuca 947  498  449  117 636 194 

com. Mihălășeni 1214  618  596  188 795 231 

s. Naslavcea 731  392  339  115 475 141 

com. Ocnița 3123  1595 1528 400 2359 364 

s. Sauca 1616  889  727  257 872 487 

s. Unguri 1355  716  639  227 935 193 

s. Vălcineț 2655  1460 1195 266 1816 573 

TOTAL:   49493  27002   22491   7081  33607  8805 
 

În anul 2020 în comun acord cu autoritățile APL I, asistenții sociali comunitari au 

coordonat 315 ședințe ale  echipelor multidisciplinare din primării, au participat la 
organizarea și desfășurarea a 58 de evenimente și 152 campanii de informare în co-

munitate.  
 

Problemele cu care să confruntă asistenții sociali comunitari  
 

Lipsa specialistului pentru protecția drepturilor copiilor în cadrul autorităților APL I, 

ceia ce este o încălcare a prevederii art.6 alin.(2) al Legii nr.140 din 14.06.2013 

privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți.  
Primăriile din teritoriul administrat nu planifică angajarea specialiștilor menționați, 

din lipsa acoperirii financiare. Prezența cazurilor cu copii în situații de  risc sunt mul-

tiple, ele  sunt adresate asistentului social comunitar, în timp ce  funcția de  specialist 

în protecția drepturilor copilului este vacantă în cadrul primăriei. Problemă are im-

pact  negativ asupra activitatății asistentului social comunitar. 
Pe parcursul anului 2020 au avut loc 8 ședințe a Comisiei raionale pentru pro-

tecția copilului aflat în dificultate. S-a examinat situația copiilor din următoarele cat-
egorii:   

• familiile cu copii în situație de risc;  
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• copiii rămași fără îngrijire părintească, alegerea formei optime de protecție a 
copilului, instituirea tutelei/curatelei;  

• acordarea ajutorului bănesc familiilor cu copii pentru eliminarea situației de  
            risc pentru copii în familie. 

Din numărul total de cazuri examinate: 
 

• au fost plasați în Centre de plasament  - 0 copi; 

• s-a instituit tutela/curatela cu plată - 6 copii; 

• au beneficiat de sprijin bănesc - 46 copii /20 familii; 

• a fost aprobat solicitant la postura APP – 1 persoană.   

Necătând la faptul, că se întreprind măsuri privind prevenirea și reducerea mortalității 

materne, infantile și a copiilor cu vîrsta  de 0-5 ani la domiciliu, în perioada de rapor-

tare au avut loc 2 decesuri a copiilor din s. Lipnic. 

      
 

Comparativ cu anii precedenți, în anul 2020 numărul beneficiarilor de servicii de 

îngrijire la domiciliu s-a majorat. În unele sate se constată un număr insuficient de 

beneficiari, pe viitor aceasta ar determina reducerea locurilor de muncă. 

     Evidența beneficiarilor serviciului       
 

 
 

                         

    

N
r.

un
ită

țil
or

 

  Nr.  

Țintuiți la 
pat   

Categoria de 
dizabilitate  

 

 

 

     T o t a l   

T o t a l 

               

      beneficiarilor    total  sever 
Accentu
at  

 
mediu 

 

 Primaria      F B  F B F B  F B F B  F  B  
                        

                      

 

 

 

or.Ocnița 7  63 38 25 0 0 0 11 0  1 0 10 0  0 0    

or.Otaci 3  17 17 0 0 0 0 2 0  0 0 2 0  0 0    

or.Frunze 1  9 38 2 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0    

com. Bîrlădeni 3  19 15 4 0 0 0 2 0  0 0 1 0  1 0    

 Dinamica acordării suportului monetar în anii 2019-2020  
        

 Categorii de beneficiari Total persoane/familii Suma ajutorului acordat  
     (mii lei)  

  2019 2020 2019   2020  

persoane cu dizabilitate severă 13 3 65,7  18,0  
       

persoane cu dizabilitate accentuată 3 7 18,0  28,0  
       

persoane cu dizabilitate medie 0 3 0  10,5  
       

pensionari solitari, în etate 2 2 11,9  7,0  
       

persoane de la 100 ani 0 0 0  0  
       

alți pensionari 14 2 69,4  6,5  

       
       

alte persoane cu venituri mici 1 0 6,0  0  
       

șomeri 1 0 6,0  0  
        

 TOTAL: 47 17 230,9   70,0  
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s.Bîrnova 2  17 13 5 0 0 0 6 0  0 0 6 0  0 0    

com. Calarașovca 2  23 18 5 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0    

s.Clocușna 5  38 29 9 0 0 0 1 1  1 0 0 1  0 0    

com. Corestauți 2  14 14 1 0 0 0 2 0  1 0 0 0  1 0    

com. Dîngeni 3  25 17 7 0 0 0 4 1  0 1 4 0  0 0    

s. Gîrbova 2  19 15 4 0 0 0 0 1  0 1 0 0  0 0    

com. Grinăuti-

Moldova 4  36 31 5 0 0 0 0 3  0 1 0 2  0 0 

 

 

 

s.Hădărăuti 2  15 15 0 0 0 0 5 0  1 0 3 0  1 0    

com. Lencauți 5  36 33 6 1 1 0 7 1  1 1 6 0  0 0    

com. Lipnic 3  21 20 3 0 0 0 4 2  0 1 4 1  0 0    

s.Mereșeuca 2  17 13 4 0 0 0 3 1  0 0 3 1  0 0    

s. Mihălășeni 4  28 24 3 0 0 0 3 2  0 2 3 0  0 0    

s. Naslavcea 4  39 30 7 0 0 0 3 1  0 0 3 1  0 0    

com. Ocnița 3  29 25 4 0 0 0 5 1  0 1 5 0  0 0    

s. Sauca 2  15 14 2 1 1 0 2 0  0 0 2 0  0 0    

s.Unguri 2  18 14 2 1 1 0 0 1  0 1 0 0  0 0    

com. Vălcineț 3  23 20 3 0 0 0 2 1  0 0 2 1  0 0    

 TOTAL:   64  521 421 100 3 3 0 63 16  5 9 54 7  3 0    
                          

 
 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, împreună cu autoritățile 

administrației publice locale, întreprind măsuri eficiente pentru dezvoltarea 

serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în vederea acoperirii unui număr mai 

mare de solicitanți de îngrijire socială la domiciliu și îmbunătățirii calității 

serviciilor prestate. 

În cadrul Serviciului social ,,Asistență personală” activează 102 asistenți 

personali, care deservesc 103 beneficiari cu dizabilitate severă și  diverse 

diagnoze. Din numărul total de beneficiari încadrați în serviciu, 17 sunt copii cu diz-

abilități severe pînă la vîrsta de 18 ani, dintre care 7 sunt țintuiți la pat și 86 persoane 

mature, dintre care 54 persoane țintuite la pat.  

 La 05.06.2020, prin Decizia CR Ocnița nr.2/10 a fost mărit numărul unităților 

de asistenți personali și totodată, introdusă încă o funcție de șef a serviciului. Ca 

rezultat, toți solicitanții care au depus cererea privind încadrarea în Serviciul social 

„Asistența personală” începând cu 01.08.2020 au fost asigurați cu un asistent per-

sonal.  
 

Evidența beneficiarilor Serviciului social „Asistența socială”   

Primaria  nr
.p

op
ul

aț
ie

i 

  N
r.

as
is

t.p
er

s.
 

 

Nr. persoanelor 

cu  

Beneficia

rii   

Țintuiți la 

pat  
     

T o t a l 

F e m e i 

B ă r b a ț i 

C o p i i 

T o t a l 

F e m e i B ă r b a ț i 

C o p i i 

T o t a l 

 

F e m e i 

Bă
rb

aț
i 

C
o

pi
i

 

       dizabilitate severă  

serviciulu
i        

                     

or.Ocnița 8820 7  74 37 31 10 7 2 4 1 5  2 3  0 
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or.Otaci 6037 1  73 29 30 13 1 0 1 0 0  0 0  0 

or.Frunze 1126 2  6 3 3 0 2 1 1 0 2  1 1  0 

com. Bîrlădeni 2541 2  24 7 8 3 2 1 1 0 2  1 1  0 

s.Bîrnova 2260 8  21 6 3 2 8 2 5 1 5  3 1  1 

com. Calarașovca 2113 9  26 12 11 6 9 5 3 1 4  3 1  0 

s.Clocușna 2151 7  17 9 7 0 7 3 4 0 2  1 1  0 

com. Corestauți 961 0  8 2 1 1 0 0 0 0 0  0 0  0 

com. Dîngeni 1527 8  22 10 8 4 8 5 3 0 4  3 1  0 

s.  Gîrbova 1287 2  15 4 7 4 3 1 1 1 3  1 1  1 

com. Grinăuti-

Moldova 2130 2  17 9 8 0 2 1 1 0 1  0 1  0 

s.Hădărăuti 1825 3  27 15 10 4 3 0 1 2 1  0 1  0 

com. Lencauți 1634 10  24 7 15 2 10 2 6 2 5  3 1  1 

com. Lipnic 3440 6  23 10 7 4 6 5 1 0 6  5 1  0 

s.Mereșeuca 947 6  9 1 4 2 6 1 3 2 3  0 3  0 

s. Mihălășeni 1214 5  10 2 6 2 5 1 4 0 4  1 3  0 

s. Naslavcea 731 0  4 0 3 1 0 0 0 0 0  0 0  0 

com. Ocnița 3123 11  27 9 16 3 11 3 5 3 8  3 3  2 

s. Sauca 1616 4  12 4 4 4 4 1 0 3 3  1 0  2 

s.Unguri 1355 4  14 3 10 1 4 0 3 1 0  0 0  0 

com. Vălcineț 2655 5  22 3 10 3 5 3 2 0 3  1 2  0 

TOTAL:  

4949

3  

10

2  475 182 202 69 103 37 49 17 61  29 25  7 
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Azilul pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități din com. Calarașovca activează în 
corespundere cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea azilului pentru 
persoanele în vârstă și cu dizabilități din com. Calarașovca ,aprobat prin Decizia Con-
siliului raional Ocnița nr.1/3 din 14.01.2005.  
În Azilul pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități din com. Calarașovca la începutul 
anului 2021 sunt plasate 17 persoane din 25 locuri disponibile.  

Pe parcursul anului 2020, beneficiarilor Azilului pentru persoanele în vârstă și cu 

dizabilități din com. Calarașovca le-a fost acordat tratament zilnic la necesitate și trata-

ment la necesitate de lungă durată, prescris de medicii specialiști și medicii de familie.  

      Pentru a îmbunătăți condițiile de trai a beneficiarilor din Azil a fost efectuată 

reparația capitală, inclusiv a sistemului de încălzire și aprovizionare cu apă. 

 Au fost schimbate 4 geamuri și 7 uși, a fost procurat mobilier nou: 6 șifoniere și 

10 noptiere, frigider pentru păstrarea medicamentelor, a fost finisată reparația încăperii 

pentru depozitarea produselor alimentare, au fost schimbate paturile beneficiarilor, saltele-

le, mesele și scaunele la cantina și  în sala festivă. 

Prin HG RM nr.723 din 08.09.2017 a fost aprobat Programul național de incluzi-

une socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017 – 2022. Programul prevede o 

abordare intersectorială în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea 

respectării drepturilor fundamentale ale acestora, în egală măsură cu ceilalți cetățeni în 

toate domeniile vieții sociale.  

Pentru 4010 persoanelor cu dizabilități, cât și însoțitorii lor, s-a achitat compensația 

pentru serviciile de transport în sumă totală de 1 125 077,96 mii lei.  
S-au eliberat 1458 formulare nr.6 pentru Comisia de determinare a dizabilității și capaci-

tății de muncă.  
A fost asigurat accesul persoanelor cu dizabilități în  clădirile de menire social, prin 

construirea rampelor de acces în instituțiile publice, permițând astfel accesul fizic pentru 
persoanele cu dizabilități.  

La începutul anului 2021 la DASPF Ocnița au fost la evidență 3212 persoane cu dizabil-
ități, inclusiv 176 copii: 

     

 

  

     
Categoriile persoanelor cu dizabilități Sever Accentuat Mediu TOTAL 

 (pers.) (pers.) (pers.) (pers.) 

Persoane adulte cu dizabilități 405 2072 559 3036 

       

Cu dizabilități din copilărie 157 210 78 445 

       

Cu dizabilități oculare 74 114 32 220 

       

       

Cu dizabilități auditive 3 16 29 48 

       

Cu dizabilități locomotorii nețintuiți la pat 56 188 24 268 
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În anul 2020 în raionul Ocnița au beneficiat de tratament balnear 6 persoane la sanato-
riile ,,Speranța’’ din  or. Vadul lui Vodă  și “Victoria” din  or.Sergheevca.   

      
     

Denumirea centrului Nr. de bilete Nr. de bilete Nr. de bilete  

 primite repartizate restituite  

or. Vadul lui Voda „Speranța” 3 2 1   

      

or. Sergheevca „Victoria” 3 1 2   

      

TOTAL: 6 3 3   

 

 

Luând în considerație evoluția situației epidemiologice în țară, în scopul prevenirii 

apariției și răspândirii bolii COVID-19, precum și în scopul asigurării beneficiarilor cu 

servicii sociale calitative, de către  administrația DASPF au fost efectuate măsuri de or-

ganizare a activității personalului serviciilor în așa mod, încât orice beneficiar sau solic-

itant de serviciul social să nu ramănă fără ajutor. Totodată, unii lucrători sociali au par-

ticipat la acțiunile de voluntariat, acordând ajutorul necesar persoanelor în etate, pentru  

procurarea produselor alimentare, a medicamentelor sau a altor produse necesare, pentru 

a diminua contactul fizic, prevenind astfel, răspândirea infecției. 

 

Cu dizabilități locomotorii țintuiți la pat 84 10 3 97 

       

Cu dizabilități mentale 37 90 4 131 

       

Cu alte dizabilități 151 1654 467 2272 

       

Copii cu dizabilități 65 72 39 176 

       

Cu dizabilități oculare 3 5 5 13 

       

Cu dizabilități auditive 0 5 2 7 

       

Cu dizabilități locomotorii nețintuiți la pat 9 6 2 17 

       

Cu dizabilități locomotorii țintuiți la pat 7 0 0 7 

       

Cu dizabilități mentale 10 6 1 17 

       

Cu alte dizabilități 46 56 30 132 

       

TOTAL 470 2144 598 3212 
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IMPS Centrul de Sănătate Ocnița -în perioada de referință și-a direcționat activitatea 

spre sporirea calității serviciilor de sănătate, asigurarea accesului echitabil al populației 

la servicii de sănătate calitative. 

 În condițiile unei situații neordinare pandemice, IMPS CS Ocnița și-a reorganizat 

activitatea, având ca obiective asigurarea capacităților pentru supravegherea activă, 

depistarea precoce, izolarea,  identificarea contacților și prevenirea răspândirii în 

continuare a virusului COVID-19. 

  IMPS CS Ocnița a deservit în anul 2020- 27.463 locuitori. Numărul populației 

sectorului, în comparație cu anul 2019 s-a micșorat cu 717 persoane. Diminuarea 

numărului populației este un fenomen permanent, ca efect al migrației externe.  

Ca rezultat are loc modificarea structurii populației pe vârste în favoarea grupurilor de 

persoane cu vărstă înaintată.  

IMPS CS Ocnița are 16 instituții arondate, cu 28 medici, 75 unități de  personal 

medical mediu, 22 unități personal inferior și 25 unități de personal care deține categorie 

de calificare superioară. 

Comparativ cu anii precedenți, mortalitatea infantilă în sectorul CS Ocnița este 

constantă, s-a diminuat doar indicele mortalității generale și  nu sunt cazuri de 

mortalitate maternă. 

În anul 2020 numărul de vizite la medicul de familie a fost de 105.426, ceia ce 

constituie cu 2238 vizite mai mult, în raport  cu anul 2019, la fiecare locuitor revinind 

câte 3,8 vizite. 

Pentru activitatea IMPS CS Ocnița suma contractantă cu CNAM pentru anul 

2020 este de 15.430.876 lei, comparativ cu anul precedent suma fiind cu 10,3% mai 

mare. Mijloacele  bănești au fost primite de la CNAM pentru anul 2020 fără datorii 

creditare, inclusiv la salariu. 

Se constată lipsa unei structuri bine conturate cu capacități suficiente, care ar 

asigura coordonarea organizator-metodică a instituțiilor medico-sanitare din raion în 

domeniile prioritare de sănătate, colaborare și continuitate funcțională a serviciilor  de 

asistență medicală primară, de urgență prespitalicească, spitalicească și specializată de 

ambulator, în conformitate cu actele  normative în vigoare. 

  Rămâne tensionată situația privind scăderea natalității, nivelul morbidității la 

bolile oncologice și cardio-vasculare. IMPS CS Ocnița se confruntă cu următoarele 

probleme: 

• Lipsa surselor financiare pentru efectuarea reparațiilor capitale a OMF Naslavcea, 

OMF Ocnița, OMF Hădărăuți; 

• Aprovizionarea  instituțiilor medicale cu echipament medical performant; 

• Asigurarea insuficientă cu medici de profil; 

• Discordanță între necesitatea investigațiilor medicale și  lipsa posibilității de 

realizare a acestora; 

• Organizarea deplasărilor medicilor specialiști de profil, pentru supravegherea 

pacienților cu maladii prevăzute în Programul Unic; 
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• Lipsa  medicilor de familie în localitățile Paladea, Mihălășeni, Naslavcea, 

Corestăuți, Paustova, Rediul-Mare, fapt ce afectează semnificativ accesul 

populației la asistența medicală primară; 

• Implicarea modestă a autorităților APL de nivelul I în problemele sănătății. 

 

IMPS CS Otaci a contractat cu CNAM pentru  anul 2021 suma de 9 368 341,25 lei 

față de  7 119 579,30 lei în anul trecut. O mare provocare a anului 2020 a fost situația 

pandemică, care a afectat orașul Otaci în primăvara 2020. În scopul luptei anti-COVID-

19, Consiliul raional Ocnița a orientat spre IMPS CS Otaci: 

➢ Dezinfectanți în  sumă de 5529,60 lei; 

➢ Echipamente medicale în sumă de 51 091,42 lei; 

➢ Hrană pentru copii în sumă de 66 000 lei; 

A fost primit ajutor din partea  MSPMS: 

➢ Echipamente-51091,42 lei; 

Referitor la situația pandemică din anul precedent în IMPS CS Otaci, menționăm, că  

au fost depistați 353 bolnavi pe sector, dintre care: 

➢ Otaci-226 

➢ Sauca-20 

➢ Berezovca-6 

➢ Codreni-7 

➢ Vălcineț-29 

➢ Unguri-31 

➢ Calarașovca-34 

La domiciliu au fost tratate de către medicii  de familie 144 persoane, în staționar 

 s-au aflat 209 bolnavi. Au decedat de COVID-19 13 persoane, dintre care 1 bolnav  

la domiciliu. 

Statistica pentru anul tecut  denotă, că  în sectorul IMPS CS Otaci bolnavi de 

COVID-19 maturi au fost 326 și copii-27. 

În anul 2020 din contul IMPS CS Otaci  s-a procurat un cazan în sumă de 14 863,36 

lei. La capitolul reparații  s-a efectuat împrejmuirea   OMF Unguri în sumă de 35 478, 

13 lei și s-a reparat OMF Calarașeuca în sumă de 79 060,14 lei. 

IMPS CS Frunze  a deținut un buget anual al instituției, după cum urmează:  

• Suma contractuală estimativa la inceputul anului 2020 

din fondurile CNAM  -2 183 448,05  lei 

• Suma contractuală la finele anului -2 284 812,78  lei 

Din fondurile Consiliului Raional : 

• Pentru asigurarea cu amestecuri adaptate a copiilor pîna la 1 an din familii 

defavorizate au fost alocate  17 000 lei. 

Activitatea instituției IMSP CS Frunză în perioada pandemiei  COVID -  19 în 

anul 2020 
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• Număr persoane testate primar total  -137; la domiciliu -  125; 

• Număr persoane primar testate  pozitiv  total- 78, dintre ei copii -5; 

• Număr persoane cu suspecție de COVID -19 și bolnavi de COVID -19,  

cu forme ușoare au beneficiat de tratament la domiciliu în  total -78; 

• Număr de persoane cu COVID vindecate ( adulți) -74, dintre ei la domiciliu  

            -49; 

• Din numărul persoanelor tratate la domiciliu și vindecate au fost copii-5 

• Din numărul persoanelor  tratate la domiciliu starea s-a agravat total – 22,  

• Număr persoane  cu COVID -  19,  care au decedat pe teritoriul deservit  în total  

-1, decedat la domiciliu 

 

IMPS Spitalul Raional Ocnița  a fost instituția medicală, care a primit asupra sa 

în anul pandemic 2020 cea mai grea povară -în luna aprilie a fost creată secția COVID-

19,  în rezultatul reprofilării a 15 paturi de boli contagioase și 15 paturi de triaj COVID-

19,  apoi s-a reprofilat secția de pediatrie de 15 paturi și 15 paturi de boli cornice în 

secția de tratament COVID-19. 

În secție au activat 2 medici, 12 asistente medicale și 10 infermiere.Pe parcursul a 

9 luni ale anului 2020, în secția COVID-19 au fost tratați 463 pacienți, dar din păcate au 

decedat 22 pacienți. 

Consiliul raional Ocnița a contribuit la asigurarea instituției cu soluții dezin-

fectante, echipament medical și a procurat un ventilator pentru respirație dirijată a pa-

cientului în sumă de 372 000 lei. 

În perioada 01.03.2020 – 01.08.2020, în legătură cu pandemia  COVID-19, ÎMSP 

„Spitalul Raional Ocnița”  a primit ajutor umanitar  în sumă de 738 432 lei, inclusiv pe  

tip de furnizori: 

      - SANFARM -PRIM SA  -  în sumă de 424 903 lei; 

      - Consiliul raional Ocnița – 162 023 lei; 

      - Spitalul Clinic Municipal pentru copii – 69 940 lei; 

      - Institutul de Medicină Urgentă, sectorul Buiucani – 8 642 lei; 

      - Institutul Mamei și Copilului, sectorul Botanica – 66 521 lei; 

      - AO Tinerețe Floare, sat.Floreni, r-nul Anenii Noi – 6 403 lei; 

Conform Actului de Donație din 04.06.2020 ÎMSP„ Spitalul Raional Ocnița” a primit, 

cu tutlul gratuit de la Misiunea Irlandei de Nord în Moldova,  utilaj medical după cum 

urmează:  
 

n/o Denumirea utilajului medical Unități 

1. Aparat  pentru Dializă 3 

2. Aparat USG 1 

3. Aparat Drager (ventilator) 1 

4. Pat funcțional 2 

5. Fotoliu pentru invalizi electric 3 

 

IMPS SR Ocnița se confruntă cu un șir de probleme, care urmează a fi soluționate: 
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• Lipsa cadrelor medicale cu studii superioare și medii de specialitate; 

• În contextual pandemiei a devenit stringentă necesitatea unei stații de 

oxigen; 

• Urmează a fi pus în funcțiune ascensorul în blocul B (secția COVID-19) 

pentru transferul bolnavilor de la un etaj la altul; 

•  Pentru majorarea numărului de paturi COVID,  necesită reparație etajul 

4 al blocului B; 

 

Reeșiind din specificul anului 2020, cînd situația epidemiologică  cu infecția 

COVID-19  a afectat dezvoltarea social-economică  a țării, în raionul Ocnița prin 

Deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 797,5 mii lei 

pentru procurarea echipamentului de protecție și a substanțelor dezinfectante pentru 

combaterea răspîndirii infecției COVID-19. 

 Mijloacele financiare au fost distribuite instituțiilor finanțate de la bugetul 

raional și anume: 

• Aparatul președintelui raionului – 283,1 mii lei; 

• Învățămîntul primar – 6,8 mii lei; 

• Învățămîntul gimnazial – 295,6 mii lei; 

• Învățămîntul liceal 212,0 mii lei; 

 În perioada 01.03.2020 – 31.12.2020, în legătură cu pandemia  COVID-19, 

instituțiile finanțate de la bugetul raional Ocnița au procurat echipamente de protecție și 

substanțe dezinfectante  în sumă de 1 256,3 mii lei inclusiv:  

• produse chimice – 916,0 mii lei; 

•  echipamente de prevenire a răspîndirii virusului COVID-19 -340,3 mii lei. 

 

Centrul de Sănătate Publică Edineț, subdiviziunea Ocnița pe parcursul anului 2020 

a organizat și efectuat supravegherea sanitară curentă la 622 obiective (instituții de 

învățămînt, obiective comunale, transport public, industriale și agricole din sănătatea 

ocupațională și cele care gestionează produse de uz fitosanitar și fertilizanți (PUFF), in-

stituții medico-sanitare, etc. 

 Pe parcursul anului a fost supravegheată starea sanitară a 51 obiective de alimen-

tare cu apă potabilă a populației raionului (surse centarlizate subterane, apeducte co-

munale urbane și rurale, etc.) și 6660 surse descentralizate (fîntâni de mină). 

 Începând cu luna martie a.2020, majoritatea activităților au fost organizate și des-

fășurate la compartimentul supraveghere epidemiologică, control și răspuns la infecția 

cu Coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 Au fost organizate și realizate activități de instruire a personalului medical din in-

stituțiile medico-sanitare, alte instituții și unități economice. Împreună cu reprezentanții 

APL, ANSA, Inspectoratu Raional de Poliție, etc au fost desfășurate controale privind 

respectarea măsurilor de control și răspuns la infecția respectivă. S-au efectuat activități 

de comunicare cu populația privind respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu 

Coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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 Pe parcursul anului au fost prezentate informații către autoritățile administrației 

publice locale, instituții și unități economice, privind situația epidemiologică prin in-

fecția cu Coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 (COVID-19. 

 În anul 2020 în raionul Ocnița au fost înregistrați 1348 bolnavi cu suspecție la 

COVID-19, inclusiv cu diagnostic confirmat pozitiv, prin test de laborator – 897.  

 Măsuri antiepidemice au fost efectuate în 290 focare, cu 1 caz, 128 cu 2-4 cazuri, 

și inclusiv 10 cu cazuri secundare, 12 cu 5 și mai multe cazuri. 

Pe parcursul perioadei 01.01.2021 – 14.03.2021 în raionul Ocnița s-au înregistrat 

în total – 942 cazuri de infecții. În săptămânile 9 și 10 ale anului 2021 (01 – 14.03.2021) 

au fost înregistrate în  total 259 cazuri cu infecția COVID-19 și se atestă o incidență a 

morbidității de 546,1 la 100 mii populație.  

Dintre cazurile înregistrate pe parcursul perioadei 01.01.2021 – 14.03.2021 au 

fost recuperate (tratate) – 542 cazuri cu infecția COVID-19. De la începutul a. 2021 au 

decedat 48 pacienți din cauza complicațiilor provocate de infecția cu COVID19.  

Pe parcursul anului 2020 CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița a mai organizat și 

efectuat activități și măsuri de combatere a enterobiozei în instituțiile preșcolare și 

preuniversitare, activități privind supravegherea focarelor cu tuberculoză, activități de 

imunizare a populației prind supravegherea bolilor imunodirijabile prin vaccinări. 

 

Un domeniu de importanță  majoră pentru raionul Ocnița este  cel energetic. 

Filiala  «Ocnita-Gaz»  SRL «Edineţ-Gaz»  deserveşte tehnic 470  km  de  gazoducte, 

16 - staţii  de  reglare  a  presiunii  gazului și 935 - puncte  de  reglare  a  presiunii  

gazului. 

       Interprinderea livreaza continuu gaze naturale in casele a 8100  consumători  

casnici  şi in adresa a  234  întreprinderi din teritoriul administrat.În  scopul  furnizarii  

neintrerupte  a  gazelor  naturale  consumatorilor,  in anul 2020    s-au  efectuat  

urmatoarele  lucrări : 
  1. Deservirea  tehnică  si  reparația  curentă  a  gazoductelor  și  instalațiilor,  in  sumă 

de  -   125 mii  lei . 
   2. Reparația  capitală  a  gazoductelor  și  instalațiilor,  în  sumă  de  -  200 mii  lei . 
   3. Controlul  la  etansietate  a  107 km  de  gazoducte .   

   4. Vopsirea  a  22  km  de  gazoducte .   
   5. Verificarea  a  1650    contoare  a  consumatorilor  casnici .  
           In  conlucrarea    filialei  «Ocnita-Gaz»    cu  Primaria  s.  Bîrnova,  S.A.  

«Moldovagaz»,  in  anul  2020  a  realizat  un  proiect  de  extindere a  rețelelor  de  gaze  

naturale  din localitate in  suma  de  885  mii  lei. 
Au fost fost  conectate  la conducta de gaze naturale  32  case  de  locuit  și  centrala 

termică a  Casei  de  Cultură din s.Bîrnova. 
În  programul  de  investitii  a   S.A.  «Moldovagaz» pentru  anul  2022 a fost 

inclusă    gazificarea  unei portiuni  din   s. Bîrnova  și  a  unei  portiuni  a  satului  

Sauca.                
      Sunt planificate proiecte  de  gazificare  a  satelor  Dînjeni, Mihălășeni, Sauca,  

Lipnic, dar  devizele  de  cheltuieli  necesită  actualizare.   



 

33 

 

       Procesul de interacțiune între filiala “Ocnița-Gaz” și administratia publică de 

ambele nivele in anul 2020, a fost unul constructiv și  de colaborare.  

                   
  S.A. „RED-NORD” , oficiul raional Ocnița distribuie energie electrică pentru 23479 

clienți casnici și pentru 790  persoane juridice. 

În gestiunea oficiului sunt: 

Linii electrice aeriene 10 kV - 394,045 km; 

Linii electrice aeriene 0,4 kV - 793,760 km; 

Rețele electrice subterane 10kV – 11,488 km; 

Rețele electrice subterane 0,4 kV – 9,707 km; 

Posturi de transformare - 287 unități 

Punct de distribuție - 1 unitate. 

Serviciile care le oferă întreprinderea sunt: 

✓ racordare la rețea, adică branșarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei 

electrice; 

✓ distribuție de energie electrică  pentru clienții racordați la rețea; 

✓ măsurare, care se referă la instalarea și mentenanța contoarelor, monitorizarea și 

raportarea de măsurători electrice; 

În procesul de îndeplinire a lucrărilor sus- menționate a fost o conlucrare eficientă cu 

administrațiile publice locale de nivelul I și II, solicitările  adresate de către OR Ocnița 

au fost examinate și  realizate la timp. 

 

Serviciul arhivă al Consiliului raional în anul 2020 a preluat documentele la păstrarea 

de stat  din  26 instituții din teritoriul administrat - în total 597 dosare. A fost  verificat 

existentul  și starea fizică a documentelor aflate la păstrarea de stat - 38630 dosare. 

  În aceiași perioadă  s-a desfășurat ordonarea și expertiza documentelor în 18 instituții, 

dintre care în 17 instituții expertiza a fost planificată și în 1 instituție, 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, în total 27 inventare.  

Au fost oraganizate controale  de verificare a existentului în  5 instituții: 

1. Primaria s.Gîrbova; 

2. Primaria s.Sauca; 

3. Primăria com.Grinăuți-Moldova; 

4.  Primaria s.Unguri; 

5. Primaria com.Lipnic. 

    Au fost organizate controale repetate în 6 instituții: 

1 . Arhitect-țef al raionului; 

2.  Secția Cultură; 

3. IMPS Spitalul Raional Ocnița; 

4. Direcţia  Asistență Socială și protecția  Familiei; 

5.Primăria com.Corestăuți; 
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În domeniul  reprezentării învinuirii în instanțele judecătorești, de către 

Procuratura raionului Ocnița  pe parcursul anului 2020 au  fost examinate 100 cauze 

penale în privința a 111 persoane, finisate cu sentințe, comparativ cu 136 de sentințe, 

pronunțate în privința la  153 persoane, în aceiași perioadă a anului 2019. 

Au fost pronunțate 88 sentințe de condamnare în privința la 98 de persoane, com-

parativ cu 113 sentințe în privința la 125 persoane în anul 2019. 

Sentințele de încetare a condamnării au fost pronunțate 10, în privința la 12 persoane, 

comparativ cu 19 sentințe de încetare, pronunțate în privința la 24 persoane în anul 

2019. 

Sentințe de achitare au fost pronunțate în număr de 2, în privința la 2 persoane, 

comparativ cu 3 sentințe de achitare, pronunțate în privința la 3 persoane în anul 2019. 

În anul 2020 s-a  atestat o scădere a numărului de sentințe contestate- 28 sentințe 

au fost supuse apelului și 3 sentințe au fost atacate prin recurs, iar pe parcursul  anului 

2020 de către procurorii  Procuraturii raionului Ocnița au fost atacate cu apel doar 2 

sentințe. Motivul acestui decalaj este redresarea situației privind admiterea cheltuielilor 

judiciare de către instanță la  solicitarea părții acuzării. 

  În anii precedenți, majoritatea sentințelor erau supuse căilor de atac pe motivul  

neîncasării cheltuielilor judiciare. În anul 2020, procurorii au solicitat  încasarea chel-

tuielilor judiciare, în sumă totală de 84 695 lei, comparativ cu suma de 178 816 lei, so-

licitată în aceiași perioadă a anului 2019. Prin sentințe au fost încasați 82 056 lei, com-

parativ cu 47 214 lei încasați în anul 2019. 

Pe parcursul anului 2020 pe teritoriul raionului Ocnița au fost înregistrate 261 

crime, fiind atestată o scădere cu 19 crime, în raport cu anul 2019, cînd au fost înregis-

trate 280 infracțiuni. Din cele  251 crime- 250 au fost înregistrate de către Inspectoratul 

de Poliție Ocnița, iar 1 crimă de către Procuratura raionului Ocnița, comparativ cu 7 

înregistrate în anul 2019. 

   În perioada de referință, în teritoriul administrat au fost înregistrate 6 infracțiuni 

excepțional de grave, compartativ  cu perioada respectivă a anului 2019, când nu au fost 

înregistrate infracțiuni din această categorie. 

În anul 2020 au fost înregistrate 2 infracțiuni, ce se atribuie la cele deosebit de 

grave, tot atâtea cazuri fiind înregistrate și în anul 2019. S-a atestat o scădere a infracți-

unilor grave de la 33 cazuri în anul 2019 -la 26 în anul 2020. 

 Pe parcursul anului 2020 s-a înregistrat o scădere  semnificativă la următoarele  

capitole: 

✓ infracțiuni contra patrimoniului- de la  128 în anul 2019, la 91 în anul  2020; 

✓  de violență în familie de la 19 la 10; 

✓  de comitere a accidentelor rutiere de la 7 la 3 cazuri; 

✓  de comitere a actelor de huliganism de la 12 în perioada anului 2019 la 6 cazuri 

în anul 2020. 
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  Această situație se datorează faptului că, o parte din persoanele predispuse la 

comiterea infracțiunilor de acest gen au fost condamnate, altele au plecat peste hotarele 

Republicii Moldova.  

   În perioafa de raport, ușor a scăzut numărul cazurilor de vătămare corporală in-

tenționată- de la 11 cazuri în anul 2019 la 10 cazuri în 2020. 

Concomitent, pe parcursul anului 2020, s-a constatat o creștere semnificativă, după 

cum urmează: 

✓ a infracțiunilor de omor intenționat de la 0 în anul 2019 la 4 în anul 2020;  

✓ privind viața sexuală- de la 10 în 2019 la 17 (9 violuri) pe parcursul anului 2020; 

✓  a cazurilor de escrocherie de la 7 la 11; 

✓  a cazurilor de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică 

cu grad avansat de la 42 cazuri la 56 cazuri în anul 2020; 

✓  de violare a domiciliului de la 6 cazuri în 2019, la 12 în anul 2020. 

Creșterea criminalității  s-ar putea datora pandemiei de COVID-19, care a  făcut im-

posibilă plecarea peste hotare a unui număr mare de persoane, care aflîndu-se pe ter-

itoriul țării fără un loc de muncă, făcând  abuz de consum de băuturi alcoolice au 

comis infracțiuni. 

 Cu referire la protecția drepturilor și intereselor copiilor, combaterea și 

prevenirea delicvenței juvenile, pe parcursul anului 2020 Inspectoratul de Poliție 

Ocnița a pornit urmărirea penală pe 5 cauze penale în privința la 5 minori, situație 

analogică cu cea din  anul 2019, cînd au fost pornite 5 cauze penale în privința a 6 

minori. 

Din numărul total al cauzelor penale pornite minorilor, doar  o cauză penală în 

privința unui minor a fost expediată cu rechizitoriu în instanța de judecată. 

Alte cauze penale au fost încetate, pe motiv că minorii nu aveau vârsta tragerii la 

răspundere penală. În perioada de raport 2 minori au comis 2 infracțiuni ușoare și  3 

minori au comis 3 infracțiuni mai puțin grave.Pe faptul comiterii de către minori a 

infracțiunilor  grave, deosebit de grave și excepțional de grave nu au fost pornite cauze 

penale. 

Referindu-ne la categoria de vârstă a minorilor delicvenți, s-a constatat că 2 

minori aveau vârsta de 14-16 ani, 1 minor avea vărsta de 16-18 ani, iar ceilalți 2 minori 

nu au atins vârsta de 14 ani la data comiterii infracțiunii.  

 În  perioada de referință, minori în stare de reținere sau arest nu au fost. Cazuri 

de încălcare a drepturilor minorilor pe cauze penale examinate nu au fost 

constatate.Sentințe de condamnare în privința minorilor în anul 2020 nu au fost emise. 

Pe teritoriul raionului Ocnița, în perioada supusă generalizării, cazuri de suicid în 

rândurile minorilor nu au fost înregistrate.Nu au fost constatate cazuri de necomunicare 

autorității tutelare de către persoanele cu funcție de răspundere și de către  alte persoane 
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despre existența unui pericol pentru viață ori sănătatea copilului sau  despre încălcarea 

drepturilor și intereselor lui legitime. 

 

 În perioada de 12 luni a anului 2020, 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.  

O atenție deosebită s-a atras la ridicarea imaginii poliției și apropierea ei de 

societatea civilă, reacționarea promptă la sesizările și informațiile  cetățenilor, 

referitoare la crime și alte incidente, eficientizarea măsurilor de prevenire generală  și 

individuală. 

 În urma desfăşurării măsurilor organizatorice cu caracter de prevenţie, în 

perioada de raport, în teritoriul administrat s-a atestat o diminuare a ratei criminalităţii 

cu 5,93%, astfel fiind înregistrate 260 infracţiuni (în perioada a 12 luni a anului 2019 –

273 infracţiuni), dintre ele au fost descoperite 177, procentul descoperirii constituie 

68,08%.  

 În diminuare se află  numărul crimelor  din categoria deosebit de grave cu –

25,71% şi uşoare cu  25,42%. 

 S-a înregistrat creștere la crimele exceptional de grave- cu 100% și  deosebit de 

grave-cu 100%. 

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

infracţiunilor contra patrimoniului, infracţiunilor în domeniul transporturilor 19,49% 

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

crime organizate). 

Rezultatele combaterii criminalității 

Categoria crimelor Înregistrate  Descoperite (%) 

Excepțional de grave 6 (3)- 50% 

Deosebit de grave 2 (2)- 100% 

Grave 26 (16)- 61,54 % 

Mai puțin grave 152 (87)- 57,42% 

Ușoare  74 (69)- 93,24 % 

Pe parcursul perioadei raportate s-a diminuat numărul crimelor înregistrate la 

următoarele infracțiuni: 
Tipul crimei  Procentul diminuării  2019/2020 

Huliganism -50% 12/6 crime înregistrate 

Accident rutier -57,14% 7/3 crime înregistrate 

Vătămări intenționate -9,09% 11/10 crime înregistrate 

Contrabandă -20% 5/4 crime înregistrate 

Violență în familie -47,36% 19/10 crime înregistrate 

Falsificarea probelor -100% 1/0 crime înregistrate 

Jaf -16,67% 6/5 crime înregistrate 

 Furturi -24,11 113/85 crime înregistrate 

 S-a atestat o creștere la următoarele  infracțiuni: 
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Tipul crimei  Procentul 

diminuării  

2019/2020 

Omor +100% 0/3 crime înregistrate 

Răpirea transpotului +16,67% 6/7 crime înregistrate 

Viol +12,50% 8/9 crime înregistrate 

Violarea domiciliului +100% 6/12 crime înregistrate 

Stare de ebrietate la volan +33,33% 42/56 crime înregistrate 

Droguri +28,57% 7/9 crime înregistrate 

Violență sexualâ +300% 1/4 crime înregistrate 

Păstrarea ilegală a armelor +200% 1/3 crime înregistrate  

Tălhării +100% 0/1 crime înregistrate 

Escrocherii +57,14% 711 crime înregistrate 

Pungășie +100% 4/6 crime înregistrate 

Vătămări  intenționate  grave +100% 1/2 crime înregistrate 

 

Dinamica stării infracționale în raionul Ocnița în anul 2020,  după modul, timpul și 

locul săvărșirii infracțiunilor este următoarea: 

 
Crime comise în grup 4 
Crime comise în stare de ebrietate 72 
Crime comise în sfera relațiilor familiale 10 
Crime comise în locuri publice 60 
Crime comise de către minori și cu participarea lor 3 
Crime comise de persoane, care anterior au mai săvărșit infracțiuni 16 
În rezultatul crimelor comuse au decedat persoane 7 
Săvârșite cu aplicarea armelor de foc, explozivelor, grenadelor, minelor 0 

 

 Referitor la infracţiunile de furt, acestea influenţează în mod prioritar criminalitatea în 

teritoriul raionului Ocniţa. Astfel, în 12 luni ale anului 2020 IP Ocniţa  a înregistrat un  

număr de  infracţiuni de acest gen în diminuare, în comparaţie cu 12 luni ale  anului 

2019. 112 crime au fost înregistrate în 2020 comparativ cu 134 infracţiuni înregistrate în 

anul 2019.  

   Din numărul total de furturi 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 sunt, după cum urmează: 

 
LOCALITATEA Număr de infracțiuni 

înregistrate 

Or.Ocnița 75 

Or.Otaci 41 

s.Bîrnova 11 

s.Ocnița 9 

s.Lipnic 10 

s.Volcineț 11 
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s.Rujnița 7 

s.Calarașeuca 4 

s.Gîrbova 7 

s.Grinăuți-Raia 9 

g.Rediul-Mare 6 

s.Hădărăuți 9 

s.Codreni 5 

s.Verejeni 4 

s.Naslavcea 9 

s.Verejeni 5 

s.Calarașeuca 4 

s.Clocușna 8 

s.Paladea 5 

s.Dîngeni 13 

s.Unguri 5 

s.Paustova 6 

s.Sauca 11 

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

indicii din anul 2019: 

 
LOCALITĂȚILE RAIONULUI CREȘTEREA NUMĂRULUI 

CRIMELOR 

com.Dîngeni Cu 4 crime 

s.Sauca Cu  8 crime 

s. Hădărăuți Cu 4 crime 

s.Codreni Cu 4 crime 

s.Gîrbova Cu 3 crime 

s.Rujnița Cu 3 crime 

s.Mereșeuca Cu 2 crime 

g.Rediul-Mare Cu 3 crime 

s.Berezovca Cu 1 crimă 

s.Grinăuți-Raia Cu 4 crime 

 

Nu s-au înregistrat crime pe parcursul perioadei de raport în s.Maiovca, 

s.Corestăuți și gara Grinăuți.  

Cei mai înalți indici la descoperirea crimelor în perioada a 12 luni ale anului 

2020, au fost obținuți: 

• sectorul de poliție nr.2 Otaci care a  înregistrat 75,64% de crime 

descoperite; 

• sectorul de poliție nr.1 or.Ocnița cu 75% descoperiri; 

• sectorul de poliție nr.3 Bîrlăden,i care a înregistrat un procent de 

descoperire de 46,9%.  

Se constată o creștere a numărului sesizărilor și informațiilor înregistrate- de la 3453 în 

anul 2019- la 3870 în anul 2020. 
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Ponderea cea mai înaltă de 45% (117 crime înregistrate) le revine infracțiunilor 

contra patrimoniului (dintre care 72,64 % (85 crime înregistrate le constituie furturile) și  

infracțiunile din domeniul transporturilor  23,07% (60 crime înregistrate). 

În anul 2019 ponderea cea mai înaltă de 50,18% (237 crime înregistrate) le 

revenea infracțiunilor contra patrimoniului (dintre care 81,75%-112 crime le constituiau 

furturile, infracțiunile în domeniul transportului  constituiau 18,31 %(50 crime 

înregistrate).În anul 2020 numărul infracțiunilor de acest gen în localitățile raionului 

Ocnița a fost în diminuare, în comparație cu anul 2019 cu 24,10%, 85 crime înregistrate 

în 2020, comparativ  cu 112 infracțiuni înregistrate în 2019. Din numărul total de furturi 

înregistrate au fost descoperite doar 32 crime, procentul descoperirii constituind 

37,65%. 

În total, de către angajații IP Ocnița  în anul 2020 au fost documentate 2235 

contravenții, în urma cărora au fost sancționate cu amendă 2022 persoane, au fost 

private de dreptul de a conduce mijlocul de transport 3 persoane, au fost clasate 4 

procese verbale.  

Suma amenzilor aplicate constituie 2 354 775 lei, dintre care au fost achitate 544 

483 lei. 

În contextul asigurării hotărârilor CNESP a Republicii Moldova și CTESP Ocnița  

privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, de către Inspectoratul 

de Poliție Ocnița  s-au efectuat 18 220 verificări prin contactarea telefonică periodică a 

persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu, în scopul neadmiterii încălcării regimului 

de autoizolare, precum și contaminării cu infecția COVID-19 a altor persoane. 

În adresa instituției, prin intermediul numărului național unic de urgență ”112”, 

precum  și prin intermediul angajaților IP Ocnița au parvenit 141 apeluri de urgență cu 

referire la sesizarea cazurilor cu tangență la infectarea cu virusul COVID-19, care au 

fost înregistrate în Registrul de evidență a sesizărilor și a altor informații cu privire la 

infracțiuni și incidente (R-2). 

Urmare a  examinării cazurilor în privința a 136 persoane fizice și a unui  

reprezentant al cultelor religioase au fost întocmite procese verbale contravenționale,  

pentru  nerespectarea măsurilor de profilaxie antiepidemică. 

Suma amenzilor aplicate constituie 1 229 050 lei, fiind achitate 105 025 lei. 

 În privința a 18 persoane materialele de constatare au fost remise  în instanța de 

judecată. Pe 3 cazuri au fost stabilite amenzi în sumă de 70.000 lei și în 3 cazuri 

procesele verbale contravenționale au fost clasate.  

Persoanele juridice și transportatorii  auto pentru nerespectarea măsurilor de 

profilaxie antiepidemice pe teritoriul raionului Ocnița nu au fost sancționați. 

 În cadrul activităților de prevenire a răspândirii COVID-19, de către angajații 

subdiviziunii au fost verificați 3193 agenți economici, 1860 zone de agrement, 59 

unități de transport pasageri, privind modul de respectare aregimului de carantină. 

În activitatea de prevenire a răspândirii infecției COVID-19  în teritoriul raionului 

Ocnița au fost antrenați 3823 angajați ai instituției. 
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Secţia Situații Excepționale  Ocniţa  pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 a efectuat 

258 deplasări la intervenție,  numărul acestora majorîndu-se, compartaiv  cu aceiași per-

ioadă a anului 2019, cînd s-au înregistrat 184 deplasări.  

  În anul 2020 au fost înregistrate 29  inrevenții la lichidarea  incendiilor, cu 7 in-

tervenții mai mult decât în anul precedent. 

Colaboratorii SSE Ocnița au efectuat 24 deplasări la intervenții la lichidarea arde-

rii în sectorul  locativ, 3 deplasări de intervenție la lichidarea arderii în mijloace de 

transport și 2 deplasări la alte genuri de intervenții. 

Au fost efectuate intervenții la stingerea ierbii uscate, a gunoaielor, spre locul avariilor 

sau accidentelor, după cum urmează: 

• Miriște-1; 

• Gunoi-46; 

• Iarbă uscată-117; 

• Arderea funiginei-6; 

• Descarcerarea transport auto-5: 

• Extragere din  bazin acvatic-2; 

• Deblocarea ușilor-17; 

• Salvarea animalelor-1; 

• Lichidarea pericoluli de viață-6; 

• Conlucrarea cu MAI-5; 

• Exerciții și aplicații tactice-4; 

• Retur din drum-6: 

• Control de informație-10; 

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

cate  și  a gunoaelor s-a majorat în 12 luni ale anului 2020, fiind înregistrate 258 de-

plasări de intervenții, comparativ cu aceiași perioadă a anului precedent, cînd au fost 

înregistrate 184 de intervenții. 

În anul 2020 în adresa autorităților APL I din teritoriul administrat de către an-

gajații Secției SE Ocnița au fost  expediate demersuri, referitor la următoarele 

probleme: 

• Întreprinderea măsurilor primordiale cu privire la asigurarea cu tehnică 

necesară  pentru intervențiile operative la stingerea incendiilor, a ierbii uscate, 

a gunoiștilor sau declanșarea situațiilor  excepționale; 

• Asigurarea accesului la toate casele de locuit și la întreprinderile din teritoriul 

administrat  pentru stingerea incendiilor; 

• Asigurarea  accesului către bazinele acvatice în orice anotimp al anului; 

• Menținerea  în stare bună de funcționare a surselor de alimentare cu apă pentru 

stingerea  incendiilor (rezervoare și hidranți de incendiu). 

  Secția  Situații Excepționale Ocnița, în conformitate cu prevederile  dispoziției 

IGSU NR.346 D DIN 18.11.2019 ”Cu privire  la minimalizarea cazurilor de producere a 

incendiilor și intoxicațiilor în sectorul locativ, a intervenit cu propunerea  către auto-

ritățile  administrației publice locale de nivelul I, de a procura detectoare de fum și a le 

instala în comun cu lucrătorii sociali la persoanele ce fac parte din grupurile de risc 
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sporit- persoanele cu vărstă înaintată, veteranii de război singuratici, familiile  cu mulți 

copii și social-vulnerabile. 

 

Secția Cultură a Consiliului raional pe parcursul anului 2020 și-a realizat pe deplin 

planul de activitate.Formaţiile  de activitate  artistică  din raionul Ocniţa au participat  

activ la festivaluri, concursuri, târguri naţionale şi internaţionale, după cum urmează: 

1. Expediţia Folclorică Internaţională  iniţiată de  Academia de Ştiinţe a 

Federaţiei Ruse  în parteneriat cu Secţia Cultură, APL Lipnic, Clocuşna  cu 

tematica de studiere „Obiceiurile şi tradiţiile de iarnă- Malanca în Moldova. 

Ocniţa  - Zona de Nord.” Etapa a II. 

2. Concursul Naţional de poiezie patriotică " Ţara mea, cu grai de dor", 

ediţia I-a, 2020 on-line, organizat de Centrul Naţional de Conservare şi 

Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Bejan Natalia - s.Mihălăşeni 

raionul Ocniţa 

3. Concursul raional de creație ,,Hădărăuți e satul meu”, ediţia I-a, on-line, 

organizat de SC în parteneriat cu APL I. 

La categorii de vîrstă 12 -19 ani, secțiunea fotografii: 

Locul I - Vacari Jana 

Locul II - Olaru Marinela 

Secțiunea spoturi video: 

Locul I - Olaru Marinela 

Locul II - Vacari Jana 

La categoria de vârstă de la 20 ani în sus, secțiunea fotografii: 

Locul I - Cebuc Olga 

Locul II - Pîrlea Nina 

Secțiunea spoturi video: 

Locul I - Pîrlea Nina 

Locul II - Cebuc Olga 

 

4. Festivalului Internaţional al Culturii Ucrainene în Slovenia 

"BEREGHINYA", ediţia IV, iniţiat de  Societatea  Ucrainenilor din Slovenia 

„Bereginya”, desfăşurat în regim on-line în luna iunie.  

Locul I - Ansamblul de Viorişti "Concertino", Şcoala de Arte "Teodor Negară" 

or.Ocniţa; 

Locul II - Ansamblul de Dansuri Populare "Cimbrişor", Casa de Cultură Clocuşna; 

Locul II - Ansamblul de Dansuri Moderne, "Inspiraţia", Casa de Cultură or.Ocniţa;  

Locul III - Studioul Artistic "Izvoraş", Casa de Cultură or.Ocniţa;  

Locul III - Ansamblul folcloric " Corestovceanca ", Casa de Cultură  Corestăuţi; 

 

5. Festivalul Muzical Internaţional on-line „Şire Crug”, organizat de 

Ansamblul etno-folcloric „Sudarushсa", cu susținerea Agenției Relații 

Interetnice din Republica Moldova, Direcția Culturiă, Turizm, Tineret și Sport  
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Drochia. Au participat 14 formaţii de activitate artistică de diferite genuri, 

toate, fiind menţionate  cu  Diplome de participare. 

6. Concursul Național de folclor literar „Povestitorii satului”, ediția I-a, 

2020, (on-line) 

7. Concursul International  «DoReMiFest»  ediția a  II,  

Participanţi au fost elevii  Şcolii de Arte „Teodor Negară” or. Ocniţa 

Premiul Mare - Păgînu Elena;   

Mențiune - Morari Sofia. 

8. Concursul internațional  “LYMANSKI  ZORI”  Ucraina, 

                  Locul I - Păgînu Elena;  

9.  Festivalul –Concurs  Internațional  de  Arte  STAGE Stars   

                   Locul I - Cazacioc Andreia;  

                    Locul  I -  Dub Laura; 

10. Concursul  Zonal de Interpretare Instrumentală “Margăritar  Sonor” 

mun.Bălți 

                   Locul II -  Cernei Ion  

                   Locul  II - Garaz  Ciprian  

                   Locul III - Morari  Sofia  

11. Festivalul- Concurs Național Ucrainean ”Universe of ARTS”, Ucraina, 

Odesa.  

                  Locul II -   Edu Constanța 

                  Locul II - Zatușevscaia Alisa 

12. Festivalul Regional al Culturii şi Bucătăriei tradiţionale "МЫ- 

РОССИЯ", or.KURSK (Federaţia Rusă), desfăşurat în regim online. 

           Menţiuni şi Diplome   

           Ansamblul Etnofolcloric "Teiuş" - C/Cultură Lipnic;  

           Ansamblul de bărbaţi "Cusărenii" - C/Cultură Bîrnova; 

           Ansamblul folcloric  "Vatra satului" - C/Cultură Gîrbova. 

 

13. Concursul „Micul pianist”,  ediția a III-a, Concursul internațional „URK 

WEST ART FEST” Ucraina ; 

            Locul I –Edu Constanța 

14.  Festivalul Internațional ”ART FESTIVAL GOLD ART FEST”, Turcia , 

or.Kemer. 

             Locul I - Melnic Tatiana 

             Locul I- Păgînu Elena 

15. Concursul  Național de Ceată Bărbătească,  element al Patrimoniului 

Cultural Imaterial, inclus in lista UNESCO (varianta Online) 

   Ansamblul Etnofolcloric "Teiuş" - C/Cultură Lipnic;  

                  Ansamblul de bărbaţi "Cusărenii" - C/Cultură Bîrnova; 
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                  Ansamblul de bărbaţi "Spicuşor" - C/Cultură Hădărăuţi. 

16. Concurs de colinde și urături on-line, organizat de către Parlamentul 

Republicii Moldova. 

  Ansamblul de bărbaţi "Cusărenii" - C/Cultură Bîrnova; 

            Ansamblul folcloric  "Vatra satului" - C/Cultură Gîrbova. 

17. Festivalul-Concurs  Internaţional de Arte “Colinde de Anul Nou”, 

Ucraina, Harchiv 

            Locul I -  Dub Laura 

 

      Pe  parcursul  anului  2020  Secţia  Cultură  a  planificat pentru organizare și 

desfășurare  55 activităţi de diferit gen la nivel local, raional, republican, proiecte care 

şi-au demonstrat de-a lungul timpului viabilitatea şi priza la public, completându-le, 

acolo unde este cazul, cu acţiuni şi valenţe noi ale mesajului lor cultural-artistic,  festi-

valuri, concursuri, acțiuni de conservare și valorificare a creaților populare, treceri în 

revistă ale formațiilor artistice de amatori, ale meșterilor populari.  

    S-au desfăşurat cu succes tradiţional şi on-line 42 activităţi culturale,  fie în calitate 

de orgaizator  principal,  fie partener  al altor organizaţii. Numărul de activităţi culturale 

conform raportului statistic pe raion constitue la general   - 798 desfăşurate dintre care  

511 s-au organizat on-line. 

Numărul total de manifestări desfăşurate – 42;  

 

Educația fizică și sportul în raionul Ocnița în anul 2020 a adus performanțe, necătând 

la situația pandemică nefavorabilă.  

La Campionatul Republicii Moldova la box, desfășurat la Orhei, discipolii 

antrenorului Mariniuc Vadim de la filiala școlii sportive Otaci s-au manifestat, după 

cum urmează: 

Locul I-Guțu Vadim 

Locul II-Traghira Anton 

Locul III-Papușa Pavel 

Locul III-Casico Artem 

La Turneul internațional la box din Grimăncăuți, Briceni locul I a fost decernat  lui 

Motuzoc Ivan, iar la Turneul Internațional din or.Moghilev-Podolsc, Ucraina, pe 

primul loc s-a clasat Viteazi Nichita. 

La Judo în cadrul Campionatului Republicii Moldova sportivii ocnițeni au obținut 

următoarele rezultate: 

Locul I-Draghici Cristina 

Locul II-Tcaci Diana 

Locul II-Grigorie Tudor 

Locul III-Sauleac Ana 

Locul III-Grigoriev Mirela 

Locul III- Voda Iasmina 

La Campionatul Republicii Moldova la sambo ocnițenii s-au plasat pe următoarele 

locuri, după cum urmează: 
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Locul II-Vodă Iasmina 

Locul III-Grigoriev Tudor 

Locul III -Draghici  Cristina 

Locul III-Sauleac Ana 

Sportivii au fost antrenați de către Gogoli Ghenadii și Prepeliță Ghenadii 

La turneul de iarnă  la mini-fotbal, echipa de copii U-9, cu anul nașterii 2010-2011 a 

ocupat locul III în zona ”Nord”. Antrenori- Boțac Dmitrii și Crainic Victor. 

 

Stimați ocnițeni! În anul 2020, în contextul dificil pandemic, preocuparea 

constantă a  executivului raional Ocnița a fost  acomodarea la cadrul de aplicare a 

restricțiilor impuse de starea de urgență, protejarea și susținerea populației, consolidarea 

sistemului sanitar raional și asigurarea activităților economice.  

Intervențiile Consiliului raional în toate domeniile și restricțiile au fost impuse 

gradual, reieșind din numărul de îmbolnăviri și evoluția pandemiei. Pe de o parte, au 

fost impuse restricții (suspendarea activității școlare, limitarea deplasărilor, 

izolare/carantină, restricții în desfășurarea evenimentelor culturale, religioase, sportive, 

de divertisment etc.din raionul Ocnița), iar pe de altă parte au fost adoptate măsuri de 

asigurare a continuității prestării serviciilor de bază și de protecție a categoriilor de 

populație afectate.  

Astfel, activitățile realizate de subdiviziunile Consiliului raional s-au desfășurat 

conform priorităților și în corelare cu acțiuni prompte de diminuare a pandemiei și a 

consecințelor acesteia. 

Stimați consilieri! Cred că, cel mai important în prezent e să diminuam efectele 

pandemiei, astfel ca să putem trece la un regim de activitate normal. Avem foarte multe 

activităţi planificate – de la cele de ordin cultural până la cele de ordin economic, in-

vestiţii în infrastructură, etc..  

Dacă presiunea exercitată de pandemie va scădea, anul 2021 va aduce raionului 

Ocnița accente mai pronunțate de dezvoltare socio-economică. 

O prioritate rămâne construcția drumurilor locale, dezvoltarea infrastructurii și 

crearea condițiilor mai bune în educație; identificarea potențialilor investitori pentru a 

atrage investiții în raion etc. 

 Întotdeauna este bine să planificăm, dar mai este necesar ca planurile noastre să coin-

cidă cu posibilităţile reale. Avem multe obiective și vom depune toate eforturile pentru 

realizarea lor. 

  

 

 
 

 

 

 


