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REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОНЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/1 

din 16 aprilie 2021 

Cu privire la modificarea   

bugetului pe anul 2021  

 

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

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

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

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

ţinînd cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 258 din 

16.12.2020 şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, 

Consiliul raional  

 

DECIDE: 

 

1. Decizia „cu privire la aprobarea bugetului raional Ocniţa pe anul 2021” nr. 6/15 

din 14.12.2020, cu modificările operate prin decizia nr. 1/1 din 09.02.2021  se 

modifică şi se completează, după cum urmeză:  

a) La punctul 1, cifrele „143266,9”; „142073,2” şi „1193,7”,  se substituie 

respectiv cu cifrele „142999,0”; „144763,6” şi „-1764,6”. 

b) La punctul 2.2, cifrele „1312,3” şi „120,2” se substituie respectiv cu cifrele 

„1403,5” şi „29,0”. 

c) La punctul 2.3, cifrele „5705,6” şi „2171,9” se substituie respectiv cu 

cifrele „6800,2” şi „1077,3”. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

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

componentă la prezenta decizie. 

g) Anexa nr. 5  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 4, parte 

componentă la prezenta decizie. 

h) Anexa nr. 6  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 5, parte 

componentă la prezenta decizie. 

i) Anexa nr. 9  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 6, parte 

componentă la prezenta decizie. 
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j) Anexa nr. 11  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 7, parte 

componentă la prezenta decizie. 

k) După Anexa nr. 12  se introduce anexa nr. 13 „Lista proiectelor finanţate 

din surse externe ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2021”, conţinutul 

căreia se prezintă în anexa nr. 8, parte componentă a prezentei decizii. 

2. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor 

aprobate, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management 

financiar. 

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

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

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

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

Decizii. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   ____________ 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

  



3 
 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2021 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 142999,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   133360,7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 144763,6 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   142207,6 

   din care: cheltuieli de personal   95511,6 

                 Investiţii capitale, în total   2556,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 
-1764,6 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 1764,6 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1215,0 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 7744,3 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 -4764,7 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 

 

 „Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2021 

 

Denumirea Cod  
Suma, 

mii lei 

I.Venituri,total   142999,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3036,2 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 665,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 20,1 



4 
 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 2259,9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 17,2 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 10,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 1911 133360,7 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul II 

1913 3584,9 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 

 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2021 conform clasificaţiei funcționale 

și pe programe 

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli în total 
 

144743,3 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1   

      Resurse, total 
 

8915,7 

            Resurse generale 1 8500,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415,0 

      Cheltuieli, total 
 

8915,7 

Exercitarea guvernării 0301 6062,3 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 705,8 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1674,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 400,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 72,9 

Apărare naţională  2   

      Resurse, total 
 

109,3 

            Resurse generale 1 109,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total 
 

109,3 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 109,3 

Servicii în domeniul economiei 4   

      Resurse, total 
 

12928,8 

            Resurse generale 1 12906,5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 22,3 

      Cheltuieli, total 
 

12908,5 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare 

a economiei 

5001 1330,1 
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Dezvoltarea drumurilor 6402 11578,4 

Dezvoltarea turismului 6602 20,3 

Ocrotirea săntăţii 7 
 

      Resurse, total 
 

400,0 

            Resurse generale 1 400,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total 
 

400,0 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 400,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8   

      Resurse, total 
 

7026,6 

            Resurse generale 1 7016,6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total 
 

7026,6 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 617,0 

Dezvoltarea culturii 8502 784,7 

Sport 8602 5340,3 

Tineret 8603 284,6 

Învăţămînt 9   

      Resurse, total 
 

93785,0 

            Resurse generale 1 92173,9 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1611,1 

      Cheltuieli, total 
 

93785,0 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1536,4 

Educație timpurie 8802 3053,4 

Învățămînt primar 8803 1374,1 

Învățămînt gimnazial 8804 48301,6 

Învățămînt liceal 8806 28978,6 

Servicii generale în educaţie 8813 1349,4 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 9124,8 

Curriculum 8815 66,7 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total 
 

21598,2 

            Resurse generale 1 17719,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3878,9 

      Cheltuieli, total 
 

21598,2 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1833,1 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2946,9 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 16333,2 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 294,8 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 190,2 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

 

„Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

 
Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul raional pe anul 2021 

                                                                                                            (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare 

pe subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase 

pentru  

proiecte    

finanţate 

din 

surse 

externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 0111 
 

415,0 
 

2 Direcţia economie, agricultură, turism, 

relaţii funciare şi cadastru 

0419 
 

2,0 
 

3 Secţia cultură 0473 
  

20,1 

4 Şcoala sportivă Ocniţa 0812 
 

10,0 
 

5 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 0911 
 

49,9 
 

6 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 0911 
 

28,0 
 

7 Gimnaziul Berezovca 0921 
 

46,2 
 

8 Gimnaziul Bîrnova 0921 
 

70,0 
 

9 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 0911 
 

71,3 
 

10 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 0921 
 

96,0 
 

11 Gimnaziul Gîrbova 0921 
 

64,6 
 

12 Gimnaziul Hădărăuţi 0921 
 

20,0 
 

13 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia”, 

Unguri 

0921 
 

59,1 
 

14 Gimnaziul Verejeni 0921 
 

4,0 
 

15 Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. Dîngeni 0921 
 

44,3 
 

16 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 0921 21,0 
  

17 Gimnaziul Rujniţa 0921 
 

110,0 
 

18 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, 

or. Ocniţa 

0922 
 

12,5 
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19 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. 

Otaci 

0922 
 

99,2 
 

20 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. 

Ocniţa 

0922 
 

100,0 
 

21 Serviciul transport elevi 0921 
 

105,0 
 

22 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0950 
 

30,0 
 

23 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0989 
 

15,0 
 

24 Şcoala de arte „Teodor Negară” or. 

Ocniţa 

0950 
 

425,0 
 

25 Şcoala de muzică Otaci 0950 
 

140,0 
 

26 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 1012 
 

270,0 
 

27 Serviciul de asistenţă personală 1012 3174,5   
 

28 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1040 210,9   
 

29 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1070 223,5   
 

Total 

 
3629,9 2287,1 20,1 

 

Secretarul Consiliului raional    

 Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16  aprilie 2021  

 

„Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetului local pe anul 2021 

 

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

transferurilor 

Cod Suma, 

mii lei 

Transferuri primite total   136945,6 

Bugetul de stat, total   133360,7 

Inclusiv:     

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 

191111 86980,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 

191112 3975,7 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 

191113 2511,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 

191116 11341,3 

Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul II 

191120 400,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 

191131 25025,8 

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de 

compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 

191132 3126,6 

    

Instituţiile bugetului de stat, total 
 

3584,9 

Inclusiv: 
 

  

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 

191310 3563,9 

Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 

191320 21,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

 

„Anexa nr. 9 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 
Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2021 

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org 2 F3 P2 P3 Total 

Inclusiv: 

Din 

transferu

ri cu 

destinaţie 

specială 

pentru 

cheltuieli 

capitale 

de la 

bugete de 

alt nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului 

raional  

Modernizarea 

infrastructurii turistice 

prin construcţia 

drumului de acces către 

Mănăstirea 

„Adormirea Maicii 

Domnului” din s. 

Calaraşovca II 11609 0451 6402 00319 168,0  168,0 

Reconstrucţia 

stadionului Şcolii 

sportive Ocniţa  10072 0812 8602 00319 2388,0  2388,0 

Total      2556,0  2556,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

 

 „Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 
Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

 preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2021 

                                                                                                                                                                                                                

(mii lei)    

Instituţia 

Total 

bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Din contul 

transferurilor 

cu destinaţie 

specială 

pentru 

învăţîmînt  

Din 

contul 

resurselor 

colectate 

de 

instituţii 

Din 

contul 

resurselor 

cu 

caracter 

general 

ale 

bugetului 

raional 

Din contul 

transferur

ilor cu 

destinaţie 

specială 

pentru 

cheltuieli 

capitale de 

la bugetul 

de stat 

 
 

 
1 2 3 4 5 6  

Învăţămîntul preşcolar 3053,4 2890,2 149,2 14,0   

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni 

1008,5 952,6 49,9 6,0   

Şcoala primară-grădiniţă 

Frunză 

734,7 704,7 28,0 2,0   

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 

1310,2 1232,9 71,3 6,0   

Învăţămîntul primar 1374,1 1358,1  16,0   

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni  

552,0 546,0  6,0   

Şcoala primară-grădiniţă 

Frunză 

763,3 753,3  10,0   

Direcţia învăţămînt 58,8 58,8  
 

  

Învăţămîntul gimnazial 48301,6 46273,5 640,2 987,9 400,0  

Gimnaziul Berezovca 1606,6 1526,1 46,2 34,3   

Gimnaziul Bîrnova 3308,0 3185,8 70,0 52,2   

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 

2873,1 2334,3 96,0 42,8 400,0  

Gimnaziul Corestăuţi 1572,3 1541,5  30,8   

Gimnaziul „Emil Loteanu” s. 

Clocuşna 

2899,8 2843,6  56,2   

Gimnaziul Gîrbova 2102,6 1988,5 64,6 49,5   

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 2462,0 2395,1 
 

66,9   

Gimnaziul Hădărăuţi 2602,9 2526,7 20,0 56,2   

Gimnaziul Lencăuţi 842,7 819,5  23,2   

Gimnaziul Mereşeuca 1678,9 1646,4  32,5   

Gimnaziul Mihălăşeni 1485,6 1447,0  38,6   

Gimnaziul Naslavcea 1444,0 1405,4  38,6   
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Gimnaziul „Olga 

Cobăleanschi” s. Unguri 

2812,4 2697,0 59,1 56,3   

Gimnaziul „Petru Zadnipru” s. 

Sauca 

3478,7 3388,9 21,0 68,8   

Gimnaziul Rujniţa 4202,3 3978,4 110,0 113,9   

Gimnaziul “Ştefan cel Mare” s. 

Lipnic 

2530,8 2476,6  54,2   

Gimnaziul Valcineţ 3055,6 2981,3  74,3   

Gimnaziul "Alexandru Gropa" 

s. Verejeni 

1026,4 991,8 4,0 30,6   

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 

Dîngeni 

2456,6 2358,3 44,3 54,0   

Serviciul transport elevi 3846,3 3741,3 105,0    

Direcţia învăţămînt 14,0 
  

14,0   

Învăţămîntul liceal 28978,6 27512,7 211,7 1254,2   

Liceul “Constantin Stamati” s. 

Ocniţa 

5151,2 5046,9 
 

104,3   

Liceul “Gheorghe Biruitorul” 

or. Ocniţa 

7245,4 7080,3 12,5 152,6   

Liceul “Mihai Eminescu” or. 

Otaci 

6214,0 6019,3 99,2 95,5   

Liceul „Mihail Sadoveanu” or. 

Ocniţa 

9261,7 8259,9 100,0 901,8   

Direcţia învăţămînt 1106,3 1106,3     

Total pe raion 81707,7 78034,5 1001,1 2272,1 400,0  

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 

 
 

Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie 2020  

 

„Anexa nr. 13 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Lista proiectelor finanţate din surse externe ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2021 

 
Denumirea Cod Resurse, (mii lei) Cheltuieli

, total  

 (mii lei) 
Org1 F1-F3 P1P

2 

P3 Total  

 

Inclusiv 

Sold la 

01.01.21 

Venituri 

Proiectul 

"Abordarea 

LEADER pentru 

prosperitatea 

rurală în 

Moldova" 

 

2312 

 

0473 

 

660

2 

 

7031

5 

  

0,2 

 

20,1 

 

20,3 

Total      0,2 20,1 20,3 

 

Secretarul Consiliului raional                      Alexei Galuşca” 
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Notă informativă 

 la proiectul deciziei nr. 2/1 din 16 aprilie 2021  

”Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021” 

 
Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea acoperirii unor cheltuieli 

neplanificate iniţial, precum şi diminuării părţii de venituri cu sumele ce nu vor fi încasate în anul 

curent.  

În urma modificărilor propuse, se modifică veniturile şi cheltuielile bugetului raional. 

Modificările sînt reflectate în Tabelul 1 la nota informativă. 

Se propune de micşorat partea de venituri cu 267,9 mii lei în legătură cu faptul că la finele 

anului 2020 au fost primite mijloace din Fondul de Eficienţă Energetică de către liceul teoretic M. 

Sadoveanu şi gimnaziul P. Zadnipru din s. Sauca şi deja nu vor fi primite în mărimea planificată 

în anul 2021. Astfel, transferurile din Fondul de Eficienţă Energetică se diminuază cu 305,2 mii 

lei (113,0 LT M Sadoveanu şi 192,2 gimnaziul P. Zadnipru). Totodată, în legătură cu faptul că în 

anul 2021 se preconizează continuarea proiectului "Abordarea LEADER pentru prosperitatea 

rurala in Moldova" de către Secţia cultură, este necesar de inclus în planul încasărilor grantul în 

sumă de 20,1 mii lei, ce nu a fost transferat în anul precedent. De asemenea, în legătură cu 

cîştigarea de către LT M. Eminescu din Otaci a unei donaţii de la Fundaţia „Terre des Hommes” 

în sumă de 17,2 mii lei, este necesar de majorat planul încasărilor şi cu această sumă. Modificările 

sînt reflectate în Tabelul nr. 2 şi nr. 3 la nota informativă. 

  

Cheltuielile bugetului raional se propune de majorat cu 2690,4 mii lei, fiind repartizate la 

următoarele subprograme: 

• subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” – micşorare cheltuieli cu 24,3 mii lei la 

elaborarea strategiei de dezvoltare în legătură cu redistribuirea la subprogramul 5001. 

• subprogramul 5001 „Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei” – majorare cheltuieli cu 24,3 mii lei pentru procurarea tehnicii de calcul, din 

contul mijloacelor redistribuite de la subprogramul 0301. 

• subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” – majorare cheltuieli cu 69,1 mii lei pentru 

reparaţia panourilor informative de la intrările în raionul Ocniţa. 

• subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului” – majorare cheltuieli cu 20,3 mii lei pentru 

implementarea proiectului "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurala in Moldova", 

nefinalizat în anul precedent. Cheltuielile se majorează cu 0,2 mii lei din soldul mijloacelor 

neutilizate în anul precedent şi cu 20,1 mii lei din conutul grantului ce urmează a fi primit în 

anul curent. 

• subprogramul 8602 „Sport” – majorare cheltuieli cu 2388,0 mii lei din soldul disponibil la 

01.01.2021, pentru reconstrucţia stadionului Şcolii sportive Ocniţa, care presupune pregătirea 

stratului pentru aşternerea covoarelor artificiale pe terenul mare de fotbal şi pe un teren mai 

mic de fotbal. Covoarele urmează a fi acordate gratuit de Federaţia Moldovenească de Fotbal. 

• subprogramul 8802 „Educație timpurie” – majorare cheltuieli cu 0,6 mii lei pentru acoperirea 

cheltuielilor de formare profesională a cadrelor didactice, din contul redistribuirii de la 

subprogramul „Învăţămînt primar”.  

• subprogramul 8803 „Învăţămînt primar” – micşorare cheltuieli cu 242,1 mii lei în legătură cu 

redistribuirea la alte subpograme a mijloacelor din contul transfrurilor cu destinaţie specială 

pentru învăţămînt, nerepartizate la alimentaţia copiilor din clasele I-IV. Mijloacele respective 

se redirecţionează pentru acoperirea insuficienţei de mijloace pentru formarea profesională a 

cadrelor didactice.  

• subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial” – majorare cheltuieli cu 747,7 mii lei prin 

redistribuiri de la alte subprograme de cheltuieli, precum şi din soldul disponibil la 01.01.2021 

pentru:  a) acoperirea insuficienţei de mijloace pentru formarea profesională a cadrelor 

didactice – 163,5 mii lei de la subprogramul 8803; b) reparaţii capitale şi procurări mijloace 

fixe – 657,2 mii lei din componenta raională; c) compensarea cheltuielilor de transport a 

cadrelor didactice – 3,0 mii lei din componenta raională; d) salarizarea unităţilor suplimentare 
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de cadre didactice de sprigin – 91,2 mii lei din fondul educaţiei incluzive; e) alimentarea 

gratuită a elevilor claselor V-IX din familii social-vulnerabile – 25,0 mii lei din soldul 

disponibil. Totodată se diminuează alocaţiile pentru reparaţii capitale pe gimnaziul P. 

Zadnipru cu 192,2 mii lei, concomitent cu diminuarea planului de încasări la transferuri din 

Fondul de Eficienţă Energetică. 

• subprogramul 8806 „Învăţămînt liceal” – micşorare cheltuieli cu 656,2 mii lei în legătură cu 

repartizarea mijloacelor din componenta raională (1094,6 mii lei) şi din fondul educaţiei 

incluzive (91,2 mii lei). Totodată au fost repartizate mijloace de la subprogramul 8803 – 

pentru insuficienţa la formare profesională (78,0 mii lei); din componenta raională - pentru 

reparaţii capitale (434,4 mii lei); din soldul disponibil (113,0 mii lei) – au fost realocate 

mijloacele primite la finele anului 2020 de la Fondul de Eficienţă Energetică şi netransferate 

antreprenorului. Totodată, se micşorează planul de încasări la transferuri din FEE cu aceeaşi 

sumă. În afară de aceasta, se majorează planul de cheltuieli pe LT M. Eminescu din Otaci cu 

17,2 mii lei din contul donaţiilor cîştigate de la Fundaţia „Terre des Hommes”. 

• subprogramul 8814 „Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați ” – majorare cheltuieli 

cu 363,0 mii lei din soldul disponibil la 01.01.2021 pentru reparaţii capitale ale pragului, 

pereului şi soclului Şcolii de arte „Teodor Negară”. 

 

Modificările respective se prezintă în tabelele nr. 4 şi 5 la nota informativă. 

 

În urma modificărilor enumerate mai sus, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2, 

3, 5, 6, 9 şi 11 din decizia nr. 6/15 din 14.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe 

anul 2021”, precum şi introducerea anexei 13 „Lista proiectelor finanţate din surse externe ale 

bugetului raional Ocniţa pe anul 2021” 

 

 Şeful direcţiei finanţe                                                                       C. Gudima 

 

 

 

 

 

Tabelul 1 la nota informativă: 

 

Modificarea indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional pe anul 

2021 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 143266,9 -267,9 142999,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de 

stat   

133360,7   133360,7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 142073,2 2690,4 144763,6 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   141905,2 302,4 142207,6 

din care: cheltuieli de personal 
  

95511,6   95511,6 

                     Investiţii capitale, în total   168,0 2388,0 2556,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 1193,7 -2958,3 -1764,6 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -1193,7 2958,3 1764,6 

inclusiv conform clasificatiei economice 

(k3) 
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Împrumuturi recreditate între bugetul de 

stat și bugetele locale 

561 -1215,0   -1215,0 

Sold mijloace băneşti la începutul 

perioadei 

910 21,3 7723,0 7744,3 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 
 

-4764,7 -4764,7 

 

Tabelul 2 la nota informativă: 

 

Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2021 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată  
I.Venituri,total   143266,9 -267,9 142999,0  

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3036,2   3036,2  

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 665,0   665,0  

Granturi capitale primite de la organizaţiile 

internaţionale 

1322   20,1 20,1  

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0   45,0  

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de 

către instituţiile bugetare 

1423 2259,9   2259,9  

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 
 

17,2 17,2  

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 10,0   10,0  

Transferuri primite între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 

1911 133360,7   133360,7  

Transferuri primite intre institutiile bugetului 

de stat si institutiile bugetelor locale de 

nivelul II 

1913 3890,1 -305,2 3584,9 
 

 

 

Tabelul 3 la nota informativă: 

 

Modificarea transferurilor bugetului raional pe anul 2021 

 

Bugetul de la care/către care se vor 

efectua transferurile, denumirea 

transferurilor 

Cod Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

Transferuri primite total   137250,8 -305,2 136945,6 

Bugetul de stat, total   133360,7 
 

133360,7 

Inclusiv:         

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru învățământul 

preșcolar, primar, secundar general, 

special și complementar (extrașcolar) 

191111 86980,0   86980,0 
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Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea și 

asistența socială 

191112 3975,7   3975,7 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru școli sportive 

191113 2511,3   2511,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru infrastructura 

drumurilor 

191116 11341,3   11341,3 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 

191120 400,0   400,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

generală între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 

191131 25025,8   25025,8 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală din fondul de compensare între 

bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul II 

191132 3126,6   3126,6 

 
        

Instituţiile bugetului de stat, total   3890,1 -305,2 3584,9 

Inclusiv:         

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de 

stat si institutiile bugetelor locale de 

nivelul II 

191310 3563,9   3563,9 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de 

stat si institutiile bugetelor locale de 

nivelul II 

191320 326,2 -305,2 21,0 

 

 

Tabelul 4 la nota informativă: 

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional 

 conform clasificaţiei funcționale și pe program pe anul 2021 

 

Denumirea Cod Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modificarea Suma 

modificată 

     Cheltuieli în total 
 

142073,2 2690,4 144743,3 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1       

      Resurse, total 
 

8940,0 -24,3 8915,7 

            Resurse generale 1 8525,0 -24,3 8500,7 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2 415,0   415,0 

      Cheltuieli, total 
 

8940,0 -24,3 8915,7 

Exercitarea guvernării 0301 6086,6 -24,3 6062,3 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 

0302 705,8   705,8 
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Politici şi management în domeniul 

bugetar-fiscal 

0501 1674,7   1674,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 

0802 400,0   400,0 

Datoria internă a autorităţilor publice 

locale 

1703 72,9   72,9 

Apărare naţională  2       

      Resurse, total 
 

109,3  109,3 

            Resurse generale 1 109,3  109,3 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2    

      Cheltuieli, total 
 

109,3  109,3 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 

3104 109,3   109,3 

Servicii în domeniul economiei 4       

      Resurse, total 
 

12815,1 113,7 12928,8 

            Resurse generale 1 12813,1 93,4 12906,5 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2 2,0 20,3 22,3 

      Cheltuieli, total 
 

12815,1 113,7 12908,5 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei 

5001 1305,8 24,3 1330,1 

Dezvoltarea drumurilor 6402 11509,3 69,1 11578,4 

Dezvoltarea turismului 6602   20,3 20,3 

Ocrotirea săntăţii 7    

      Resurse, total 
 

400,0  400,0 

            Resurse generale 1 400,0  400,0 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2    

      Cheltuieli, total 
 

400,0  400,0 

Programe naționale și speciale în 

domeniul ocrotirii sănătății 

8018 400,0   400,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8       

      Resurse, total 
 

4638,6 2388,0 7026,6 

            Resurse generale 1 4628,6 2388,0 7016,6 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2 10,0   10,0 

      Cheltuieli, total 
 

4638,6 2388,0 7026,6 

Politici şi management în domeniul 

culturii  

8501 617,0   617,0 

Dezvoltarea culturii 8502 784,7   784,7 

Sport 8602 2952,3 2388,0 5340,3 

Tineret 8603 284,6   284,6 

Învăţămînt 9       

      Resurse, total 
 

93572,0 213,0 93785,0 

            Resurse generale 1 91672,9 501,0 92173,9 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2 1899,1 -288,0 1611,1 

      Cheltuieli, total 
 

93572,0 213,0 93785,0 

Politici şi management în domeniul 

educaţiei 

8801 1536,4   1536,4 
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Educație timpurie 8802 3052,8 0,6 3053,4 

Învățămînt primar 8803 1616,2 -242,1 1374,1 

Învățămînt gimnazial 8804 47553,9 747,7 48301,6 

Învățămînt liceal 8806 29634,8 -656,2 28978,6 

Servicii generale în educaţie 8813 1349,4   1349,4 

Educația extrașcolară și susținerea 

elevilor dotați 

8814 8761,8 363,0 9124,8 

Curriculum 8815 66,7   66,7 

Protecţia socială 10       

      Resurse, total 
 

21598,2  21598,2 

            Resurse generale 1 17719,3  17719,3 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 

2 3878,9  3878,9 

      Cheltuieli, total 
 

21598,2  21598,2 

Politici şi management în domeniul 

protecţiei sociale 

9001 1833,1   1833,1 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2946,9   2946,9 

Asistenţă socială a persoanelor cu 

necesităţi speciale  

9010 16333,2   16333,2 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 294,8   294,8 

Protecția socială a unor categorii de 

cetățeni 

9019 190,2   190,2 

 

 

 

Tabelul 5 la nota informativă: 

 

Mijloace repartizate suplimentar instituţiilor de învăţămînt în anul 2021 

 

Instituţia 
Total 

pe an 

inclusiv: 

Din 

TDS 

învăţă 

mînt,  

pentru 

formar

e 

profesi 

onală 

Din 

TDS 

pentr

u 

alime

nta 

ţie cl. 

I-IV 

Din componenta 

raională 

Din 

FEI 

Din 

major

are 

plan 

resur

se 

colect

ate 

Din 

resurs

e cu 

caract

er 

gener

al 

pentr

u 

alime

ntarea 

gratui

tă a 

elevilo

r din 

familii 

social 

vulner

abile 

Din 

resur

se cu 

carac

ter 

gener

al 

pentr

u 

repar

aţii 

capit

ale şi 

proc

urări 

mijlo

ace 

fixe 

 

 

pentru 

repara

ţii 

capital

e 

pentru 

compe

nsare 

chelt 

transp

ort 

cadru 

didact

ic 

pent

ru 

salar

izare 

cadr

u de 

sprig

in 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Învăţămîntul 

preşcolar 0,6 0,6        
 

Şcoala primară-

grădiniţă Codreni 0,6 0,6               
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Învăţămîntul 

primar -242,1 3,9 -246,0       
 

Şcoala primară-

grădiniţă Codreni  2,4 2,4               
 

Şcoala primară-

grădiniţă Frunză 1,5 1,5               
 

Direcţia învăţămînt -246,0   -246,0              

Învăţămîntul 

gimnazial 747,7 163,5  657,2 3,0 91,2 -192,2 25,0  

 

Gimnaziul Berezovca 10,0 10,0                

Gimnaziul Bîrnova 63,4 13,0       50,4        

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 44,3 3,5       40,8       
 

Gimnaziul Corestăuţi 3,0       3,0          

Gimnaziul „Emil 

Loteanu” s. Clocuşna 22,5 22,5               
 

Gimnaziul Gîrbova 8,0 8,0                

Gimnaziu Grinăuţi 

Moldova 166,8 7,0   159,8           
 

Gimnaziul Hădărăuţi 254,2 22,5   231,7            

Gimnaziul Lencăuţi 5,5 5,5                

Gimnaziul Mereşeuca 3,0 3,0                

Gimnaziul 

Mihălăşeni 12,0 12,0               
 

Gimnaziul „Olga 

Cobăleanschi” s. 

Unguri 18,0 18,0               

 

Gimnaziul „Petru 

Zadnipru” s. Sauca 2,6     194,8     -192,2     
 

Gimnaziul Rujniţa 28,0 3,0           25,0    

Gimnaziul “Ştefan 

cel Mare” s. Lipnic 7,5 7,5               
 

Gimnaziul Valcineţ 15,5 15,5                

Gimnaziul 

"Alexandru Gropa" s. 

Verejeni 2,0 2,0               

 

Gimnaziul „Vitalie 

Tonu” s. Dîngeni 81,4 10,5   70,9           
 

Învăţămîntul liceal -656,2 78,0  -660,2  -91,2 -95,8  113,0  

Liceul “Constantin 

Stamati” s. Ocniţa 29,5 29,5              
 

Liceul “Gheorghe 

Biruitorul” or. Ocniţa 5,0 5,0               
 

Liceul “Mihai 

Eminescu” or. Otaci 41,7 24,5         17,2     
 

Liceul „Mihail 

Sadoveanu” or. 

Ocniţa 453,4 19,0   434,4     -113,0   113,0 

 

Direcţia învăţămînt -1185,8     -1094,6   -91,2        

Total pe raion -150,0 246,0 -246,0 -3,0 3,0 0,0 -288,0 25,0 113,0  
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      REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/2 

din 16 aprilie 2021 

 

 

Cu privire la examinarea și aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020 

   

  Audiind  raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2020 şi 

utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, în conformitate cu art. 43 (1), litera b3) 

din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, art. 31(3) 

din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 47 (2) şi 

art. 73 (3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 

25.7.2014,  Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, aprobat 

prin decizia nr. 6/12 din 14.12.18, Consiliul raional Ocniţa,  

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2020 la 

venituri în sumă de 139313,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 138259,2 mii 

lei, cu un sold bugetar (excedent) de 1053,9 mii lei.  

2. Secretarul consiliului raional va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin 

publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei decizii şi 

anexelor în termen de 5 zile de la semnare.  

 

 

 

         Preşedintele şedinţei                                                               ____________ 

 

         Secretarul Consiliului raional                                                Alexei Galuşca   
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Anexă 

 la decizia Consiliului raional 

nr. 2/2 din  16 aprilie 2021    

 

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2020 

Descrierea generală a executării bugetului 

Veniturile bugetului raional  

Bugetul raional Ocniţa în perioada anului 2020 a fost executat la venituri în 

sumă de 139313,1 mii lei, faţă de planul precizat anual de 143025,0 mii lei, sau cu 

3711,9 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 97,4 % din plan, şi cu 14925,6 mii lei 

mai mult faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 

112,0 %. 

Partea de venituri, fără mijloacele primite din bugetul de stat, a fost 

executată în mărime de 5483,6 mii lei, faţă de planul precizat de 6067,4 mii lei sau 

cu 583,8 mii lei mai puțin, ceea ce constituie 90,4 % din planul anual, şi cu 3587,3 

mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent,  ce 

constituie 60,5%.  

Impozite şi taxe au fost încasate în sumă de 3635,2 mii lei, faţă de planul precizat 

anual de 3486,6 mii lei, sau cu 148,6 mii lei mai mult, ce constituie 104,3% din 

planul anual, şi cu 3339,6 mii lei mai puțin faţă de executarea, perioadei de gestiune 

a anului precedent,  ce constituie 52,1 %:  

-Impozitul pe venit reținut din salariu a fost încasat în mărime de 3177,7 mii lei, 

faţă de planul precizat anual de 2776,10 mii lei, sau cu 401,6 mii lei mai mult (cauza 

fiind majorarea salariului în sectorul bugetar), ce constituie 114,5% din planul anual, 

şi cu 2637,2 mii lei mai puțin faţă de executarea, perioadei de gestiune a anului 

precedent ce constituie 54,6 %.  

-Alte impozite pe venit au fost încasate în mărime de 36,6 mii lei, faţă de planul 

precizat anual de 50,5 mii lei, sau cu 13,9 mii lei mai puțin ce constituie 72,5% din 

planul anual, şi cu 247,9 mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de gestiune a  

anului precedent, ce constituie 12,9%.  

Cauza micșorării încasărilor impozitelor pe venit, comparativ perioadei de 

gestiune a anului precedent, sunt schimbările legislației în vigoare, privind cotele 

defalcărilor în bugetul local de nivelul II.  

-Taxele pentru resursele naturale au fost încasate în sumă de 421,0 mii lei, faţă de 

planul precizat anual de 660,0 mii lei, sau cu 239,0 mii lei mai puțin, ce constituie 

63,8% din planul anual, şi cu 454,6 mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de 

gestiune a anului precedent, ce constituie 48,1%. Сauza principală a micșorării 

încasărilor taxelor sus menționate, comparativ cu anul precedent, este achitarea în 

avans în anii precedenți a taxei pentru extragerea mineralelor utile. 

Granturi capitale au fost primite de la organizațiile internaționale în mărime 49,0 

mii lei de către Secția Cultură pentru dezvoltarea turismului, faţă de planul precizat 
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anual de 70,1 mii lei, sau cu 21,1 mii lei mai puțin, ce constituie 69,9% din planul 

precizat anual. 

 

Încasările altor venituri au alcătuit 1799,4 mii lei, faţă de planul precizat anual 

de 2510,7 mii lei,  sau cu 711,3 mii lei mai puţin, ce constituie 71,7% din planul 

anual, şi cu 296,7 mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de gestiune a anului 

precedent, ceea  ce constituie 85,8%: 

-Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) n-au fost 

planificate, însă au fost încasate în sumă de 6,00 mii lei de la Î.M. «Centrul 

stomatologic Ocnița»  

-Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb 

valutar a fost încasată în mărime de 45,8 mii lei, faţă de planul precizat anual de 

60,00 mii lei, sau cu 14,2 mii lei mai puțin, ce constituie 76,3% din planul anual, şi 

cu 25,7 mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent,  

ce constituie 64,0%. 

-Încasările de la realizarea mărfurilor şi  serviciilor au constituit suma de 1624,8 

mii lei, faţă      de planul precizat anual de 2413,9 mii lei, sau cu 789,1 mii lei mai 

puţin, la nivel de 67,3% din planul anual, şi cu 387,8 mii lei mai puțin faţă de 

executarea anului precedent,  ce constituie 80,7%. Cauza  neîndeplenirii planului 

constă în alimentarea copiilor din clasele 5-9 din contul părinților, precum şi 

temeperaturile înalte din lunile ianuarie-martie și noiembrie – decembrie, datorită 

cărora instituţiile publice au refacturat servicii comunale mai puţin pentru arendaşii 

încăperilor. 

În afară de cauzele menționate mai sus, o cauză importantă a micșorării încasărilor 

comparativ cu anul pecedent este situația epidimiologică, cauzată de virusul 

COVID-19. 

-Amenzile şi sancţiunile n-au fost planificate, însă s-au încasat în sumă de 0,6 mii 

lei, ce este cu 5,3 mii lei mai puţin faţă de anul precedent. Încasările acestor venituri 

au o tendinţă de micşorare. 

-Donaţiile voluntare au fost încasate în perioda de gestiune în suma de 122,2 mii 

lei inclusiv: 

    * donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea 

bugetului au fost primite de către Consiliul Raional în sumă de 92,4 mii lei de la 

cetăţeni şi agenţi economici în calitate de suport pentru combaterea răspîndirii 

virusului COVID19; 

   *  donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea 

instituțiilor bugetare au fost primite de către Centrul de Tineret în sumă de 18,8 mii 

lei, în cadrul unui proiect implementat de către tineret; 

    * donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile 

bugetare au fost primite de către gimnaziul Hădărăuți în sumă de 11 mii lei;     

 Planul precizat anual al  încasărilor donațiilor voluntare constituie 36,8 mii lei. 

Astfel au fost încasate cu 85,4 mii lei mai mult decît s-a planificat (332,1 % din 

planul anual), şi cu 116,58 mii lei mai mult faţă de executarea anului precedent. 
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 Partea mijloacelor primite din bugetul de stat a fost executată în mărime 

de 133829,5 mii lei, faţă de planul precizat anual de 136957,6 mii lei, sau cu 3128,1 

mii lei mai puţin, la nivel de 97,7 % din planul anual, şi cu 18512,9 mii lei mai mult 

faţă de executarea anului precedent,  ce constituie 116,1%. 

      Transferurile curente primite cu destinaţie specială  între  bugetul de stat si 

bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 105051,4 mii lei, faţă de 

planul precizat de 106685,9 mii lei, sau cu 1634,5 mii lei mai puţin ce constituie 

98,5% din plan, şi cu 13831,4 mii lei mai mult faţă de executarea anului precedent,  

ce constituie 115,2%. 

       Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat si bugetul 

local de nivelul II au fost executate în mărime de 26969,7 mii lei, ce constitue 100% 

din plan, şi cu 3774,4 mii lei mai mult faţă de executarea perioadei de gestiune a 

anului precedent, ce constituie 116,3 %. 

       Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile  bugetelor 

locale de nivelul II au fost executate în mărime de 1808,4 mii lei, faţă de planul 

precizat de 3302,0 mii lei, sau cu 1493,6 mii lei mai puţin ce constituie 54,8% din 

plan, şi cu 907,1 mii lei mai mult faţă de executarea anului precedent,  ce constituie 

200,6%.           

Informaţia detaliată privind executarea bugetului la partea de venituri este 

prezentată în anexa nr. 1 la raport. 

 

Cheltuielile bugetului raional 

Bugetul raional la partea de cheltuieli a fost aprobat în mărime de 133824,2 

mii lei. Pe parcursul anului, în baza deciziilor Consiliului raional nr. 1/2 din 

17.04.2020,  nr. 2/1 din 05.06.2020, nr. 3/9 din 01.07.2020, nr. 4/10 din 26.08.2020, 

nr. 5/2 din 28.10.2020 şi nr. 6/2 din 14.12.2020, cheltuielile au fost majorate cu 

12279,4 mii lei, constituind 146103,6 mii lei. În urma precizărilor efectuate pe 

parcursul anului, au fost majorate alocaţiile la activele nefinanciare, iar cele destinate 

cheltuielilor s-au diminuat (tabelul nr. 1). 

Precizările părţii de cheltuieli au fost efectuate din următoarele surse: 

• din contul soldurilor disponibile la conturi la începutul anului cu 4047,3 mii 

lei; 

• din contul majorării planurilor de venituri cu 8232,1 mii lei. 

 Cea mai esenţială majorare a veniturilor, care a atras după sine majorarea 

părţii de cheltuieli este realizată din contul majorării transferurilor din bugetul de 

stat şi anume: 

• Acoperirea insuficienţei la plata salariilor în instituţiile de învăţămînt, din 

contul bugetului de stat prin transferuri în sumă totală de  4914,1 mii lei; 
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• Conform solicitărilor Consiliului raional Ocniţa, la aprobarea legii bugetului 

de stat au fost majorate transferurile de la bugetul de stat pentru ramura 

„Asigurare şi asistenţă socială” cu 232,7 mii lei; 

• În baza Hotărîrilor Guvernului, pe parcursul anului au fost alocate transferuri 

de la bugetul de stat pentru ramura „Asigurare şi asistenţă socială” în sumă de 

707,2 mii lei pentru plata de compensaţii pentru valoarea averii confiscate 

persoanelor represate, precum şi îndemnizaţiilor unice angajaţilor din 

instituţiile medicale infectaţi cu COVID 19; 

• Au fost alocate transferuri de compensare a veniturilor ratate de la incasarea 

impozitului pe venit persoane fizice în urma crizei economice provocate de 

pandemia COVID 19 – 238,7 mii lei; 

• Au fost majorate transferurile din Fondul de susţinere a populaţiei cu 2113,5 

mii lei pentru extinderea serviciului de asistenţi personali. 

 Pentru perioada anului 2020, bugetul raional a fost executat la partea de 

cheltuieli şi active nefinanciare în sumă totală de 138259,2 mii lei, inclusiv cheltuieli 

(2) – 115361,0 mii lei şi active nefinanciare (3) – 22898,2 mii lei. Suma totală 

executată la cheltuieli şi active nefinanciare pentru anul 2020 constituie 94,6 % din 

suma planului precizat anual (vezi tabelul nr. 1). Totdată, menţionăm, că, comparativ 

cu anul 2019, cheltuielile efecuate din bugetul raional au crescut cu 15933,4mii lei.  

Tabelul nr. 1 

Tabel 

privind executarea principalilor indicatori bugetari pe anul 2020 pe cheltuieli 

şi active nefinanciare la situaţia din 31 decembrie 2020 

Indicatorul 

bugetar (ECO 

K2) 

Planul 

aprobat 

pentru 

anul 2020 

(mii lei) 

Planul 

precizat la 

31.12.2020 

(mii lei) 

Executat la 

31.12.2020 

(mii lei) 

Abaterea 

absolută a 

planului 

precizat 

faţă de cel 

aprobat 

(mii lei) 

Abaterea faţă de planul 

precizat 

Abaterea 

absolută 

(mii lei) 

Abaterea 

relativă 

(%) 

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 7=4/3*100 

Cheltuieli de 

personal  
89 765,2 94 451,5 92 157,7 4 686,3 -2 293,8   97.6 

Bunuri şi 

servicii  
22 541,9 18 823,7 17 126,8 -3 718,2 -1 696,9   91.0 

Dobînzi  88,3 88,3 79,4 0,0 -8,9   89.9 

Subsidii  360,0 429,1 363,4 69,1 -65,7   84.7 
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Prestaţii 

sociale  
6 095,8 5 879,9 4 762,2 -215,9 -1 117,7   81.0 

Alte cheltuieli  1 892,7 683,0 521,5 -1 209,7 -161,5   76.4 

Transferuri 

acordate in 

cadrul 

bugetului 

public national 

  350,0 350,0 350,0    100.0 

Total 

cheltuieli 
120 743,9 120 705,6 115 361,0 -38,3 -5 344,6   95.6 

Mijloace fixe  3 731,4 15 574,5 14 506,3 11 843,1 -1 068,2   93.1 

Stocuri de 

materiale 

circulante  

9 348,9 9 823,5 8 391,9 474,6 -1 431,6   85.4 

Total active 

nefinanciare 
13 080,3 25 398,0 22 898,2 12 317,7 -2 499,8   90.2 

Total 

cheltuieli şi 

active 

nefinanciare 

133 824,2 146 103,6 138 259,2 12 279,4 -7 844,4   94.6 

 

Din tabelul nr.1 observăm că în perioada raportată nu au fost valorificate pe 

deplin mijloacele alocate la cheltuieli de personal 2293,8 mii lei, cheltuieli curente 

pentru bunuri şi servicii 1696,9 mii lei,  prestaţii sociale 1117,7 mii lei,  procurări şi 

reparaţii capitale a mijloacelor fixe 1068,2 mii lei; procurări de materiale circulante 

1431,6 mii lei; alte cheltuieli 161,5 mii lei. 

Cheltuielile de personal nu s-au efectuat în volumul planificat din cauza că pe 

parcursul anului nu au fost completate toate statele de personal aprobate, sporurile 

pentru vechime şi grad de calificare au fost mai mici în realitate faţă de media 

planificată.  

Cheltuielile pentru servicii nu au fost valorificate în special din cauza 

economiilor la gaze naturale, la energie electrică, graţie regimului termic mai blînd 

în perioada rece, precum şi neutilizării pe deplin a mijloacelor destinate întreţinerii 

de iarnă a drumurilor.  

La categoria „Prestaţii sociale” nu au fost valorificaţi 1117,7 mii lei din cauza 

numărului mai mic de beneficiari ai acestor prestaţii, comparativ cu cel aprobat. 

La categoria „Alte cheltuieli” nu s-au cheltuit 161,5 mii lei, ce reprezintă în 

mare parte fondul de rezervă nerepartizat pe parcursul anului. 

La categoria „mijloace fixe” nu au fost valorificate 334,9 mii lei la reparaţia 

capitală a clădirilor (Consiliului raional 200 mii lei; Gimnaziului P. Zadnipru 80 mii 

lei; Spitalului raional 24 mii lei, Liceului M. Sadoveanu 23,6 mii lei); 241,5 mii lei 
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la procurarea mijloacelor de transport (la serviciul transport elevi); 202,2 mii lei la 

pregătirea proiectelor acoperişurilor şarpante a Şcolii sportive şi cantinei LT M. 

Sadoveanu; 161,4 mii lei la reparaţia construcţiilor speciale (152 mii lei pentru 

fîntîna artezeiană a Spitalului raional).    

La categoria „stocuri de materiale circulante” cea mai mare economie este la 

procurarea produselor alimentare (861,4 mii lei) din cauza că în unele instituţii de 

învăţămînt a fost planificată alimentarea contra plată a elevilor din clasele V-IX, care 

însă nu s-au folosit de această posibilitate regulat. O altă cauză a economiilor este şi 

nivelul mai scăzut de frecvenţă faţă de cel planificat, cauzat de pandemia COVID 

19. De asemenea, numărul persoanelor cazate în azilul de bătrîni a fost mai mic decît 

cel planificat.  

Informaţia detaliată privind execuarea bugetului la partea de cheltuieli sub 

aspectul clasificaţiei economice este prezentat în anexa nr. 1 la raport. 

 

Soldul bugetar 

Bugetul raional a fost aprobat cu un sold bugetar pozitiv (excedent) în mărime 

de 968,7 mii lei. În urma modificărilor deciziei bugetare, efetuate pe parcursul 

anului, soldul bugetar precizat a devenit negativ (deficit) în mărime de 3078,6 mii 

lei. În urma executării bugetului, avînd o depăşire a veniturilor faţă de cele precizate 

şi o neexecutare a tuturor cheltuielilor planificate, soldul bugetar executat este 

pozitiv (excedent) în mărime de 1053,9 mii lei.  

 

Raportul de performanţă 

Bugetul raional pe anul 2020 a fost aprobat pe programe şi performanţă. 

 În buget au fost incluse 29 subprograme de cheltuieli, cu scopuri, obiective şi 

indicatori de performanţă formulaţi şi aprobaţi, care sînt grupate în 15 programe. 

Informaţia privind realizarea obiectivelor, nivelul de îndeplinire a indicatorilor 

planificaţi pe fiecare subprogram, precum şi cheltuielile efectuate în cadrul fiecărui 

subprogram la nivel de activitate este reflectată în anexa nr. 3 la raport.  

Sub aspectul structurii programelor, cheltuielile efectuate în anul 2020 din 

bugetul raional se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 

Denumirea programului Cod 
Executat anul 

curent 

Pondere în 

total (%) 

1 2 3 4 

Cheltuieli, total   138 259,2 100,0 

Executivul si serviciile de suport 03 6 272,2 4,5 

Managementul finantelor publice 05 1 576,0 1,1 

Domenii generale de stat 08 -1,3  

Datoria de stat si a autoritatilor publice 

locale 17 79,4 0,1 

Apararea Nationala 31 174,7 0,1 

Protectie si salvare in situatii exceptionale 37 361,2 0,3 
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Servicii generale economice si comerciale 50 483,0 0,3 

Dezvoltarea agriculturii 51 476,6 0,3 

Dezvoltare regionala si constructii 61 428,7 0,3 

Dezvoltarea transporturilor 64 12 720,5 9,2 

Dezvoltarea turismului 66 98,5 0,1 

Geodezia, cartografia si cadastrul 69 232,3 0,2 

Sanatatea publica si serviciile medicale 80 1 428,3 1,0 

Cultura, cultele si  odihna 85 1 253,5 0,9 

Tineret si sport 86 3 496,4 2,5 

Invatamint 88 92 169,4 66,7 

Protectia sociala 90 17 009,8 12,3 

 

După cum se vede din tabel, cheltuielile pentru programul „învăţămînt” au 

ocupat 66,7 % din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea 

cheltuielilor este „protecţia socială”, constituind 12,3 % din total, urmat de 

programul „dezvoltarea transporturilor” cu 9,2 % din total. Celelalte programe 

ocupă o pondere nesemnificativă în totalul cheltuielilor bugetului raional. Raportul 

privind executarea bugetului la total pe fiecare program şi subprogram, este reflectat 

în anexa nr. 2 la raport. 

Executivul si serviciile de suport 

Pentru programul „Executivul si serviciile de suport” s-au cheltuit 6272,2 

mii lei la întreţinerea Aparatului preşedintelui şi Serviciului de deservire a clădirii 

consiliului raional, la achitarea energiei electrice, gazelor naturale şi serviciilor 

comunale consumate de toate instituţiile amplasate în clădirea administrativă a 

consiliului. O parte din aceste servicii a fost compensată de către arendaşii unor 

încăperi (400,1 mii lei).  

 

Managementul finanţelor publice 

Cheltuielile la programul „Managementul finanţelor publice” reprezintă 

costurile întreţinerii Direcţiei finanţe a consiliului raional, cu un efectiv de 14 unităţi 

în state, din care ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 9,5 unităţi. În anul 

2020 aceste cheltuieli au constituit 1576,0 mii lei, din care 161,2 mii lei au fost 

utilizate pentru procurarea unui mijloc de transport. 

 

Domenii generale de stat 

În cadrul acestui program au fost alocate mijloace în sumă de 243,9 mii lei la 

subprogramul Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie. Astfel, Fondul 

de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2020 a fost aprobat în sumă de 243900 

lei. În conformitate cu decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 05.06.2020, fondul de 

rezervă a fost majorat pînă la 600,0 mii lei, iar în baza deciziilor Consiliului raional 

şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului, adoptate în conformitate cu regulamentul 

privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, au fost alocate din fondul de 

rezervă 473502 lei, din care s-au utilizat 461202 lei, pentru următoarele scopuri: 
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Dispoziţia sau 

decizia  

consiliului raional 

în baza căreia 

s-au alocat  

mijloacele 

Destinaţia 

Suma  

alocată, 

lei 

Suma 

utilizată, 

lei 

Nr. Data       

Aparatul Preşedintelui raionului     

2/1 05.06.2020 

compensarea IMSP Spitalul raional 

Ocniţa a cheltuielilor de alimentare a 

personalului medical implicat în tratarea 

pacienţilor infectaţi cu COVID-19 

12000,00 0,00 

2/1 05.06.2020 

procurarea echipamentului de protecţie 

împotriva răspîndirii infecţiei COVID-19 

şi repartizarea lui instiuţiilor medicale din 

raion 

100000,00 99980,00 

85 08.07.2020 

compensarea cheltuielilor suportate 

pentru procurarea materialelor şi 

inventarului necesare pentru protecţie 

împotriva inundaţiilor 

6502,00 6502,00 

6/2 14.12.2020 

procurarea şi transmiterea cu titlu gratis a 

patru anvelope de iarnă Secţiei situaţii 

excepţionale Ocniţa, pentru dotarea 

autoturismului de teren Mitsubishi L-200. 

5000,00 4720,00 

Total Aparatul Preşedintelui raionului 123502,00 111202,00 

Primăria or. Otaci   

5/2 28.10.2020 

coparticipare la lucrările de demolare a 

blocului locativ avariat de pe strada 

Prieteniei 153 

350000,00 350000,00 

Total Primăria or. Otaci 350000,00 350000,00 

Total din fondul de rezervă 473502,00 461202,00 

 

 Cheltuielile respective au fost reflectate la subprogramele de cheltuieli 

conform destinaţiei pentru care au fost alocate, iar la subprogramul „Gestionarea 

fondurilor de rezervă şi de intervenţie” au rămas ca plan neexecutat numai 

mijloacele nerepartizate din fondul de rezervă. 

Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale 

Programul „Datoria de stat si a autorităţilor publice locale” reflectă 

cheltuielile de deservire a datoriei la împrumutul contractat în cadrul proiectului 

“Energetic II”, care a fost utilizat la construcţia cazangeriei şi reconstrucţia sistemei 

de încălzire şi de alimentare cu apă caldă a Spitalului raional Ocniţa (dobînda în 

sumă de 79,4 mii lei). 

Apărarea naţională 

La programul „Apărarea naţională” s-au cheltuit 174,7 mii lei pentru 

întreţinerea Secţiei administrativ-militare Ocniţa (cu excepţia energiei electrice şi 

termice), şi pentru activităţile de recrutare-încorporare, precum şi de comemorare a 
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evenimentelor din Afganistan, conflictul armat de pe r. Nistru şi catastrofei de la 

Cernobîl. Din contul acestor mijloace a fost procurat şi un autoturism de serviciu în 

valoare de 112,0 mii lei pentru activitatea de recrutare. 

 

Protecţie si salvare in situatii exceptionale 

Programul „Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale” nu a fost aprobat iniţial 

în buget, însă pe parcursul anului au fost alocate 361,5 mii lei din fondul de rezervă 

şi au fost utilizate 361,2 mii lei. Informaţia detaliată este reflectată la compartimentul 

„Domenii generale de stat”. 

.  

Servicii generale economice si comerciale 

Cheltuielile la programul „Servicii generale economice si comerciale” în 

sumă de 483,0 mii lei reprezintă costul întreţinerii Direcţiei economie, reorganizate 

ulterior în secţia economie din cadrul Direcţiei economie, turism, agricultură, relaţii 

funciare şi cadastru, cu un efectiv mediu de 5,4 unităţi în state, din care  ocupate pe 

parcursul anului au fost în mediu 2,57 unităţi. Tot aici sunt incluse cheltuielile de 

desfăşurare a concursurilor „Cel mai bun antreprenor” şi „Cel mai bun contribuabil”. 

 

Dezvoltarea agriculturii 

La programul „Dezvoltarea agriculturii” s-au cheltuit 476,6 mii lei pentru 

întreţinerea Direcţiei agricultură, reorganizate ulterior în Serviciul agricultură din 

cadrul  Direcţiei economie, turism, agricultură, relaţii funciare şi cadastru cu un 

efectiv mediu de 3,7 unităţi în state, din care pe parcursul anului au fost ocupate în 

mediu 3 unităţi. Aceste cheltuieli includ şi mijloacele utilizate pentru desfăşurarea 

sărbătorii profesionale „Ziua agricultorului”. 

 

Dezvoltare regională şi construcţii 

Suma de 428,7 mii lei cheltuită la programul „Dezvoltare regională şi 

construcţii” a fost uilizată penru întreţinerea Secţiei construcţii, gospodărie 

comunală şi drumuri, reorganizate ulterior în Serviciul  construcţii, gospodărie 

comunală şi drumuri cu un efectiv mediu de 3,75 unităţi, din care pe parcursul anului 

au fost ocupate în mediu 3 unităţi. 

 

Dezvoltarea transporturilor 

Programul „Dezvoltarea transporturilor” reprezintă cheltuielile în sumă de 

12720,5 mii lei pentru întreţinerea curentă şi reparaţia drumurilor publice locale. 

Nivelul de executare a cheltuielilor la acest program este de 98,1% din suma 

planificată. Cauza neexecutării depline este regimul climateric favorabil pe 

parcursul lunilor de iarnă. 
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Geodezia, cartografia si cadastrul 

La programul „Geodezia, cartografia si cadastrul” sunt reflectate 

cheltuielile de întreţinere a Serviciului relaţii funciare şi cadastru în sumă de 232,3 

mii lei. În acest serviciu, care pe parcursul anului a fost reorganizat prin includerea 

în cadrul Direcţiei economie, turism, agricultură, relaţii funciare şi cadastru, au fost 

încadrate în mediu pe an 1,4 unităţi din 2,2 aprobate. 

 

Sănătatea publică şi serviciile medicale 

În cadrul programului „Sănătatea publică şi serviciile medicale” au fost 

efectuate cheltuieli în sumă de 1428,3 mii lei, inclusiv:  

• pentru programele de susţinere a donărilor de sînge şi de asigurare a copiilor 

în vîrstă de pînă la un an din familiile vulnerabile cu amestecuri uscate – 

326,1 mii lei (87,7 % din plan); 

• pentru dezvoltarea si modernizarea instituţiilor medicale – 1102,2 mii lei 

(84,9 % din plan). 

Cultura, cultele si  odihna 

Pentru implementarea programului „Cultura, cultele si  odihna” s-au cheltuit 

1253,5 mii lei ( cu 180,3 mii lei mai mult faţă de anul 2019), din care: 

• pentru întreţinerea Secţiei cultură cu un efectiv de 4 unităţi în state, din care 

ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 3,5 unităţi – 537,0 mii lei 95,4 

% din plan); 

• pentru desfăşurarea activităţilor culturale – 108,4 mii lei (84,4 % din plan) 

• pentru întreţinerea orchestrei „Rapsozii Nordului” cu un efectiv de 8,5 

unităţi în state, din care pe parcursul anului au fost ocupate în mediu 7,7 

unităţi – 608,0 mi lei (99,5% din plan). 

 

Tineret şi sport 

La programul „Tineret şi sport” s-au cheltuit 3496,4 mii lei, din care pentru 

subprogramul „Tineret” au fost consumaţi 312,8 mii lei din 347,8 mii lei alocaţi, iar 

pentru subprogramul „Sport” au fost utilizaţi 3183,6 mii lei din 3387,6 mii lei 

alocaţi. La subprogramul Sport nu au fost utilizate pe deplin mijloacele destinate 

achitării lucrărilor de proiectare a  acoperişului şarpant la clădirea şcolii sportive, 

din cauza nefinalizării lucrărilor de către proiectant, precum şi mijoacele destinate 

participării la diferite competiţii sportive, care au fost anulate din cauza pandemiei. 

Din 3183,6 mii lei cheltuite la sport, 2840,8 mii lei au fost utilizate pentru Şcoala 

sportivă şi 342,8 mii lei pentru desfăşurarea activităţilor sportive. În Şcoala sportivă 

Ocniţa au funcţionat 22 grupe cu un număr mediu anual de 310 copii (cu 40 copii 

mai puţin decît în 2019). 
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+ 

Învăţămînt 

Pentru realizarea programului „Învăţămînt”  au fost cheltuiţi 92169,4 mii lei, 

ce constituie 96,5 % din suma planificată pe anul 2020 şi totodată cu 6477,4 mii lei 

mai mult faţă de anul 2019. În acest program au fost incluse opt subprograme de 

cheltuieli.  

Funcţionarea Direcţiei învăţămînt a fost asigurată din contul alocaţiilor 

aprobate la subprogramul Politici şi management în domeniul educaţiei, unde s-

au cheltuit 1611,9 mi lei. În cadrul direcţiei învăţămînt a activat un număr mediu de 

9,3 unităţi de personal din 11 aprobate. De asemenea şi în contabilitatea centralizată 

a direcţiei învăţămînt au activat 1,5 unităţi de personal. 

În domeniul educaţiei timpurii au activat 3 instituţii finanţate din  bugetul 

raional, deservind 7 grupe de copii (2 pregătitoare şi 5 de copii în vîrstă de 3-5 ani). 

Aceste grupe au fost frecventate în mediu de 106 copii. Pentru aceasta s-au cheltuit 

2777,7 mii lei. 

În domeniul învăţămîntului primar au funcţionat două şcoli primare-

grădiniţă, în care au funcţionat 4 clase primare cu un număr mediu de 34 elevi (cu 4 

mai puţini decît în anul 2019). Cheltuielile pentru acest subprogram au constituit 

1518,1 mii lei. 

În domeniul învăţămîntului gimnazial au activat 18 gimnazii şi un gimnaziu-

grădiniţă, frecventate de un număr mediu de 2078 elevi (cu 45 mai puţini decît în 

anul 2019), repartizaţi în 151 clase. Pentru acest subprogram au fost utilizaţi 49614,1 

mii lei. 

În domeniul învăţămîntului liceal au activat 4 licee, în care au învăţat în 

mediu 1561 elevi (cu 26 mai puţini decît în anul 2019), fiind repartizaţi în 72 clase. 

Cheltuielile pentru subprogramul dat au constituit 27335,7 mii lei.  

Pentru subprogramul Servicii generale în educaţie s-au cheltuit 1418,0 mii 

lei (90,7 % din plan). La acest subprogram s-au reflectat cheltuielile de întreţinere a 

Serviciului asistenţă psihopedagogică cu un efectiv de 4,25 unităţi (592,0 mii lei) şi 

a Centrului metodic cu un efectiv de 5,26 unităţi (826,0 mii lei, care includ şi 

cheltuielile de desfăşurare a concursului „Pedagogul anului”). 

În domeniul educaţiei extraşcolare au activat 4 instituţii (2 şcoli muzicale şi 

2 centre de creaţie), în care s-au ocupat 858 copii (cu 34 mai mulţi decît în anul 

2019). Din cauza pandemiei COVID19, odihna de vară pentru copii nu a fost 

organizată, iar mijloacele economisite au fost utilizate pentru dotarea încăperilor cu 

mobilier, inventar moale, maşini şi utilaje, fiind create condiţii mai bune pentru 

organizarea acestei odihne pe viitor. Cheltuielile pentru subprogramul „Educatie 

extrascolara si sustinerea elevilor dotati” au constituit 7894,0 mii lei. 
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Pentru desfăşurarea examenelor de absolvire, la subprogramul Curriculum 

nu au fost cheltuite mijloace financiare, deoarece din cauza pandemiei COVID19 

examene nu s-au petrecut. 

 

Protecţia socială 

Pentru programul „Protecţie socială”  au fost cheltuiţi 17009,8 mii lei (la 

nivel de 86,7 % din suma alocată). În cadrul acestui program au fost aprobate 5 

subprograme de cheltuieli.  

La subprogramul „Politici şi management în domeniul protecţiei sociale” 

mijloacele bugetare în sumă de 1537,3 mii lei au fost valorificate pentru înteţinerea 

aparatului direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu un efectiv de 11 

angajaţi, pe lîngă care a mai activat un contabil din contabilitatea centralizată.  

Pentru subprogramul „Protecţie a familiei şi copilului”  s-au cheltuit 2016,4 

mii lei (75,2% din suma planificată) fiind asigurate plata îndemnizaţiei de tutelă 

pentru 73 tutelaţi în sumă de 970,2 mii lei; prestaţii de asistenţă socială (bani de 

buzunar) pentru 37 copii plasaţi în serviciile sociale în sumă de 169,0 mii lei; 

ajutoare băneşti pentru 46 beneficiari în cadrul serviciului social „Sprijin pentru 

familiile cu copii” în sumă de 183,0 mii lei, care au fost primiţi din Fondul de 

susţinere a populaţiei. De asemenea, în cadrul acestui subprogram a fost finanţată 

activitatea: 

-  serviciului asistenţă parentală profesionistă în sumă de 526,9 mii lei, cu un 

efectiv mediu anual de 5,08 unităţi de asistent personal, care au deservit un număr 

mediu de 7 copii plasaţi în serviciu; 

- casei de copii de tip familial în sumă de 167,2 mii lei, cu un efectiv mediu 

anual de 1 unitate de personal, care au deservit un număr mediu de 4 copii plasaţi în 

serviciu. 

La subprogramul „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi” au fost 

alocaţi 13873,8 mii lei, din care s-au cheltuit 12293,3 mii lei (88,6 %). Din contul 

acestor mijloace au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- activitatea Serviciului asistenţă socială comunitară, cu un efectiv de 24 

unităţi în state, pentru care s-au cheltuit 1864,8 mii lei; 

- activitatea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, cu un efectiv de 69,25 

de unităţi de personal din 76 aprobate, care a asigurat deservirea a 523 beneficiari şi 

pentru care s-au cheltuit 4163,5 mii lei; 

- activitatea Serviciului de ortopedie şi protezare cu un efectiv de 0,5 unităţi 

de personal, pentru care s-au cheltuit 37,2 mii lei; 

- activitatea Serviciului de asistenţă personală, cu un efectiv mediu anual de 

60,02 unităţi de personal, care au asigurat deservirea unui număr mediu anual de 104 

beneficiari şi pentru care s-au cheltuit 2934,6 mii lei; 
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- activitatea Azilului de bătrîni şi invalizi, cu un efectiv de 16,17 unităţi în 

state, care au deservit în anul 2020 un număr mediu de 17 beneficiari şi pentru care 

s-au cheltuit 2189,5 mii lei, inclusiv 257,3 mii lei din contul resurselor colectate din 

pensiile beneficiarilor şi din plasamentele contra plată; 

- plata compensaţiilor de transport în sumă de 1103,6 mii lei pentru 3187 

beneficiari. 

În cadrul subprogramului „Protecţie socială în cazuri excepţionale” au fost 

suportate cheltuieli în sumă de 355,1 mii lei: pentru funcţionarea cantinei sociale 

43,1 mii lei, pentru asigurarea păturilor vulnerabile cu pachete alimentare 196,0 mii 

lei şi pentru acordarea ajutoarelor materiale cetăţenilor pomeniţi în diverse situaţii 

dificile 116,0 mii lei, din care 65,0 mii lei sînt din contul mijloacelor primite din 

Fondul de susţinere a populaţiei, iar 51,0 mii lei din contul mijloacelor alocate din 

bugetul raional. 

În cadrul subprogramului „Protecția socială a unor categorii de cetățeni” 

au fost suportate cheltuieli în sumă de 807,7 mii lei, din care 100,5 mii lei pentru 

plata alocaţiilor şi compensaţiilor pentru 4 tineri specialişti, 19,2 mii lei pentru plata 

compensaţiilor pentru averea persoanelor represate şi 688,0 mii lei pentru acordarea 

îndemnizaţiilor unice angajaţilor instituţiilor medicale, îmbolnăviţi de COVID-19. 

Informaţia detaliată privind cheltuielile bugetare pe fiecare subprogram, 

precum şi performanţa atinsă sunt prezentate în anexa nr. 3 la raport. 

 

Datoriile creditoare 

Datoriile creditoare ale instituţiilor finanţate din bugetul raional la data de 

31.12.2020 au constituit 7624,7 (cu 510,8 mii lei mai mult faţă de finele anului 2019) 

lei, din care 7193,1 mii lei sunt datorii privind cheltuielile de personal calculate pe 

luna decembrie 2020. Datoriile cu termen de achitare expirat au constituit 20,9 mii 

lei la 31.12.2020. 

 

Circulaţia mijloacelor în cont 

La începutul anului 2020 la contul bugetului raional au fost 7806,4 mii lei. Pe 

parcursul anului au fost incasate venituri în sumă de 139313,1 mii lei. Din contul 

bugetului raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace băneşti pentru 

cheltuieli şi active nefinanciare în sumă de 138259,2 mii lei, pentru active financiare 

în sumă de 6,0 mii lei şi au fost utilizate pentru rambursarea împrumutului 1110,0 

mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor băneşti la cont la finele perioadei de 

gestiune s-a micşorat cu 62,1 mii lei faţă de începutul anului şi constituie 7744,3 mii 

lei.  

 

 

Şef direcţie finanţe                                                               C. Gudima 
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Anexa nr. 1 la raport 

 

Informaţie privind executarea bugetului raional pe anul 2020 

  sub aspectul clasificaţiei economice 

(mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fata de 

precizat 
Executat 

anul 

precedent 

Executat anul 

curent fata de anul 

precedent 

devieri 

(+/-) 
in % 

devieri 

(+/-) 
in % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.VENITURI 1 134 792,9 143 025,0 139 313,1 -3 711,9   97.4 124 387,5 14 925,6 

 

112.0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2 826,6 2 826,6 3 214,3 387,7 

 

113.7 6 099,2 -2 884,9   52.7 

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 2 776,1 2 776,1 3 177,7 401,6 

 

114.5 5 814,8 -2 637,1   54.6 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre 

plata/achitat 111121 33,8 33,8 28,0 -5,8   82.8 262,4 -234,4   10.7 

Impozit pe venitul persoanelor fizice in 

domeniul transportului rutier de persoane in 

regim de taxi 111125 15,0 15,0 2,2 -12,8   14.7 16,4 -14,2   13.4 

Impozit pe venitul aferent operatiunilor de 

predare in posesie si/sau folosinta a 

proprietatii imobiliare 111130 1,7 1,7 6,5 4,8 

  

>200 5,7 0,8 

 

114.0 

Alte taxe pentru marfuri si servicii 1146 660,0 660,0 421,0 -239,0   63.8 875,6 -454,6   48.1 

Taxa pentru apa 114611 90,0 90,0 126,9 36,9 

 

141.0 90,5 36,4 

 

140.2 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 550,0 550,0 288,2 -261,8   52.4 760,8 -472,6   37.9 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 20,0 20,0 5,8 -14,2   29.0 24,3 -18,5   23.9 
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Granturi capitale primite de la organizatiile 

internationale 1322   70,1 49,0 -21,1   69.9   49,0   

Granturi capitale primite de la organizatiile 

internationale pentru proiecte finantate din 

surse externe pentru bugetul local de nivelul 

2 132222   70,1 49,0 -21,1   69.9   49,0   

Dividende primite 1412     6,0 6,0     6,0   

Defalcari de la profitul net al intreprinderilor 

de stat (municipale) in bugetul local de 

nivelul 2 141232     6,0 6,0     6,0   

Renta 1415           0,5 -0,5   

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea 

agricola incasatai bugetul local de nivelul II 141532           0,5 -0,5   

Taxe si plati administrative 1422 60,0 60,0 45,8 -14,2   76.3 71,5 -25,7   64.1 

Taxa la cumpararea valutei straine de catre 

persoanele fizice in casele de schimb valutar 142245 60,0 60,0 45,8 -14,2   76.3 71,5 -25,7   64.1 

Comercializarea marfurilor si serviciilor de 

catre institutiile bugetare 1423 2 413,9 2 413,9 1 624,8 -789,1   67.3 2 012,6 -387,8   80.7 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 1 412,4 1 412,4 842,7 -569,7   59.7 1 164,8 -322,1   72.3 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public 142320 1 001,5 1 001,5 782,1 -219,4   78.1 847,8 -65,7   92.3 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431     0,6 0,6   5,9 -5,3   10.2 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 

incasate in bugetul local de nivelul 2 143120     0,6 0,6   5,9 -5,3   10.2 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 3,0 21,8 111,2 89,4 

  

>200 2,5 108,7 

  

>200 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 

din surse interne pentru sustinerea bugetului 

local de nivelul 2 144112     92,4 92,4     92,4   

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 

din surse interne pentru institutiile bugetare 144114 3,0 21,8 18,8 -3,0   86.2 2,5 16,3 

  

>200 
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Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 341,2 15,0 11,0 -4,0   73.3 3,1 7,9 

  

>200 

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse interne pentru institutiile bugetare 144214 341,2 15,0 11,0 -4,0   73.3 3,1 7,9 

  

>200 

Venituri neidentificate 1452                 

Venituri neidentificate ale bugetelor locale 

de nivelul 2 145241                 

Transferuri primite intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 2 1911 127 512,9 133 655,6 132 021,1 -1 634,5   98.8 114 415,3 17 605,8 

 

115.4 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala  intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru invatamintul 

prescolar, primar, secundar general, special 

?i complementar (extrascolar) 191111 83 117,0 88 031,1 87 055,7 -975,4   98.9 78 999,5 8 056,2 

 

110.2 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala  intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea si 

asistenta sociala 191112 2 584,8 3 524,7 3 058,2 -466,5   86.8 2 475,2 583,0 

 

123.6 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru scoli sportive 191113 2 356,6 2 356,6 2 356,6   

 

100.0 2 203,1 153,5 

 

107.0 

Alte transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 191115   50,0 50,0   

 

100.0   50,0   

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 2 pentru infrastructura 

drumurilor 191116 12 723,5 12 723,5 12 531,0 -192,5   98.5 7 542,2 4 988,8 

 

166.1 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 191131 25 777,8 25 777,8 25 777,8   

 

100.0 19 912,7 5 865,1 

 

129.5 
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Transferuri curente primite cu destinatie 

generala din fondul de compensare intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II 191132 953,2 953,2 953,2   

 

100.0   953,2   

Alte transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 191139   238,7 238,7   

 

100.0 3 282,6 -3 043,9    7.3 

Transferuri primite intre institutiile bugetului 

de stat si institutiile bugetelor locale de 

nivelul 2 1913 975,3 3 302,0 1 808,4 -1 493,6   54.8 901,3 907,1 

  

>200 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191310 975,3 3 088,8 1 562,0 -1 526,8   50.6 901,3 660,7 

 

173.3 

Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191320   213,2 246,4 33,2 

 

115.6   246,4   

II.CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE   133824,2 146103,6 138259,2 -7844,4   94.6 122325,8 15933,4 

 

113.0 

III.CHELTUIELI 2 120743,9 120705,6 115361,0 -5344,5   95.6 106240,9 9120,2 

 

108.6 

Cheltuieli de personal 21 89765,2 94451,6 92157,7 -2293,9   97.6 84060,1 8097,6 

 

109.6 

Remunerarea muncii angajatilor conform 

statelor 211180 70224,2 73940,9 72225,2 -1715,7   97.7 65825,5 6399,7 

 

109.7 

Remunerarea muncii temporare 211200 96,4 24,5 24,5 0,0   99.9 86,5 -62,0   28.3 

Compensatie pentru transport 211320 107,0 82,9 54,7 -28,2   66.0 63,9 -9,2   85.6 

Contributii de asigurari sociale de stat 

obligatorii 212100 16173,4 17049,8 16593,5 -456,3   97.3 15104,5 1489,0 

 

109.9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicala achitate de angajatori  pe teritoriul 

tarii 212210 3164,2 3353,5 3259,8 -93,7   97.2 2979,6 280,2 

 

109.4 



37 
 

Bunuri si servicii 22 22541,9 18823,7 17126,8 -1696,9   91.0 15618,4 1508,4 

 

109.7 

Energie electrica 222110 1964,0 1791,1 1552,9 -238,2   86.7 1612,0 -59,1   96.3 

Gaze 222120 3443,0 2661,2 2177,8 -483,4   81.8 2637,6 -459,9   82.6 

Apa si canalizare 222140 274,0 258,0 198,4 -59,6   76.9 236,1 -37,8   84.0 

Alte servicii comunale 222190 90,4 81,9 70,0 -11,8   85.5 74,3 -4,3   94.2 

Servicii informationale 222210 386,8 414,6 370,0 -44,7   89.2 311,4 58,5 

 

118.8 

Servicii de telecomunicatii 222220 221,1 228,6 181,3 -47,3   79.3 162,9 18,4 

 

111.3 

Servicii de locatiune 222300 924,0 886,2 671,0 -215,1   75.7 658,0 13,0 

 

102.0 

Servicii de transport 222400 274,5 155,6 123,9 -31,7   79.6 260,0 -136,2   47.6 

Servicii de reparatii curente 222500 13093,6 10841,8 10537,9 -303,9   97.2 8015,6 2522,4 

 

131.5 

Formare profesionala 222600 132,0 30,6 17,3 -13,3   56.4 40,1 -22,8   43.2 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 312,0 185,7 110,5 -75,3   59.5 229,6 -119,2   48.1 

Deplasari de serviciu peste hotare 222720 50,0         67,6 -67,6   

Servicii medicale 222810 7,0 5,0   -5,0         

Servicii editoriale 222910 54,8 23,5 22,7 -0,8   96.4 15,1 7,6 

 

150.3 

Servicii de protocol 222920 25,0               

Servicii judiciare si servicii de asistenta 

juridica garantata de stat 222950   5,0 5,0   

 

100.0   5,0   

Servicii de evaluare a activelor 222960   8,0 8,0   

 

100.0   8,0   

Servicii bancare 222970 89,2 80,4 67,2 -13,2   83.6 69,7 -2,5   96.5 

Servicii postale si distribuire a drepturilor 

sociale 222980 77,4 65,4 56,7 -8,7   86.7 53,4 3,3 

 

106.1 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 1123,1 1101,2 956,3 -144,9   86.8 1174,9 -218,7   81.4 

Dobinzi 24 88,3 88,3 79,4 -8,9   89.9 96,4 -16,9   82.4 
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Dobinzi achitate pentru imprumuturile 

contractate de la bugete de alt nivel 243200 88,3 88,3 79,4 -8,9   89.9 96,4 -16,9   82.4 

Subventii 25 360,0 429,1 363,4 -65,7   84.7 293,2 70,2 

 

123.9 

Subventii acordate autoritatilor/institutiilor 

publice la autogestiune 254000 360,0 429,1 363,4 -65,7   84.7 293,2 70,2 

 

123.9 

Prestatii sociale 27 6095,8 5879,9 4762,2 -1117,7   81.0 5605,3 -843,0   85.0 

Indemnizatii de asistenta sociala 272300 1262,7 1346,4 1042,3 -304,2   77.4 1175,4 -133,1   88.7 

Alocatii 272400 280,4 195,6 189,3 -6,3   96.8 203,2 -14,0   93.1 

Compensatii 272500 2107,0 2169,1 1984,1 -185,0   91.5 1887,9 96,2 

 

105.1 

Ajutoare banesti 272600 808,8 1486,3 987,0 -499,3   66.4 1728,5 -741,5   57.1 

Alte prestatii de asistenta sociala 272900 155,1 188,0 169,0 -19,0   89.9 160,8 8,3 

 

105.1 

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului 

de munca 273200 15,0 183,3 171,6 -11,7   93.6 15,7 155,9 

  

>200 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara 

de munca achitate din mijloacele financiare 

ale angajatorului 273500 1466,8 311,2 219,0 -92,2   70.4 154,4 64,6 

 

141.9 

Achitarea indemnizatiei alesului local la 

expirarea mandatului 273600           279,5 -279,5   

Alte cheltuieli 28 1892,7 683,0 521,5 -161,5   76.4 325,3 196,2 

 

160.3 

Cotizatii in organizatiile internationale 281110 110,0               

Cotizatii in organizatiile din tara 281120 3,5 3,5 2,9 -0,6   82.9 3,0 -0,1   96.7 

Compensatii pentru averea persoanelor 

represate si ulterior reabilitate 281320   19,2 19,2   

 

100.0 19,2   

 

100.0 

Plati aferente documentelor executorii 28136           10,6 -10,6   

Plati aferente documentelor executorii cu 

executare benevola 281361           10,6 -10,6   
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Taxe, amenzi, penalitati si alte plati 

obligatorii 281400   1,5 0,8 -0,8   50.0 2,9 -2,2   25.5 

Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii 281900 1779,2 658,8 498,7 -160,1   75.7 289,6 209,1 

 

172.2 

Transferuri acordate in cadrul bugetului 

public national 29   350,0 350,0   

 

100.0 242,3 107,7 

 

144.4 

Transferuri curente acordate cu destinatie 

speciala intre  bugetele locale de nivelul 2 si 

bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 293111   350,0 350,0   

 

100.0   350,0   

Transferuri capitale acordate cu destinatie 

speciala  intre bugetele locale de nivelul 2 si 

bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 293120           242,3 -242,3   

IV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 13080,3 25398,0 22898,2 -2499,8   90.2 16085,0 6813,2 

 

142.4 

Mijloace fixe 31 3731,4 15574,5 14506,3 -1068,2   93.1 7563,9 6942,4 

 

191.8 

Reparatii capitale ale cladirilor 311120 1052,1 3479,2 3144,3 -334,9   90.4 3840,3 -696,0   81.9 

Procurarea constructiilor speciale 312110   81,6 71,8 -9,8   88.0 19,5 52,3 

  

>200 

Reparatii capitale ale constructiilor speciale 312120 200,0 2815,0 2653,6 -161,4   94.3 215,7 2438,0 

  

>200 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 425,6 4296,4 4234,5 -61,9   98.6 2294,2 1940,3 

 

184.6 

Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor 314120 23,0 20,0 19,7 -0,3   98.3 3,9 15,8 

  

>200 

Procurarea mijloacelor de transport 315110 1665,0 2138,3 1896,7 -241,5   88.7 180,0 1716,7 

  

>200 

Reparatii capitale ale mijloacelor de 

transport 315120 10,0               
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Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului 

de producere si gospodaresc 316110 319,7 1884,8 1831,0 -53,8   97.1 804,9 1026,2 

  

>200 

Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, 

inventarului de producere si gospodaresc 316120 3,0               

Procurarea activelor nemateriale 317110 18,0 6,9 4,7 -2,2   68.2 9,8 -5,1   48.0 

Procurarea altor mijloace fixe 318110 15,0 224,2 224,0 -0,2   99.9 45,9 178,2 

  

>200 

Constructii speciale in curs de executie 319220           150,0 -150,0   

Pregatirea proiectelor 319240   628,2 426,0 -202,2   67.8   426,0   

Stocuri de materiale circulante 33 9348,9 9823,5 8391,9 -1431,6   85.4 8521,0 -129,2   98.5 

Procurarea combustibilului, carburantilor si 

lubrifiantilor 331110 1711,2 1342,6 1122,7 -219,9   83.6 1493,4 -370,7   75.2 

Procurarea pieselor de schimb 332110 161,6 186,3 149,0 -37,3   80.0 149,7 -0,7   99.5 

Procurarea produselor alimentare 333110 4902,2 3300,6 2439,2 -861,4   73.9 4105,9 -1666,7   59.4 

Procurarea medicamentelor si materialelor 

sanitare 334110 100,5 112,6 110,8 -1,8   98.4 77,9 32,9 

 

142.3 

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, stiintifice si alte scopuri 335110 131,0 178,4 159,6 -18,8   89.5 62,2 97,4 

  

>200 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou 336110 934,3 2322,5 2213,6 -108,9   95.3 843,0 1370,6 

  

>200 

Procurarea materialelor de constructie 337110 678,0 838,2 750,6 -87,6   89.5 1118,0 -367,5   67.1 

Realizarea materialelor de constructie 337210     -1,3 -1,3     -1,3   

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, 

incaltamintei 338110 158,5 557,4 533,8 -23,5   95.8 100,4 433,5 

  

>200 

Procurarea  altor materiale 339110 571,6 985,0 913,9 -71,1   92.8 573,8 340,1 

 

159.3 

Realizarea altor materiale 339210           -3,2 3,2   

V.SOLD BUGETAR   968,7 -3078,6 1053,9 4132,5 

 

134.2 2061,7 -1007,8   51.1 

VI.SURSELE DE FINANTARE   -968,7 3078,6 -1053,9 -4132,5   34.2 -2061,7 1007,8   51.1 
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VII.ACTIVE FINANCIARE 4   -6,0 -6,0   

 

100.0   -6,0   

Creante interne 41   -6,0 -6,0   

 

100.0   -6,0   

Procurarea cotei parti in capital social 415120   -6,0 -6,0   

 

100.0   -6,0   

VIII.DATORII 5 -1176,9 -1176,9 -1110,0 67,0   94.3 -1117,5 7,5   99.3 

Imprumuturi recreditate interne intre bugete 56 -1176,9 -1176,9 -1110,0 67,0   94.3 -1117,5 7,5   99.3 

Rambursarea imprumutului recreditat intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 561120 -1176,9 -1176,9 -1110,0 67,0   94.3 -1117,5 7,5   99.3 

IX.MODIFICAREA SOLDULUI de 

mijloace banesti 90 208,2 4261,5 62,0 -4199,5    1.5 -944,2 1006,2 

 

106.6 

Sold de mijloace banesti la inceputul 

perioadei 91 208,2 7806,4 7806,4   

 

100.0 6862,2 944,2 

 

113.8 

Corectarea soldului de mijloace banesti 92                 

Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 93   -3544,9 -7744,3 -4199,5 

  

>200 -7806,4 62,0   99.2 
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Anexa nr.2 la raport 

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2020 

  pe subprograme 

(mii lei) 

Denumirea 

  

Cod 

  

Aprobat 

  

Precizat 

pe an 

  

Executat 

anul curent 

  

Executat fata 

de precizat 

  

Executat 

anul 

precedent 

  

Executat anul 

curent fata de anul 

precedent 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

devieri 

 (+/-) 

in 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cheltuieli si active nefinanciare, total 2+3 133 824,2 146 103,6 138 259,2 -7 844,4 

  

94.6 122 325,8 15 933,4 

 

113.0 

Cheltuieli recurente 

(2+3)-

3192 133 824,2 145 475,4 137 833,2 -7 642,2 

  

94.7 122 175,9 15 657,4 

 

112.8 

Cheltuieli de personal 21 89 765,2 94 451,6 92 157,7 -2 293,9 

  

97.6 84 060,1 8 097,6 

 

109.6 

Investitii capitale in active in curs de 

executie 3192   628,2 426,0 -202,2 

  

67.8 150,0 276,0 

  

>200 

Servicii de stat cu destinatie generala 01                 

Exercitarea guvernarii 0301 5 954,4 5 997,4 5 575,1 -422,3 93.0 5 157,9 417,2 108.1 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernarii 0302 695,6 697,7 697,1 -0,6 99.9 546,2 150,9 127.6 

Politici si management in domeniul 

bugetar-fiscal 0501 1 808,2 1 745,7 1 576,0 -169,7 

  

90.3 1 250,7 325,3 

 

126.0 

Gestionarea fondurilor de rezerva si  de 

interventie 0802 243,9 126,5   -126,5         

Actiuni cu caracter general 0808     -1,3 -1,3     -1,3   

Datoria interna a autoritatilor publice 

locale 1703 88,3 88,3 79,4 -8,9 

  

89.9 96,4 -16,9   82.4 

Aparare nationala 02                 
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Servicii de suport in domeniul apararii  

nationale 3104 118,1 175,1 174,7 -0,4 

  

99.8 150,2 24,5 

 

116.3 

Ordine publica si securitate nationala 03                 

Protectia civila si apararea  impotriva 

incendiilor 3702   361,5 361,2 -0,3 

  

99.9 152,6 208,6 

  

>200 

Servicii in domeniul economiei 04                 

Politici si management  in domeniul 

macroeconomic si de dezvoltare a 

economiei 5001 612,7 617,7 483,0 -134,7 

  

78.2 433,7 49,3 

 

111.4 

Administrarea patrimoniului de stat 5009           7,0 -7,0   

Politici si management in domeniul 

agriculturii,dezvoltarii regionale si 

mediului 5101 598,9 598,9 476,6 -122,3 

  

79.6 452,3 24,2 

 

105.4 

Politici si management in domeniul 

dezvoltarii regionale si constructiilor 6101 654,7 504,7 428,7 -76,0 

  

84.9 414,8 13,9 

 

103.3 

Dezvoltarea drumurilor 6402 12 723,5 12 963,5 12 720,5 -243,0 98.1 7 722,2 4 998,4 164.7 

Dezvoltarea turismului 6602   119,8 98,5 -21,3 82.2   98,5   

Politici si management in domeniul 

geodeziei, cartografiei si cadastrului 6901 244,8 244,8 232,3 -12,5 

  

94.9 245,1 -12,8   94.8 

Ocrotirea sanatatii 07                 

Programe nationale si speciale in 

domeniul ocrotirii sanatatii 8018 360,0 372,0 326,1 -45,9 

  

87.7 293,2 32,9 

 

111.2 

Dezvoltarea si modernizarea institutiilor 

in domeniul ocrotirii sanatatii 8019   1 297,8 1 102,3 -195,6 

  

84.9 706,1 396,2 

 

156.1 

Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 08                 

Politici si management in domeniul 

culturii 8501 554,6 562,6 537,0 -25,6 

  

95.5 339,2 197,8 

 

158.3 

Dezvoltarea culturii 8502 701,6 739,5 716,4 -23,1 96.9 733,9 -17,5   97.6 

Sport 8602 2 841,6 3 387,6 3 183,6 -204,0 94.0 3 072,6 111,0 103.6 

Tineret 8603 301,4 347,8 312,8 -35,0  89.9 334,3 -21,6   93.6 
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Invatamint 09                 

Politicii si management in domeniul  

educatiei,culturii si cercetarii 8801 1 744,6 1 744,6 1 611,9 -132,7 

  

92.4 1 361,5 250,4 

 

118.4 

Educatie timpurie 8802 3 162,4 3 053,3 2 777,7 -275,6  91.0 2 874,3 -96,5   96.6 

Invatamint primar 8803 1 620,2 1 646,2 1 518,1 -128,1 92.2 1 421,7 96,4 106.8 

Invatamint  gimnazial 8804 46 099,8 50 968,0 49 614,1 -1 353,9 97.3 45 932,0 3 682,1 108.0 

Invatamint  liceal 8806 26 714,5 28 352,0 27 335,7 -1 016,3 96.4 25 607,9 1 727,8 106.7 

Servicii generale in educatie 8813 1 555,8 1 562,7 1 418,0 -144,7 90.7 1 289,1 128,9 110.0 

Educatie extrascolara si sustinerea 

elevilor dotati 8814 8 023,8 8 184,2 7 894,0 -290,2 

  

96.5 7 088,3 805,6 

 

111.4 

Curriculum 8815 45,5 15,0   -15,0   117,2 -117,2   

Protectie sociala 10                 

Politici si management in domeniul 

ocrotirii sanatatii si protectiei sociale 9001 1 420,9 1 573,6 1 537,3 -36,3 

  

97.7 1 140,3 397,0 

 

134.8 

Protectie a familiei si copilului 9006 2 601,0 2 683,1 2 016,4 -666,7 

  

75.2 2 482,8 -466,4   81.2 

Protectia sociala a persoanelor cu 

dizabilitati 9010 11 782,4 13 873,8 12 293,3 -1 580,5 

  

88.6 9 593,3 2 700,0 

 

128.1 

Protectie sociala in cazuri exceptionale 9012 285,4 505,4 355,1 -150,3 

  

70.3 1 164,5 -809,4   30.5 

Protectie sociala a unor categorii de 

cetateni 9019 265,6 992,8 807,7 -185,1 

  

81.4 144,6 663,1 

  

>200 
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Anexa nr.3 la raport 

 
  Raport de performanţă la situaţia din 31.12.2020     

        Cod 

Autoritatea (ORG1) Consiliul raional Ocniţa 1598 

Program (P1) Executivul si serviciile de suport 03 

Subprogram (P2) Exercitarea guvernarii 0301 

I. Informație generală 

Scop Buna activitate a autorităților publice locale din raion. 

Obiectiv 

1.Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștința publică și înaintarea spre examinare a circa 190 proiecte de acte normative în mediu pe an. 

2.Consultarea autorităților publice locale de nivelul I în soluționarea problemelor de ordin social, economic și cultural prin organizarea și 

petrecerea a cel puțin 4 ședințe comune pe an. 

Descriere narativă 

Subprogramul cuprinde acțiuni de elaborare, avizare și înaintare spre aprobare a proiectelor de acte administrative întru soluționarea 

problemelor populației din raion, examinarea petițiilor cetățenilor și consultarea autorităților administrației publice locale de nivelul I în 

domeniile de activitate. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 

Ponderea actelor administrative neacceptate de 

instanţă din numărul celor contestate de către Oficiul 

teritorial al Cancelariei de Stat 

             % 90 0 -90 X 

Produs o1 Numărul proiectelor de documente elaborate unitati 190 659 469 X 

Produs o2 Numărul de şedinţe comune petrecute unitati 4 6 2 X 

Eficiență e1 
Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un 

locuitor din raion 
lei 

112,4 110,4 -2 
X 
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 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 5 954,4 5 997,4 5 575,1 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 5 954,4 5 997,4 5 575,1 

Cheltuieli de personal 00005 21 2 932,4 2 879,2 2 843,0 

Bunuri și servicii 00005 22 1 339,0 1 398,5 1 220,1 

Prestații sociale 00005 27 18,0 72,7 72,7 

Alte cheltuieli 00005 28 155,0 177,5 175,0 

Mijloace fixe 00005 31 1 080,0 1 004,9 804,3 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 430,0 464,6 460,0 
         

Program (P1) Executivul și serviciile de suport 03 

Subprogram (P2) Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 

I. Informație generală 

Scop Condiții adecvate pentru autoritatea publică. 

Obiectiv 
1.Asigurarea integrității și curățeniei a 2761 m2 de încăperi administrative pe an.2.Înlăturarea defecțiunilor rețelelor inginerești din clădirea 

administrativă la nivel de cel puțin 70% din cele semnalizate, în fiecare an. 

Descriere narativă Subprogramul cuprinde acțiuni de deservire a clădirii administrative a Consiliului raional. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 
Ponderea defecţiunilor înlăturate în totalul celor 

semnalizate 
            % 70 90 20 X 
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Produs o1 
Suprafaţa spaţiilor deservite din clădirea 

administrativă 
           m2 2761 2761 x X 

Eficiență e1 Costul unui m2 de spaţiu deservit            lei 251,9 252,5 0,6 X 

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 695,6 697,7 697,1 

Servicii de suport 00009 Total 695,6 697,7 697,1 

Cheltuieli de personal 00009 21 689,1 689,2 689,2 

Prestatii spciale 00009 27 1,5 3,5 3,0 

Mijloace fixe 00009 31 5,0 3,3 3,3 

Stocuri de materiale circulante 00009 33   1,7 1,7 

            

      

Program (P1) Managementul finantelor publice 05 

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul bugetar-fiscal 0501 

I. Informație generală 

Scop Bugete locale echilibrate și performante 

Obiectiv 

1.Instruirea și consultarea în fiecare an a 21 APL de nivelul întîi și 30 ordonatori secundari de buget din subordinea Consiliului raional la 

elaborarea propunerilor și proiectelor anuale de buget, precum și la executarea și raportarea bugetelor. 

2.Verificarea și totalizarea a 51 rapoarte privind executarea bugetelor de trei ori pe an. 

3.Asigurarea unui nivel înalt de predictibilitate a bugetului raional în fiecare an cu abatere a bugetului executat de la cel precizat de cel mult 

2 puncte procentuale la venituri si 5 puncte procentuale la cheltuieli. 

Descriere narativă 

Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implimentarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întîi și 

doi; - elaborarea propunerilor de buget, proiectul de decizie privind aprobarea bugetului raional, promovarea proiectului în Consiliului 

raional; - monitorizarea și analiza executării și analiza executării bugetului și elaborarea propunerilor de modificare (după caz); -primirea, 

verificarea, totalizarea și prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului. 

II. Indicatori de performanță  
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Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 
Nivelul de executare a bugetului raional precizat la 

partea de venituri 
% 100 97,40 -2,60 

  

Rezultat r2 
Nivelul de executare a bugetului raional precizat la 

partea de cheltuieli 
% 100 94,60 -5,40 

  

Produs o1 
Numărul rapoartelor privind executarea bugetului 

verificate 
unităţi 153,00 153,00 0,00 

  

Produs o2 
Numărul de instruiri petrecute (seminare, verificări 

stare evidenţă contabilă şi consultaţii individuale) 
unităţi 171,00 415,00 244,00 

Contrar 

aşteptărilor, a 

fost solicitat un 

număr mult 

mai mare de 

consultaţii  

Produs o3 Numărul de instituţii deservite unităţi 51,00 51,00 0,00   

Eficiență e1 Numărul de rapoarte verificate la un angajat unităţi 10,00 16,00 6,00   

Eficiență e2 Numărul de instruiri oferite per angajat unităţi 11,00 44,00 33,00   

Eficiență e3 
Cheltuieli medii pentru deservirea unei 

autorităţi/instituţii bugetare 
lei 35455,00 30902,00 -4553,00 

  

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Activitatea executivelor locale 00005 total 1808,20 1745,70 1576,00 

Cheltuieli de personal      00005 21 1 461,20 1 390,20 1 299,10 

Bunuri si servicii     00005 22 85,00 85,00 42,80 

Prestatii sociale      00005 27   8,50 7,30 

Mijloace fixe                     00005 31 200,00 207,0 194,8 

Stocuri de materiale circulante    00005 33 62,00 55,0 32,0 
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Program (P1) Domenii generale de stat 08 

Subprogram (P2) Gestionarea fondurilor de rezerva si  de interventie 0802 

I. Informație generală   

Scop Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar. 

Obiectiv 
1.Satisfacerea tuturor solicitărilor de alocații din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 

2.Finanțarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului raional la nivel de 100%. 

Descriere narativă 
Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget, 

din contul fondului de rezervă al consiliului raional.Planificarea volumului fondului de rezervă al Consiliului. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 
Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul 

de rezervă în raport cu volumul alocat. 
              % 100,00 97,40 -2,60   

Produs o1 
Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil 

finanţate din fondul de rezervă 
unitati 20,00 4,00 -16,00   

Eficiență e1 
Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter 

imprevizibil finanţat din bugetul raional 
lei 12195,00 115300,00 103105,00   

         

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total     243,90 600,00 461,20 

Administrarea fondului de rezerva 00020 total 243,90 126,50 0,00 

Alte cheltuieli 00020 28 243,90 126,50   
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Informativ: sumele alocate şi sumele utilizate din fondul de rezervă pe subprograme şi activităţi: 473,50 461,20 

Subprogramul 3702 "Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor"           

Acţiuni de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de urgenţă 00089 total   361,50 361,20 

Transferuri 00089 29   350,00 350,00 

Stocuri de materiale circulante 00089 33   11,50 11,20 

Subprogramul 8018 "Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății"           

Programe de sanatate cu destinatie speciala 00180 total   12,00 0,00 

Subsidii 00180 25   12,00 0,00 

Subprogramul 8019 "Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății" 
          

Consolidarea bazei tehnico-materiale 00069 total   100,00 100,00 

Stocuri de materiale circulante 00069 33   100,00 100,00 
      

   

Program (P1) Datoria de stat si a autoritatilor publice locale 17 

Subprogram (P2) Datoria interna a autoritatilor publice locale 1703 

I. Informație generală   

Scop Managementul eficient al datoriei. 

Obiectiv 
1.Diminuarea treptată a datoriei Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor pe împrumutul recreditat în cadrul proiectului Energetic II, 

cu achitarea deplină pînă în anul 2024. 

Descriere narativă 
Subprogramul cuprinde activitățile Consiliului raional legate de plata dobînzii pentru creditul proiectului Energetic II, cu achitarea deplină 

pînă în anul 2024 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 Suma datoriei rambursată faţă de cea scadentă % 100,00 100,00 0,00   
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Produs o1 Suma plăţii de bază rambursată mii lei 1176,90 1110,00 -66,90 

A fost executat 

mai puţin din 

cauza achitării 

conform 

graficului a 

primei tranşe. 

Eficiență e1 
Dobînda achitată pentru 1000 lei sold împrumut la 

începutul anului 
lei/1000 lei 15,40 14,49 -0,91   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 88,30 88,30 79,40 

Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi 00053 total 88,30 88,30 79,40 

Dobinzi  00053 24 88,30 88,30 79,40 
      

   

Program (P1) Apararea nationala 
                                                            

31 

Subprogram (P2) Servicii de suport in domeniul apararii nationale 3104 

I. Informație generală 

Scop Armata Națională dotată cu resurse umane și tehnico-materiale. 

Obiectiv 

1.Luarea la evidență militară a circa 200 tineri în mediu pe an. 

2.Examinarea medicală anuală a circa 200 recruti în mediu pe an. 

3.Încorporarea în rîndurile forțelor armate a Republicii Moldova a circa 50 cetățeni în mediu pe an. 

Descriere narativă Constituie activitățile comisiei raionale de recrutare privind selectarea persoanelor pentru înrolarea în Armata Națională. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 
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1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 Ponderea recruţilor examinaţi în numărul planificat               % 100 100 x X 

Rezultat r2 
Nivelul de îndeplinire a planului de întrolare în 

Armata Naţională 
              % 100 110 10 X 

Produs o1 Numărul de tineri luaţi la evidenţa militară unitati 200 200 x X 

Produs o2 Numărul de recruţi examinaţi medical unitati 420 420 x X 

Produs o3 Numărul de recruţi încadraţi unitati 50 55 5 X 

Eficiență e1 
Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata 

Naţională 
lei 2362 3176,4 

814,4 
X 

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 118,1 175,1 174,7 

Activitatea administrativ- militara 00074 Total 118,1 175,1 174,7 

Bunuri si servicii      00074 22 32,1 12,9 12,6 

Alte cheltuieli 00074 28 40,0 25,2 25,2 

Mijloace fixe    00074 31 10,0 112,0 112,0 

Stocuri de materiale circulante       00074 33 36,0 25,0 24,9 
      

   

Program (P1) Servicii generale economice si comerciale 50 

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei 5001 

I. Informație generală 

Scop Condiții prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri. 

Obiectiv 
1.Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în urma participării la programele de dezvoltare antreprenorială cu 0,3% anual. 

2.Consolidarea anuală a capacităților a 51 instituții bugetare în domeniul achizițiilor publice. 
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Descriere narativă 

Programul cuprinde activitățile Direcției Economie legate de: 

-Organizarea și spriginirea activităților de formare antreprenorială; 

-Organizarea și asigurarea participării agenților economici la concursuri, expoziții, forumuri; 

-Desfășurarea procedurilor de achiziții publice; Acordarea de consultanță și asistență la scrierea proiectelor investiționale. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 
Pondere agentilor economici din raion comparativ cu 

anul precedent 
              % 100,3 100,2 -0,1 X 

Produs o1 
Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor 

programe de dezvoltare antreprenorială 
unitati 25 x -25 X 

Produs o2 Numărul seminarelor petrecute unitati 3 1 -2 X 

Produs o3 Numărul de consultaţii şi recomandări unitati 190 190 x X 

Eficiență e1 Numărul de consultaţii oferite de un lucrător unitati 38 38 x X 

 III. Cheltuieli, mii lei  
 

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   Total 612,7 617,7 483,0 
 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 612,7 617,7 483,0 
 

Cheltuieli de personal 00005 21 541,5 522,3 402,8 
 

Bunuri si servicii 00005 22 54,6 58,8 45,3 
 

Prestatii sociale 00005 27 1,5 3,5 2,3 
 

Mijloace fixe 00005 31 9,5 10,6 10,6 
 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 5,6 22,6 22,1 
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Program (P1) Dezvoltarea agriculturii 51  

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul agriculturii 5101  

I. Informație generală 
 
 

Scop Agricultură eficientă și competitivă.  

Obiectiv 

1.Promovarea tehnologiilor moderne de creştere a plantelor agricole prin desfăşurarea a cel puţin 100 activităţi de instruire, verificare şi 

consultare în fiecare an. 

2.Pînă în anul 2021 cel puţin 14 agenţi economici din raion vor utiliza tehnologii Mini-till, Nou-till   

 

Descriere narativă 

Programul cuprinde activitățile Direcția Agricultură, Alimentație și Privatizare legate de : - promovarea si implementarea tehnologiilor  

avansate si sporirea productivitatii agricole, la producătorii agricoli din teritoriu; asistență agenților economici pentru obținerea ajutoarelor 

(subvențiilor) de stat. 

 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea agenţilor economici cu tehnologii Notill , 

Minitill si Stipp-till ,comparativ cu anul precedent 
             % 130 100 -30 X  

Produs o1 Numărul activităţilor de instruire petrecute unitati 450 204 -246 X  

Produs o2 
Numărul agenţilor economici cu tehnologii,,No-Till,, 

şi ,,mini-Till,, implementate 
unitati 13 13 x X  

Produs o3 Numărul persoanelor instruite unitati 310 155 -155 X  

Eficiență e1 Numărul persoanelor instruite la un angajat unitati 62 31 -31 X  

Eficiență e2 Numărul activităţilor de instruire la un angajat unitati 90 49 -41 X  

 III. Cheltuieli, mii lei  
 
 

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  
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Total   Total 598,9 598,9 476,6 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 598,9 598,9 476,6 

Cheltuieli de personal 00005 21 540,9 471,8 360,9 

Bunuri si servicii 00005 22 42,0 17,6 17,3 
 

Prestatii sociale 00005 27 1,5 70,6 59,5 
 

Mijloace fixe 00005 31 6,5 11,1 11,1 
 

 Stocuri de materiale circulante  00005 33 8,0 27,9 27,8 
 

      
   

 

Program (P1) Dezvoltarea regionala si constructii 61  

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor 6101  

I. Informație generală  

Scop Reparații curente și construcții calitatative a obiectelor publice din raion.  

Obiectiv 
În fiecare an 100% din lucrările de reparații capitale și construții la instituțiile publice din subordinea Consiliului raional vor fi monitorizate 

și verificate. 
 

Descriere narativă 

Subprogramul cuprinde activitățile de consultare, monitorizare, supraveghere a lucrărilor și proceselor ce țin de domeniul construcțiilor și 

reparațiilor și gospodăriei comunale, menite să asigure implementarea politicilor statului în acest domeniu în teritoriul raionului și să 

contribuie la calitatea lucrărilor efectuate. 

 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea obiectelor de reparaţii şi construcţii 

verificate din total 
             % 100 100 x x  

Rezultat r2 
Ponderea obiectelor finalizate în raport cu cele 

planificate 
            % 100 100 x x  

Produs o1 
Numărul proceselor verbale de verificare şi control a 

lucrărilor executate întocmite 
unitati 42 42 x x  
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Produs o2 Numărul obiectelor verificate unitati 42 42 x x 

Eficiență e1 
Numărul mediu ale proceselor verbale de verificare 

şi control întocmite de un colaborator 
unitati 16 22 6 x 

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   Total 654,7 504,7 428,7 
 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 654,7 504,7 428,7 
 

Cheltuieli de personal 00005 21 442,2 432,5 380,5 
 

Bunuri și servicii 00005 22 22,0 20,8 10,4 
 

Prestații sociale 00005 27 1,0 11,9 11,1 
 

Mijloace fixe 00005 31 154,5 4,5 0,9 
 

Stocuri de materiale circulante 00005            33 35,0 35,0 25,8 
 

      
   

 

Program (P1) Dezvoltarea transporturilor 64  

Subprogram (P2) Dezvoltarea drumurilor 6402  

I. Informație generală  

Scop O rețea sigură de drumuri publice locale.  

Obiectiv 

1.Plombarea a cel puţin 3500 m2 de gropi şi aplicarea stratului de egalizare pe o suprafaţă de cel puţin 30000 m2 de drumuri publice locale 

asfaltate pe an.                    

2.În fiecare an cel puţin 10000 m2 de drumuri împietruite vor fi reparate cu adaos de material    

 

Descriere narativă 
Subprogramul prevede menținerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localitățile din raion în stare practicabilă pe parcursul 

întregului an. 
 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 
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Rezultat r1 
Nivelul de îndeplinire a programului de reparaţie a 

drumurilor publice locale 
              % 100 100 x x 

Produs o1 Suprafaţa gropilor plombate              m2 3600 6396,7 2796,7 x 

Produs o2 
Suprafaţa drumurilor împietruite reparate cu adaos de 

material 
             m2 28000 10300 -17700 x  

Produs o3   Suprafata stratului de egalizare aplicat     m2 30000 33794 3794 x  

Eficiență e1 Costul plombarii unui m2 de gropi în asfalt             lei 420 320 -100 x  

Eficiență e2 
Costul mediu al reparaţiei unui m2 de drum din 

pietriş cu adaos de material 
            lei 47 34 -13 x  

Eficienta e3 
 Costul mediu al reparatiei 1 m2 de drum cu 

aplicarea stratului de egalizare 
lei 350 230 -120 x  

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   Total 12 723,5 12 963,5 12 720,5 
 

Proiecte de investiții publice 00319 Total   189,9 189,6 
 

Mijloace fixe 00319 31   189,9 189,9 
 

Gospodăria drumurilor 00395 Total 12 723,5 12 773,6 12 531,0 
 

Bunuri si servicii      00395 22 12 523,5 10 137,1 9 902,8 
 

Mijloace fixe 00395 31 200,0 2 636,5 2 628,1 
 

      
   

 

Program (P1) Geodezia, cartografia si cadastru 69  

Subprogram (P2) Politici  si management in domeniul geodeziei, cartografiei si cadastrului 6901  

I. Informație generală  

Scop Fond funciar administrat conform destinației. 
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Obiectiv 

1.Aprofundarea cunoștințelor în domeniul gestionării fondului funciar la 63 persoane responsabile din primării și agenți economici în fiecare 

an. 

2.Verificarea a 21 dări de seamă pe Cadastrul Funciar și totalizarea Cadastrului Funciar de două ori pe an. 

Descriere narativă 

Programul include activități ce țin de promovarea politicii și strategiilor statului în domeniul relațiilor funciare și cadastru, coordonarea și 

totalizarea Cadastrului Funciar anual la data de 1 ianuarie, coordonarea activității specialiștilor pentru reglementarea relațiilor funciare din 

primării. 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea seminarelor petrecute în numărul 

seminarelor planificate 
              % 100 211 111 X  

Rezultat r2 
Gradul de participare a specialiştilor la instruirile 

petrecute 
             % 

100 100 x 
X  

Produs o1 Numărul seminarelor petrecute unitati 9 19 10 X  

Produs o2 Numărul specialiştilor instruiţi unitati 63 84 21 X  

Produs o3 
Numărul rapoartelor privind Cadastrul Funciar 

verificate 
unitati 42 42 x X  

Eficiență e1 Numărul persoanelor instruite la un colaborator unitati 31 42 11 x  

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   Total 244,8 244,8 232,3 
 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 244,8 244,8 232,3 
 

Cheltuieli de personal      00005 21 206,3 206,3 194,5 
 

Bunuri si servicii      00005 22 10,5 10,5 10,5 

Prestatii sociale    00005 27 1,5 1,5 1,1 

Mijloace fixe    00005 31 11,5 11,9 11,9 
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Stocuri de materiale circulante       00005 33 15,0 14,6 14,3 
      

   
 

Program (P1) Sănătatea publică şi serviciile medicale 80  

Subprogram (P2) Programe naţionale şi speciale in domeniul ocrotirii sănătăţii 8018  

I. Informație generală 

Scop Programe naționale în domeniul ocrotirii sănătății, implementate la nivel local.  

Obiectiv 

1. Reducerea ponderii copiilor  în vîrstă de pînă la 1 an îmbolnăviţi cu maladii gastrointestinale şi  maladii de fon (anemii, hipotrofii, 

rahitism) în numărul mediu total de copii de vîrsta respectivă, prin asigurarea parţială cu hrană artificială a 90 copii în vîrstă de pînă la 1 an 

din familii social vulnerabile în mediu pe an. 

2. Petrecerea a 12 campanii de donare benevolă a sîngelui în teritoriu pe an, cu participarea a cel puţin 533 donatori 

 

Descriere narativă Subprogramul prevede susținerea parțială a programelor naționale de ocrotire a sănătății din contul bugetului raional. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 

Deviere indicator "ponderea copiilor  în vîrstă de 

pînă la 1 an bolnavi cu maladii gastrointestinale, 

anemii, hipotrofii, rahitism, în numărul mediu total 

de copii de 1 an" faţă de anul trecut 

puncte 

procentuale 
-1 -47,10 -46,10    

Produs o1 

Numărul mediu de copii în vîrsta de pînă la un an din 

familiile vulnerabile, asiguraţi parţial cu hrană 

artificială 

unităţi 90 110 20,00    

Produs o2 
Numărul companiilor de donare a sîngelui petrecute 

în teritoriu 
unităţi 12 14 2,00    

Produs o3 
Numărul donatorilor de sînge - participanţi la 

donarea benevolă 
unităţi 1000 663 -337,00    

Eficiență e1 Cheltuieli medii la un donator lei 100 100 0,00   

Eficiență e2 
Costul mediu pe un an al asigurării unui copil cu 

hrană artificială 
lei 2889 2362 -527,00   
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 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 360,00 372,00 326,10  

Programe de sanatate cu destinatie speciala 00180 total 360,00 372,00 326,10  

Subsidii 00180 25 360,00 372,00 326,10  

      
   

 

Program (P1) Cultura, cultele si odihna 85  

Subprogram (P2) Politici si management în domeniul culturii 8501  

I. Informație generală  

Scop Activități și servicii culturale de calitate înaltă  

Obiectiv 

1.Îmbunătățirea calificării a 99 specialiști în domeniul culturii în fiecare an. 

2.Asigurarea calității serviciilor pentru 100% din activitățile culturale desfășurate în fiecare an. 

3.Asigurarea suportului metodologic și practic pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate în cel puțin 16 instituții de cultură din raion 

pe an. 

 

Descriere narativă 
Eficientizarea managementului în domeniul culturii prin elaborarea regulamentelor și proiectelor, acordarea ajutorului metodologic și practic 

instituțiilor de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniu și promovarea politicilor culturale elaborate. 
 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 Om-zile participare la seminar 
om-zile 

seminar 
440 440 x x 

Rezultat r2 
Ponderea manifestaţiilor culturale asigurate cu acte 

normative 
% 100 100 x x 

Produs o1 Numărul instruirilor petrecute unitati 8 9 1 x 
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Produs o2 Numărul actelor normative elaborate unitati 6 8 2 x  

Produs o3 Numărul de instituţii inspectate unitati 16 16 x x  

Eficiență e1 Numărul de instruiri per angajat unitati 2 2 x x  

Eficiență e2 Numărul de acte normative per angajat unitati 2 2 x x  

Eficiență e3 Numărul de inspectări per angajat unitati 4 5 1 x  

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4   6  

Total   Total 554,6 562,6 537,0 
 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 554,6 562,6 537,0 
 

Cheltuieli de personal      00005 21 465,2 473,2 473,0 
 

Bunuri si servicii      00005 22 56,4 46,1 26,4 
 

Prestatii sociale    00005 27 1,0 1,0   
 

Mijloace fixe    00005            31 9,0 7,0 4,4 
 

Stocuri de materiale circulante       00005            33 23,0 35,4 33,3 
 

      
   

 

Program (P1) Cultura, cultele si odihna 85  

Subprogram (P2) Dezvoltarea culturii 8502  

I. Informație generală  

Scop Cultura, tradițiile și obiceiurile Zonei de Nord valorificate și promovate în rîndurile populației din raion.  

Obiectiv 

1.În fiecare an vor fi petrecute cel puţin 23 activităţi culturale                    

2.Pînă în anul 2021 numărul actorilor culturali va creşte cu cel puţin 5 %, comparativ cu anul 2018                    

3.În fiecare an vor fi desfăşurate cel puţin 10 spectacole ale Orchestrei de muzică populară "Rapsozii Nordului"           

Descriere narativă 
Promovarea valorilor culturale a zonei de nord cu finanțarea acțiunilor cultural-artistice atohtone pe plan raional, național și internațional. 

Asigurarea condițiilor necesare pentru libera manifestare a talentului. 

II. Indicatori de performanță  
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Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 2018               % 102 100 -2 X  

Produs o3 Numărul spectacolelor desfăşurate de orchestră unitati 10 10 x X  

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3   5 6  

Total   Total 701,6 739,5 716,4 
 

Activitati culturale 00224 Total 128,5 128,5 108,4 
 

Bunuri si servicii      00224 22 45,0 34,9 24,6 
 

Mijloace fixe 00224 31   6,1 6,0 
 

Stocuri de materiale circulante 00224 33 83,5 87,5 77,8 
 

Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice,ansamblurilor si circurilor            00233        Total 573,1 611,0 608,0 
 

Cheltuieli de personal      00233            21 568,1 606,0 605,8 
 

Bunuri si servicii      00233            22 1,0 1,0 0,4 
 

Prestatii sociale 00233 27 1,0 1,0   
 

Stocuri de materiale circulante 00233 33 3,0 3,0 1,8 
 

      
   

 

Program (P1) Tineret si sport 86  

Subprogram (P2) Sport 8602  

I. Informație generală  

Scop Condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață și atingerea unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului.  
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Obiectiv 
1.Organizarea anual a cel puţin 30 de măsuri şi activităţi sportive în raion.                     

2.Asigurarea instruirii sportive a circa 350 copii în mediu pe an.   
 

Descriere narativă 
Promovarea modului sănătos de viață, mărirea numărului de participanți implicați în activitățile sportive, evoluția cu succes în cadrul 

competițiilor republicane și internaționale. 
 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r2 

Ponderea copiilor ce practică discipline sportive 

individuale premiaţi la campionate republicane şi 

internaţionale în totalul copiilor instruiţi la 

disciplinele date 

% 11 1 -10 X  

Rezultat r3 

Ponderea echipelor premiate la campionate 

republicane şi internaţionale în totalul grupelor 

instruite la probele colective 

% 10 1 -9 X  

Produs o1 Numărul de măsuri şi activităţi sportive organizate unitati 34 6 -28 X  

Produs o2 Numărul de copii instruiţi în şcoala sportivă unitati 307 307 x X  

Eficiență e1 
Costul mediu pentru organizarea unei măsuri 

sportive 
lei 5559 33354 -27795 X  

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în şcoala 

sportivă 
lei 3859 925 -2934 X  

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 2 841,6 3 387,6 3 183,6 

Activitati sportive 00230 Total 472,0 392,0 342,8 

Bunuri si servicii      00230 22 145,0 76,0 55,2 
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Alte cheltuieli 00230 28 239,0 150,3 124,0 
 

Mijloace fixe    00230 31   5,0 5,0 
 

Stocuri de materiale circulante       00230 33 88,0 160,7 158,6 
 

Activitatea scolilor sportive 00238 Total 2 353,6 2 649,5 2 594,4 
 

Cheltuieli de personal      00238            21 1 727,6 1 550,6 1 539,3 
 

Bunuri si servicii      00238            22 447,1 333,5 302,9 
 

Prestatii sociale    00238 27 2,5 2,2 1,7 
 

Alte cheltuieli 00238            28 19,5 3,5 2,9 
 

Mijloace fixe    00238            31   654,9 653,9 
 

Stocuri de materiale circulante       00238            33 156,9 104,8 93,8 
 

Proiecte de investiții publice 00319 Total   336,1 236,4  

Mijloace fixe    00319 31   336,1 236,4  

Compensații bănești pentru persoanlul didactic 00492 Total 16,00 10,0 10  

Prestatii sociale    00492 27 16,00 10,0 10  

      
   

 

Program (P1) Tineret si sport 86  

Subprogram (P2) Tineret 8603  

I. Informație generală  

Scop Tineri integrați și implicați în viața socială.  

Obiectiv 

1.Organizarea a patru ședințe cu tineretul și cu organele administrative din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul 

promovării politicilor de tineret. 

2.Sisținerea editării a 12 numere pe an a buletinului ,,Stelele Nordului,,. 

 

Descriere narativă 
Subprogramul prevede organizarea ședințelor și întrunirilor cu secretariatul Consiliului Raional al Tinerilor și cu colectivull de redactori a 

buletinului ,,Stelele Nordului,, și acoperirea cheltuielilor de editare a buletinului ,,Stelele Nordului,,. 
 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire Aprobat Executat Devieri    
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Unitatea de 

măsură 

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Creşterea numărului de tineret participant la şedinţele 

organizate faţă de anul precedent 
% 100 50 -50               X  

Produs o1 

Numărul tineretului participant la şedinţe organizate 

cu tineretul şi cu organele administrative din fiecare 

unitate administrativ-teritorială de nivelul I 

unitati 330 250 -80               X  

Produs o2 Numărul şedinţelor desfăşurate unitati 4 5 1               X  

Produs o3 Numărul publicaţiilor ,,Stelele Nordului" unitati 12 0 -12               X  

Eficiență e1 

Costul organizării unei şedinţe cu tineretul şi cu 

organele administrative din fiecare unitate 

administrativ-teritorială de nivelul I, în scopul 

promovării politicilor de tineret 

lei 500 450 -50               X  

Eficiență e2 
Costul editării unui număr de buletin ,,Stelele 

Nordului" 
lei 1700 0 -1700               X 

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4   6  

Total   Total 301,4 347,8 312,8 
 

Activitati pentru tineret 00239 Total 40,8 10,8 3,90  

Bunuri si servicii      00239 22 40,8 8,3 3,90  

Stocuri de materiale circulante       00239 33   2,5    

Intretinerea centrelor de tineret 00394 Total 210,6 237,0 208,9 

Cheltuieli de personal 00394 21 138,1 145,7 145,4 

Bunuri şi servicii 00394 22 52,0 63,6 40,9 
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Prestatii sociale 00394 27 1,0 1,0   

Alte cheltuieli 00394 28 5,0 10,0   
 

 Mijloace fixe                                                                                                                                                                             00394 31 6,5 1,7 1,7 
 

Stocuri de materiale circulante       00394 33 8,0 16,1 16,0 
 

Total 00462 Total 50,0 100,0 100,0 
 

Alte cheltuieli 00462 28 50,0 65,1 65,1 
 

Mijloace fixe 00462 31   10,8 10,8 
 

Stocuri de materiale circulante       00462 33   24,1 24,1 
 

      
   

 

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Politici și management în domeniul educației 8801 

I. Informație generală 

Scop Politici de stat în domeniul educației, implementate la nivel local. 

Obiectiv 

1.Eficientizarea reţelei şcolare prin creşterea raportului copil/instituţie de învăţămînt pînă la 150 copii/instituţie către anul  2020;  

2.Menținerea și creșterea  nivelului calității în învățămînt prin desfășurarea a cel puțin 20 monitorizări pe an. 

3.Organizarea și desfășurarea a 20 probe de evaluare la disciplinele de studiu în fiecare an. 

Descriere narativă 

Implementarea activităților ce țin de reforma structurală din învățămînt; menținerea și creșterea nivelului calității în învățămînt prin 

desfășurarea a circa 20 inspecții (monitorizări) tematice în 53 instituții de învățămînt general, organizarea și desfășurarea probelor de 

evaluare inițiale și semestriale la disciplinele de studiu. 

 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8 

Rezultat r1 
Creşterea numărului de elevi instruiţi în instituţiile de 

circumscripţie, comparativ cu anul precedent           
copii 50 12 -38   

Rezultat r2 Numărul mediu de copii per insituţie de învăţămînt unități 140 146 6   
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Produs o1 Numărul de instituţii preuniversitare reorganizate unități 1 0 -1    

Produs o2 Numărul de inspecţii (monitorizări) efectuate unități 20 25 5    

Produs o3 Numărul de evaluări efectuate unități 20 25 5    

Eficiență e1 Numărul de inspecţii (monitorizări) per angajat unități 2 2 0    

Eficiență e2 Numărul de evaluări per angajat unități 2 1 -1   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 1744,6 1744,6 1612,0  

Activitatea executivelor locale 00005 total 1593,8 1589,5 1465,7  

Cheltuieli de personal 00005 21 1211,4 1196,1 1132,5  

Bunuri și servicii 00005 22 127,5 160,0 139,9  

Prestații sociale 00005 27 2,0 13,0 10,4  

Mijloace fixe 00005 31 115,9 153,4 145,8  

Stocuri de materiale circulante 00005 33 137,0 67,0 37,1  

Deservire centralizată 00060 total 150,8 155,1 146,3  

Cheltuieli de personal 00060 21 128,8 132,0 131,4  

Bunuri și servicii 00060 22 1,0 1,0    

Prestații sociale 00060 27   1,1 1,1  

Mijloace fixe 00060 31 10,0 10,0 8,0  

Stocuri de materiale circulante 00060 33 11,0 11,0 5,8  

      
   

 

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Educație timpurie 8802  

I. Informație generală 

Scop 
Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară, cu capacități creative, potențial psihofiziologic și intelectual 

dezvoltate. 

Obiectiv 1.  În fiecare an vor fi asiguraţi cu servicii de educaţie preşcolară toţi copii în vărstă de 3-6 ani din localităţile Calaraşovca, Codreni, Frunză.        
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Descriere narativă 
Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor romi din or. Otaci și a copiilor din localitățile Frunză și Codreni, în 

care funcționează școli primare-grădinițe. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea copiilor cuprinşi cu educaţie preşcolară în  

localităţile Calaraşovca, Codreni și Frunză în 

numărul total de copii de 3-6 ani. 

          % 100 100 0    

Produs o1 

Numărul mediu de copii cuprinşi cu educaţie 

preşcolară în şcoli primare-grădiniţe, gimnazii-

grădiniţe şi în grupele pregătitoare 
unități 113 96 -17    

Eficiență e1 Cheltuieli medii per copil lei 28487 28768 281    

Eficiență e2 Numărul de copii la o unitate de personal pedagogic unități 10,67 9,9 -0,75   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 3162,4 3053,3 2777,7  

Educație timpurie 00199 total 2443,7 2494,4 2385,5  

Cheltuieli de personal 00199 21 1972,9 1753,1 1751,2  

Bunuri și servicii 00199 22 371,5 342,4 258,3  

Prestații sociale 00199 27 3,0 2,0 1,0  

Mijloace fixe 00199 31   230,4 229,3 

Stocuri de materiale circulante 00199 33 96,3 166,5 145,8 

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 700,7 540,9 376,2 

Cheltuieli de personal 00448 21 176,0 172,6 166,4  

Stocuri de materiale circulante 00448 33 524,7 368,3 209,8  
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Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 18,0 18,0 16,0  

Prestații sociale 00492 27 18,0 18,0 16,0  

          

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Învățămînt primar 8803 

I. Informație generală 

Scop 
Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară la treapta gimnazială, cu capacități creative, potențial 

psihofiziologic și intelectual dezvoltate. 

Obiectiv 

1.Asigurarea serviciilor educaționale de calitate la treapta primară de învățămînt pentru circa 45 copii în mediu pe an din localitățile Frunză 

și Codreni. 

2.Sporirea interesului copiilor și părinților pentru educația primară, prin reducerea numărului de absențe nemotivate cu 2% în fiecare an. 

Descriere narativă Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de educația primară a copiilor, din localitățile Frunză,Codreni. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea absenţelor nemotivate din anul de gestiune 

în numărul absenţelor nemotivate din anul precedent 
          % 96 94 -2    

Produs o1 
Numărul mediu de elevi instruiţi în şcolile primare-

grădiniţe 
unități 36 32 -4    

Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 46254 46941 687    

Eficiență e2 Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic unități 9 8 -1    

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 1620,2 1646,2 1518,1  
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Învățămînt primar 00200 total 1469,7 1507,4 1402,1  

Cheltuieli de personal 00200 21 1243,2 1141,4 1115,9  

Bunuri și servicii 00200 22 195,5 211,2 141,3  

Prestații sociale 00200 27 2,0 2,0 0,4  

Mijloace fixe 00200 31   73,6 73,4  

Stocuri de materiale circulante 00200 33 29,0 79,3 71,0  

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 132,5 120,8 100,0  

Cheltuieli de personal 00448 21 50,2 45,2 42,8  

Stocuri de materiale circulante 00448 33 82,3 75,6 57,2  

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 18,0 18,0 16,0  

Prestații sociale 00492 27 18,0 18,0 16,0  

          

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Învățămînt gimnazial 8804 

I. Informație generală 

Scop 
Competențe dezvoltate ale elevilor, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalității și orientate către următorul nivel de 

învățămînt. 

Obiectiv 

1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în gimnaziile din raion pentru 2250 elevi în mediu pe an.                    

2. Creşterea calității procesului de predare – învățare – evaluare prin dotarea către anul 2021 a 10 gimnazii cu echipament de calcul 

performant şi implimentarea softurilor educaţionale.   

 

Descriere narativă Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în gimnaziile din raion. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Numărul de gimnazii care utilizează soft-urile 

educaţionale 
    unități 10 12 2    

Produs o1 Numărul mediu de elevi instruiţi în gimnazii unități 2124 2028 -96    
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Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 19764,9 21926 2161,1    

Eficiență e2 Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic unități 7,9 9,02 1,12   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 46099,8 50968,0 49614,1  

Învățămînt gimnazial 00201 total 39118,2 44969,1 44465,3  

Cheltuieli de personal 00201 21 33445,9 36484,5 36356,6  

Bunuri și servicii 00201 22 3153,3 2342,4 2109,8  

Prestații sociale 00201 27 946,4 126,9 115,9  

Alte cheltuieli 00201 28   0,8 0,3  

Mijloace fixe 00201 31 222,0 4040,1 3944,4  

Stocuri de materiale circulante 00201 33 1350,6 1974,4 1938,4  

Transportarea elevilor 00389 total 2420,3 2414,1 1968,6  

Cheltuieli de personal 00389 21 1069,1 697,6 652,3  

Bunuri și servicii 00389 22 214,0 214,0 186,0  

Prestații sociale 00389 27 2,0 2,0 0,5  

Mijloace fixe 00389 31 732,2 1085,3 843,2  

Stocuri de materiale circulante 00389 33 403,0 415,2 286,6  

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 4027,3 3092,8 2704,2  

Cheltuieli de personal 00448 21 1321,3 1222,3 1189,5 

Bunuri și servicii 00448 22 23,0 19,8 19,7 

Prestații sociale 00448 27   6,4 5,5 

Mijloace fixe 00448 31   66,1 64,0  

Stocuri de materiale circulante 00448 33 2683,0 1778,2 1425,5  

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 534,0 492,0 476,0  

Prestații sociale 00492 27 534,0 492,0 476,0  
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Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Învățămînt liceal 8806 

I. Informație generală 

Scop Studii liceale de calitate necesare formarii culturii generale și continuării studiilor în instituțiile superioare de învățămînt. 

Obiectiv 

1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în liceele din raion petru 1650 elevi în mediu pe an.                    

2. Eficientizarea învăţămîntului liceal prin majorarea completării medii a claselor în liceele din raion cu 2 copii pînă în anul 2021, 

comparativ cu anul 2018.                    

3. Diminuarea degradării fizice a edificiilor liceilor și a uzurii morale a bazei tehnico-materiale a instituțiilor prin majorarea alocaţiilor 

pentru dotare şi reparaţii cu 10% anual, pînă în anul 2021.            

Descriere narativă Subprogramul cuprinde activitățile de instruire a copiilor în liceele din raion. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 Numărul mediu de elevi în clase unități 22 17 -5    

Rezultat r2 
Ponderea cheltuielilor pentru dotarea şi reparaţia 

liceelor, faţă de anul precedent 
% 100 210 110    

Produs o1 Numărul total de absolvenţi cu diplome de BAC unități 70 66 -4    

Produs o2 Numărul mediu al elevilor instruiţi în licee unități 1636 1548 -88    

Produs o3 Suma cheltuielilor pentru dotare şi reparaţii lei 606817 2193405,29 1586588,29   

Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 12599,8 17480 4880,2   

Eficiență e2 Numărul de elevi la o unitate de personal pedagogic unități 13 15 2   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  
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Total   total 26714,5 28352,0 27335,7  

Învățămînt liceal 00203 total 23459,3 26355,6 25837,8  

Cheltuieli de personal 00203 21 20009,1 21109,4 21013,1  

Bunuri și servicii 00203 22 2191,6 2009,7 1641,0  

Prestații sociale 00203 27 457,9 72,7 69,7  

Mijloace fixe 00203 31 404,8 2162,2 2134,2  

Stocuri de materiale circulante 00203 33 395,9 1001,5 979,8  

Întreţinerea căminelor 00204 total   34,0 17,7  

Cheltuieli de personal 00204 21   26,0 15,1  

Bunuri și servicii 00204 22   3,0    

Stocuri de materiale circulante 00204 33   5,0 2,5  

Proiecte de investiții publice 00319 total   102,2    

Mijloace fixe 00319 31   102,2    

Formarea componentei unității administrativ-teritoriale 00391 total 1022,3      

Alte cheltuieli 00391 28 1022,3      

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 1962,9 1590,3 1222,3  

Cheltuieli de personal 00448 21 501,3 475,7 470,5  

Bunuri și servicii 00448 22 36,2 36,2 25,7  

Prestații sociale 00448 27 2,0 3,0 0,5  

Mijloace fixe 00448 31   23,2 23,1  

Stocuri de materiale circulante 00448 33 1423,4 1052,2 702,5  

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 270,0 270,0 258,0 

Prestații sociale 00492 27 270,0 270,0 258,0 
         

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Servicii generale în educație 8813 

I. Informație generală 

Scop Educație de calitate și șanse egale la educație pentru toți copiii. 
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Obiectiv 

1.Menținerea și ridicarea nivelului de performanță și nivelului de calificare a cadrelor didactice prin organizarea în fiecare an a 80 activități 

instructiv-metodice, mentorate individuale și în grup. 

2.Facilitarea integrării a cel puțin 90% copii cu cerințe educaționale speciale (CES) pe an, din numărul total de copii referiți Serviciului 

asistență psihopedagogică (SAP). 

 

Descriere narativă 

Subprogramul include activitățile ce țin de sporirea și menținerea nivelului de calificare a cadrelor didactice din raion, asigurarea suportului 

pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățămînt din raion, asigurarea evidenței contabile a executării 

devizelor de cheltuieli a instituțiilor din subordinea direcției de învățămînt. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea cadrelor didactice cu grad de calificare în 

totalul cadrelor didactice din raion 
% 75 67 -8    

Rezultat r2 
Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu activităţi de 

instruire din totalul cadrelor didactice din raion 
% 90 89 -1    

Rezultat r3 
Ponderea copiilor cu CES integraţi în numărul total 

de copii referiţi SAP 
% 95 96 1    

Produs o1 Numărul de instruiri desfăşurate unități 130 125 -5    

Produs o2 Numărul de cadre didactice instruite unități 450 450 0    

Produs o3 Numărul mediu de copii CES integraţi unități 158 143 -15    

Eficiență e1 Persoane instruite per angajat centru metodic unități 30 30 0   

Eficiență e2 
Costul mediu al serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică, raportate la un copil cu CES 
lei 2585 4139,9 1554,9   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 1555,8 1562,7 1418,0  
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Activitatea metodică 00210  total 738,8 873,7 826,0  

Cheltuieli de personal 00210 21 542,8 672,7 672,3  

Bunuri și servicii 00210 22 105,0 25,0 16,2  

Prestații sociale 00210 27 1,0 6,0 5,5  

Alte cheltuieli 00210 28 30,0 19,5 19,5  

Mijloace fixe 00210 31 13,0 113,5 98,0  

Stocuri de materiale circulante 00210 33 47,0 37,0 14,5  

Servicii de asistență psihopedagogică 00390 total 817,0 689,0 592,0  

Cheltuieli de personal 00390 21 671,5 537,8 537,4  

Bunuri și servicii 00390 22 41,0 41,0 17,9  

Prestații sociale 00390 27 1,5 7,2 5,3  

Mijloace fixe 00390 31 25,0 25,0 9,7  

Stocuri de materiale circulante 00390 33 78,0 78,0 21,7  

          

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 

I. Informație generală 

Scop 
Condiții corespunzătoare intereselor și opțiunilor copiilor pentru timpul liber și dezvoltării capacităților elevilor la nivelul potențialului 

maxim. 

Obiectiv 
1. În fiecare an, cel puţin 20% din numărul total de elevi vor fi încadraţi în activităţi extraşcolare.                    

2. Către anul 2021 cel puţin 250 copii se vor odihni în tabăra de odihnă.            
 

Descriere narativă 
Programul cuprinde activitatea extrașcolară a copiilor în instituțiile extrașcolare din raion (două Centre de Creație a Copiilor, Școala de arte 

și Școala de muzică), asigurarea odihnei de vară a copiilor din instituțiile preuniversitare și tabăra de odihnă. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  
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Rezultat r1 
Ponderea elevilor antrenaţi în activităţi extraşcolare 

în numărul total de elevi 
% 25 20 -5    

Produs o1 
Numărul mediu de elevi cuprinşi cu servicii de 

educaţie extraşcolară 
unități 901 817 -84    

Produs o2 Numărul de elevi asiguraţi cu odihnă de vară unități 160 0 -160    

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în 

instituţiile extraşcolare 
lei 19660 22157 2497    

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru odihnă şi întremare la un 

copil 
lei 3696 0 -3696   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 8023,8 8184,2 7894,0  

Învățămînt extrașcolar 00209 total 7236,1 7438,1 7200,3  

Cheltuieli de personal 00209 21 6453,5 6259,1 6236,1 
 

Bunuri și servicii 00209 22 601,9 551,6 401,6 
 

Prestații sociale 00209 27 7,0 11,0 8,1 
 

Mijloace fixe 00209 31   314,5 298,7 
 

Stocuri de materiale circulante 00209 33 173,7 301,9 256,0 
 

Odihna de vară 00211 total 367,3 571,9 526,4  

Cheltuieli de personal 00211 21 245,8 122,2 121,9  

Bunuri și servicii 00211 22 54,5 34,5 22,6  

Prestații sociale 00211 27   2,3 2,3  

Mijloace fixe 00211 31   277,9 277,7  

Stocuri de materiale circulante 00211 33 67,0 135,0 101,9  

Susținerea elevilor dotați 00380 total 112,4 91,2 91,2  

Bunuri și servicii 00380 22 21,4 5,8 5,8  
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Alte cheltuieli 00380 28 88,0 85,4 85,4  

Stocuri de materiale circulante 00380 33 3,0      

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 224,0 5,0    

Cheltuieli de personal 00448 21 17,0      

Stocuri de materiale circulante 00448 33 207,0 5,0    

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 84,0 78,0 76,0  

Prestații sociale 00492 27 84,0 78,0 76,0  

          

Program (P1) Învățămînt 88  

Subprogram (P2) Curriculum 8815  

I. Informație generală  

Scop Rezultate evaluate în cadrul implementării curriculumului școlar.  

Obiectiv 
1. Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 360 absolvenţi ai trepei gimnaziale şi 90 absolvenţi ai treptei liceale în fiecare an.                    

2. Eliminarea cauzelor de fraudă la examenele de absolvire a gimnaziilor prin monitorizarea strictă a tuturor centrelor de evaluare raionale.            
 

Descriere narativă 
Subprogramul cuprinde activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire  a treptei gimnaziale  și liceale în cadrul 

implementării curriculumului școlar. 
 

II. Indicatori de performanță   

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri    

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 Ponderea fraudelor depistate din numărul total de 

aplicanţi la examenele de absolvire a gimnaziului % 0 0    

Rezultat r2 Ponderea fraudelor depistate din numărul total de 

aplicanţi la examenele de absolvire a liceului % 0 0    

Produs o1 Numărul aplicanţilor la examenenul de absolvire unități 450   -450 

Examenele nu 

s-au desfăşuat 

din cauza 

pandemiei 

COVID19 
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Eficiență e1 
Cheltuieli de organizare a examenelor de absolvire în 

mediu la un aplicant 
lei 101 0 0    

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 45,5 15,0    

Desfășurarea examenelor de absolvire 00215 total 45,5 15,0    

Cheltuieli de personal 00215 21 25,5      

Bunuri și serviciii 00215 22 2,0      

Stocuri de materiale circulante 00215 33 18,0 15,0    

          

Program (P1) Protectia sociala 90  

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul protectiei sociale 9001 

I. Informație generală 

Scop Sistem transparent de asistență socială și servicii sociale de calitate. 

Obiectiv 
1. Îmbunătățirea calificării a cîte 2 specialiști din cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei anual. 

2. În fiecare an cel puţin 75% din persoanele defavorizate vor fi incluse în sistemul de asistență socială. 
 

Descriere narativă Programul include activități ce contribuie la monitorizarea, promovarea politicilor din domeniul asistenței sociale. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 Ponderea specialiştilor instruiţi din numărul total % 31 0 -31    
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Rezultat r2 

Ponderea persoanelor defavorizate incluse în 

sistemul de asistenţă socială în totalul persoanelor 

eligibile 

% 55 50 -5    

Produs o1 Numărul de specialişti instruiţi unităţi 5 0 -5    

Produs o2 
Numărul de beneficiari incluşi în sistemul de 

asistenţă socială 
unităţi 60 68 8    

Eficiență e1 Cheltuieli medii pentru un specialist instruit lei 6 0 -6   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 1420,90 1573,60 1537,30  

Activitatea executivelor locale 00005 total 1332,60 1489,90 1470,30  

Cheltuieli de personal 00005 21 1118,60 1275,90 1274,70  

Bunuri si servicii 00005 22 67,00 67,00 61,10  

Prestatii sociale 00005 27 2,00 2,00 1,30  

Mijloace fixe 00005 31 48,00 48,00 42,00  

Stocuri de materiale circulante 00005 33 97,00 97,00 91,20  

Deservire centralizata 00060 total 88,30 83,70 67,00  

Cheltuieli de personal 00060 21 78,30 73,70 59,10  

Mijloace fixe 00060 31 6,00 6,00 4,60  

Stocuri de materiale circulante 00060 33 4,00 4,00 3,30  

          

Program (P1) Protectia sociala 90  

Subprogram (P2) Protectie a familiei si copilului 9006 

I. Informație generală 

Scop Un mediu familial favorabil pentru copiii rămași fără ocrotire părintească. 
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Obiectiv 

1. Asisgurarea menținerii în casa de copii de tip familial a 7 copii și în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a 12 copii în fiecare an. 

2. În fiecare an vor fi pregătiţi cel puţin 2 solicitanţi pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă. 

3. În fiecare an cel puţin 5% din copiii fără ocrotire părintească vor fi reîncadraţi în familii. 

 

Descriere narativă 
Oferirea serviciului familial de calitate.Facilitarea socializării copiilor lipsiți de îngrijire părintească și pregătirea lor pentru viața 

independentă. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 
Ponderea copiilor reintegraţi în familii din numărul 

total de copii în serviciile sociale 
% 35 30 -5    

Produs o1 

Numărul mediu de copii menţinuţi în casa de copii de 

tip familial (CCTF) şi în serviciul de asistenţă 

parentală profesionistă (APP)) 

unităţi 13 11 -2    

Produs o2 
Numărul de persoane instruite pentru activitate ca 

asistent parental profesionist 
unităţi 2 0 -2    

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui copil în 

CCTF şi APP 
lei 37512,33 63100,00 25587,67   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 2601,00 2683,10 2016,40  

Sustinerea copiilor ramasi fara  ingrijirea parinteasca 00275 total 1062,70 1146,40 970,30  

Prestaţii sociale 00275 27 1062,70 1146,40 970,30  

Servicii de asistenta parentala profesionista 00284 total 631,50 629,10 526,90  

Cheltuiei de personal 00284 21 436,10 433,70 337,10  



81 
 

Prestaţii sociale 00284 27 195,40 127,40 123,90  

Mijloace fixe 00284 31   68,00 65,90  

Sustinerea caselor de copii de tip familial 00327 total 168,00 170,40 167,20  

Cheltuiei de personal 00327 21 83,00 85,40 85,00  

Prestaţii sociale 00327 27 85,00 68,20 65,40  

Mijloace fixe 00327 31   16,80 16,80  

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii              00410 total 583,70 549,20 183,00  

Prestaţii sociale 00410 27 583,70 549,20 183,00  

Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale 00479 total 155,10 188,00 169,00  

Prestaţii sociale 00479 27 155,10 188,00 169,00  

          

Program (P1) Protectia sociala 90  

Subprogram (P2) Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 9010 

I. Informație generală 

Scop Condiții de trai acceptabile pentru persoanele cu necesități speciale. 

Obiectiv 

1.Asigurarea a 20 persoane singuratice și în vîrstă cu adăpost în fiecare an. 

2.În fiecare an circa 680 persoane în vîrstă și singuratice vor fi deservite de asistenți personali. 

3. În fiecare an cel puţin 10 % din persoanele ţintuite la pat vor fi deservite de asistenţi personali. 

 

Descriere narativă 
Măsuri și activități realizate pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanei, familiei în vederea depășirii unor situații de disficultate, de 

prevenire a marginalizării și excluziunii sociale. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 

Ponderea persoanelor în vîrstă şi singuratice 

deservite la domiciliu în numărul total de solicitanţi 

eligibili 

% 100,00 100,00 0,00    
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Rezultat r2 
Ponderea persoanelor deservite de asistenţi personali 

în numărul total de solicitanţi eligibili 
% 13,00 21,00 8,00    

Produs o1 Numărul persoanelor cazate în azil unităţi 20,00 17,00 -3,00    

Produs o2 
Numărul de persoane beneficiare de serviciul 

asistentului personal 
unităţi 40,00 104,00 64,00    

Produs o3 
Numărul de persoane deservite de către lucrătorii 

sociali 
unităţi 512,00 523,00 11,00    

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui beneficiar 

de azil 
lei 17415,83 122052,94 104637,11    

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru deservirea unui beneficiar cu 

serviciile de asitent personal 
lei 8145,00 28217,30 20072,30    

Eficiență e3 
Costul mediu de deservire a unui beneficiar de 

servicii sociale la domiciliu 
lei 1499,50 7960,80 6461,30   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 11782,40 13873,80 12293,30  

Serviciul asistenta personala 00246 total 1954,80 4102,80 2934,60  

Cheltuieli de personal 00246 21 1911,80 4025,30 2918,50  

Bunuri şi servicii 00246 22 7,00 7,00 4,10  

Prestaţii sociale 00246 27 20,00 54,50 0,80  

Stocuri de materiale circulante 00246 33 16,00 16,00 11,20  

Servicii de deservire sociala la domiciliu 00268 total 4606,60 4378,30 4163,50  

Cheltuieli de personal 00268 21 4327,60 4055,30 3869,40  

Bunuri şi servicii 00268 22 25,00 27,00 14,60  
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Prestaţii sociale 00268 27 2,00 3,50 1,70  

Mijloace fixe 00268 31 166,00 207,40 202,70  

Stocuri de materiale circulante 00268 33 86,00 85,10 75,10  

Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati  si pensionari 00299 total 2089,90 2117,70 2074,90  

Cheltuieli de personal 00299 21 1247,20 1275,00 1274,60  

Bunuri şi servicii 00299 22 161,20 162,20 149,80  

Prestaţii sociale 00299 27 1,50 1,50 1,00  

Mijloace fixe 00299 31 255,00 257,00 256,70  

Stocuri de materiale circulante 00299 33 425,00 422,00 392,80  

Activitatea felcerilor-protezisti 00301 total 50,00 50,00 37,20  

Cheltuieli de personal 00301 21 40,00 40,00 28,70  

Bunuri şi servicii 00301 22 7,00 7,00 5,80  

Stocuri de materiale circulante 00301 33 3,00 3,00 2,70  

Compensaţia pentru serviciile de transport 00302 total 1101,40 1197,50 1103,60  

Prestaţii sociale 00302 27 1101,40 1197,50 1103,60  

Servicii de asistenta sociala comunitara 00326 total 1829,70 1877,50 1864,80  

Cheltuieli de personal 00326 21 1724,70 1772,50 1772,30  

Bunuri şi servicii 00326 22 29,00 40,00 30,70  

Prestaţii sociale 00326 27 1,00 1,00 0,90  

Mijloace fixe 00326 31 41,00 24,00 23,90  

Stocuri de materiale circulante 00326 33 34,00 40,00 37,00  

Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populatie 00348 total 150,00 150,00 114,70  

Bunuri şi servicii 00348 22 150,00 150,00 114,70  

          

Program (P1) Protectia sociala 90  

Subprogram (P2) Protectie sociala in cazuri exceptionale 9012 

I. Informație generală 
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Scop Persoane social vulnerabile susținute în situații dificile. 

Obiectiv 

1. În fiecare an cel puţin 50 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu suport monetar. 

2. În fiecare an cel puţin 250 de beneficiari eligibili vor fi asiguraţi cu colete alimentare. 

3. Alimentarea în mediu a  15 persoane pe zi in cantinele sociale. 

 

Descriere narativă 
Subprogramul dat cuprinde actțiuni ce țin de acordarea ajutorului material persoanelor soacialmente vulnerabile și acordarea prînzurilor 

calde în cantina socială familiilor defavorizate. 

II. Indicatori de performanță  

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r2 
Gradul de îndeplinire a planului de alimentație a 

persoanelor în cantinele sociale 
% 100 299 199    

Rezultat r3 
Ponderea beneficiarilor asiguraţi cu suport monetar 

în totalul beneficiarilor eligibili 
% 50 100 50    

Produs o4 Numărul de beneficiari asiguraţi cu suport monetar unităţi 45 17 -28    

Produs o5 Numărul de beneficiari asiguraţi cu colete alimentare unităţi 120 359 239    

Produs e3 Costul mediu al unui colet alimentar unităţi 200 120 -80    

Eficiență e4 Mărimea medie a suportului monetar la un beneficiar lei 4336 3823,52 -512,48   

 III. Cheltuieli, mii lei  

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 285,40 505,40 355,10  

Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile          00291 total 30,30 250,30 247,00  

Bunuri și servicii 00291 22 0,30 0,30    

Prestatii sociale 00291 27 30,00 54,00 51,00  

Stocuri de materiale circulante 00291 33   196,00 196,00  
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Serviciile cantinelor de ajutor social 00300 total 60,00 60,00 43,10  

Bunuri si servicii 00300 22 60,00 60,00 43,10  

Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate      00487 total 195,10 195,10 65,00  

Prestatii sociale 00487 27 195,10 195,10 65,00  

          

Program (P1) Protectia sociala 90  

Subprogram (P2) Protectie sociala a unor categorii de cetateni 9019 

I. Informație generală 

Scop Categorii anumite de cetățeni cu unele tipuri de cheltuieli compensate, inclusiv tinerii specialiști atrași în instituțiile socio-culturale. 

Obiectiv 1.Creșterea numărului tinerilor specialiști angajați în câmpul muncii în mediul rural de la 10 la 30 persoane către anul 2021  

Descriere narativă 
Subprogramul cuprinde măsuri și activități de stabilire și achitare a unor compensații suplimentare și achitare a unor compensații 

suplimentare anumitor categorii de cetățeni în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale. 

II. Indicatori de performanță 

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii  

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8  

Rezultat r1 

Ponderea tinerilor specialişti aflaţi în serviciu la 

finele anului în totalul tinerilor specialişti angajaţi în 

ultimii trei ani 

% 100 100 0    

Produs o1 
Numărul tinerilor specialişti menţinuţi în serviciu în 

spaţiu rural 
unităţi 7 4 -3    

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru stimularea unui tînăr 

specialist în localităţile rurale 
lei 51753 25125 -26628    

 III. Cheltuieli, mii lei   

Denumire 
Cod Suma  

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat  

1 2 3 4 5 6  

Total   total 265,60 992,80 807,70  
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Sustinerea tinerilor specialisti 00214 total 265,60 285,60 100,50  

Prestatii sociale 00214 27 265,60 285,60 100,50  

Compensarea cheltuielilor persoanelor represate si ulterior reabilitate           00310 total 0,00 19,20 19,20  

Alte cheltuieli  00310 28   19,20 19,20  

Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populatie                                                                                

Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populatie                                                                                
00348 total   688,00 688,00  

Prestații sociale 00348 27   688,00 688,00  
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Notă informativă  

la Decizia 2/2 din 16 aprilie 2021 

„Cu privire la aprobarea Raportului despre executarea bugetului raional pe 

anul 2020.” 
 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu cerinţele  art. 31(3) din Legea 

privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 cu scopul de a asigura 

raportarea către Consiliul raional a datelor privind executarea bugetului raional pe 

anul 2020. 

Raportul narativ cu anexele sale conţin informaţiile generale privind executarea 

bugetului raional pe anul 2020, precum şi unele comentarii mai detaliate privind 

veniturile şi cheltuielile,  precum şi performanţa subprogramelor de cheltuieli. 

În conformitate cu legea sus menţionată, autorităţile reprezentative şi deliberative 

urmează să aprobe raportul anual privind executarea bugetului pînă la data de 1 

aprilie. 

  

Şef direcţie finanţe                                                       Gudima Constantin 

 

  



88 
 

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/3 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la aprobarea normelor  

de utilizare a autoturismelor de serviciu  

de către instiuţiile finanţate din bugetul raional 

În scopul asigurării controlului asupra consumului de combustibil la 

autoturismele Aparatului Preşedintelui, secţiilor şi direcţiilor din subordinea 

Consiliului raional, în conformitate cu ordinul Ministerului Transporturilor şi 

Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 „cu privire la aprobarea normelor 

de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto”, precum şi ţinînd cont 

de condiţiile de exploatare,  Consiliul raional  

Decide: 

1. Se aprobă normele de bază de consum de combustibili pentru mijloacele de 

transport din instituţiile subordinate Consiliului raional Ocniţa, precum şi 

limitele anuale de parcurs, conform anexei la prezenta decizie. 

2. Evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se efectuează cu 

ajutorul coeficienţilor de rectificare reglementaţi sub formă de procent de 

majorare a semnificaţiei iniţiale a normei, după cum urmează: 

- pentru funcţionarea transportului auto pe timp de iarnă (15 noiembrie – 

15 martie) – cu 10%;  

- pentru automobilele aflate în exploatare peste 5 ani – cu 5%, peste 8 ani 

– cu 10%;  

- la funcţionarea în condiţii climaterice excepţionale şi rutiere dificile în 

perioada impracticabilităţii sezoniere (troiene, gheţuş, ninsori puternice, 

inundaţii şi alte calamităţi naturale) – cu 35%;  

- la utilizarea condiţionerului sau instalaţiei "control-climă" în timpul 

mersului automobilului – cu 7%;  

- la utilizarea condiţionerului sau instalaţiei "control-climă" în timpul 

staţionării (indiferent de anotimp) consumul normativ de combustibil se 

stabileşte după formula: o oră de staţionare cu motorul în funcţiune 

corespunde 10 km de parcurs;  
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- în timpul rece al anului (temperatura medie zilnică mai joasă de +5 grade 

C) la staţionarea sau încălzirea automobilelor şi autobuzelor (în lipsa 

încălzitoarelor independente), precum şi la staţionarea cu motorul în 

funcţiune în aşteptarea pasagerilor (inclusiv a persoanelor bolnave, 

invalizilor, elevilor etc.) se stabileşte consumul normativ de combustibil din 

calculul: o oră de staţionare cu motorul în funcţiune corespunde 10 km de 

parcurs.  

În cazul necesităţii aplicării concomitente a cîtorva adaosuri norma de 

consum de combustibil se stabileşte în funcţie de suma dintre aceste 

adaosuri.  

3. Pentru modelele, mărcile şi modificaţiile noi de tehnică auto, pentru care 

organul central de specialitate al Republicii Moldova, sau Consiliul raional 

Ocniţa  nu a aprobat norme de bază de consum de combustibil (lipsesc în 

prezentul act normativ), preşedintele raionului este în drept să pună în 

aplicare, norme provizorii, care vor fi aplicate pînă la aprobarea lor de către 

organul central de specialitate sau pînă la suplimentarea prezentului act 

normativ. Normele provizorii sunt stabilite conform datelor prezentate de 

producătorii auto sau importatorii autorizaţi ai acestora, sau datele menţionate 

în instrucţiunea de exploatare a autovehiculului. În calitate de cifră de 

referinţă urmează a fi utilizată norma de consum mixtă, care va fi ajustată cu 

ajutorul coeficienţilor de rectificare. 

4. Semnificaţia normată a consumului de combustibil pentru autoturisme şi 

autobuse se va calcula după formulele corespunzătoare, aprobate prin ordinul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor  nr. 172 din 

09.12.2005. 

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

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

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

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca  
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Anexă 

 la decizia Nr 2/3 din 16 aprilie 2021 

Consiliului raional Ocniţa  

 

Normele de bază de consum de combustibili şi limitele anuale de parcurs  

pentru mijloacele de transport din instituţiile subordinate Consiliului raional Ocniţa 

Instituţia Subdiviziunea, 

beneficiarul 

Marca,  

model 

Anul 

producerii 

Număr de 

înmatriculare 

Capacitate 

cilindrică 

cm3  

Tip 

combustibil 

Norma de 

bază, 

l/100km 

Norma de 

consum la 

utilizarea 

încălzitorului 

independent, 

l/oră 

Limita 

maximă de 

parcurs 

anual, km 

Consiliul 

raional 

Ocniţa 

Preşedintele 

raionului 

Toyota 

Camry 

2019 RMA 155 2487  hybrid-

benzină 

conform 

calculatorului 

de bord 

 
45 000 

Vicepreşedintele 

raionului 

Şcoda 

Superb 

2007 VZV 336 1800 benzină conform 

calculatorului 

de bord 

 
25000 

Vicepreşedintele 

raionului 

Dacia 

Logan 

2013 OCAO 071 1149 benzină 7,7 
 

25000 

Serviciul 

construcţii, 

gospodărie 

comunală şi 

drumuri 

Dacia 

Logan 

2013 OCAO 097 1149 benzină 7,7 
 

15 000 

Activitatea 

administrativ-

militară 

Dacia 

Logan 

2018 YAL 643 999 benzină 7 
 

15 000 
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Aparatul 

preşedintelui 

raionului 

VAZ 

21070 

2004 OCAI 063 1451 benzină 8,6 
 

12 000 

Mercedes 

412 D 

1993 OCAI 558 2874 motorină 12 
 

15000 

  

Direcţia 

finanţe  

Direcţia finanţe Dacia 

Logan 

2020 DSM 248 999 benzină 7 
 

16000 

  

Direcţia 

învăţămînt  

Direcţia 

învăţămînt 

Dacia 

Logan 

2017 NAW 379 999 benzină 7 
 

25000 

DAEWOO 

NEXIA 

2008 OCAK 562 1480 benzină 7,7 
 

10000 

  

Serviciul 

asistenţă 

psihopedagogică 

Dacia 

Logan 

2013 OCAO 588 1149 benzină 7,7 
 

15000 

  

Serviciul 

transport elevi 

Autobuz  

I-VAN 

A07A1-12 

(28 loc.) 

2012 OCAN 306 5675 motorină 21,5 3,5 

conform 

necesităţilor 

Autobuz I-

VAN 

A07A3-10 

(34 loc.) 

2012 OCAN 319 5675 motorină 22 3,5 

Autobuz 

Renault 

Master   

2016 LPM 451 2299 motorină 11 1 
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Autobuz 

Renault 

Master  

Vagon 

2016 LPM 446 2299 motorină 11 1 

Autobuz 

Renault 

Master   

2016 LPM 450 2299 motorină 11 1 

Autobuz 

Opel 

Movano 

2014 XDC 512 2299 motorină 11 1 

Autobuz 

IVECO 

bus Wing 

2011 SGS 393 2998 motorină 12,7 2,5 

Autobuz 

KAVZ 
1990 NYD 310 4250 benzină 35  

  

Direcţia 

asistenţă 

socială şi 

protecţia 

familiei 

Diecţia asistenţă 

socială şi 

protecţia 

familiei 

Dacia 

Logan 
2005 OCAJ 001 1390 benzină 8,8  25000 

Serviciul 

îngrijire socială 

la domiciliu 

Dacia 

Logan 

MCV 

2020 SMM 331 999 benzină 7  20000 

  

Secţia 

cultură 
Secţia cultură VAZ 2114 2004 OCAH 546 1452 benzină 7,4  12000 
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Notă informativă  

la Decizia 2/3  din 16 aprilie 2021 

 „Cu privire la aprobarea normelor de utilizare a autoturismelor de serviciu 

de către instiuţiile finanţate din bugetul raional” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea îmbunătăţirii 

controlului asupra cheltuielilor de exploatare a unităţilor de transport aflate în 

dotarea instituţiilor din subordinea Consiliului raional. Drept bază pentru elaborare 

proiectului deciziei a servit ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor nr. 172 din 09.12.2006, cu modificările în vigoare la data de 08.06.2020. 

La mărcile unităţilor de transport, ce se regăsesc în ordinul nr. 172, normele de bază 

de consum au fost preluate din ordinul respectiv. Pentru unităţile de transport ce nu 

se regăsesc în ordinul nr. 172 (cele din dotarea serviciului transport elevi), normele 

propuse sînt elaborate în baza măsurărilor consumului real, efectuate de 

subdiviziunea respectivă şi în baza instrucţiunilor de exploatare a unităţilor 

respective.  

Pentru evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se vor lua 

în consideraţie coeficienţii de rectificare reglementaţi sub formă de procent de 

majorare a semnificaţiei iniţiale a normei. Coeficienţii propuşi în punctul 2 al 

deciziei se încadrează în limitele celor prevăzuţi în ordinul nr. 172. Pentru calcularea 

consumului normat cu luarea în consieraţie a coeficienţilor respectivi, se vor aplica 

formulele de calcul aprobate prin ordinal MTID nr. 172 pentru autoturisme şi pentru 

autobuse. 

Pentru autoturismele de serviciu, în anexa la decizie se propune aprobarea 

limitelor de parcurs anual, de care se va ţine cont la estimarea cheltuielilor de 

exploatare a lor. Ca bază pentru determinarea lor au servit datele privind parcursul 

annual în anii 2018-2019. Pentru autobusele din dotarea Serviciului transport elevi, 

nu se propune aprobarea limitelor de parcurs, deoarece parcursul poate varia în 

dependenţă de rutele de transport a elevilor în fiecare an, de numărul competiţiilor 

sportive şi locul de desfăşurare a lor, la care sînt transportate echipele raionale. 

 

Șef Direcție Finanțe                                                                     C. Gudima 
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   REPUBLICA MOLDOVA       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                         РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/4 

din 16 aprilie 2021 

 

 Cu privire  la aprobarea Programului raional 

 de asigurare cu cadre medicale a  

 Instituțiilor  Medico-Sanitare Publice 

 din teritoriul administrat pentru anii 2021-2025 

 

 În scopul realizarii prevederilor articolelor 6,11,20  ale Legii Ocrotirii 

Sănătății nr. 411-XII  din 28.03.1995, a art.14 al Legii nr.185 din 27.02.1998 cu 

privire  la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în conformitate cu art.4 din  

Legea nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic  și art.4, 

12 din  Legea nr 10-XIV  din 23 februarie 2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice,  în temeiul art.4 al.(2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 și art. 43 litera (j) a Legii privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional 

DECIDE 

1. Se aprobă Programul raional de asigurare cu cadre medicale a  Instituțiilor  

Medico-Sanitare Publice din teritoriul administrat pentru anii 2021-2025, 

conform anexei nr.1. 

2. Şefii IMPS  vor asigura implementarea acţiunilor Programului raional de 

asigurare cu cadre medicale a  Instituțiilor  Medico-Sanitare Publice din 

teritoriul administrat pentru anii 2021-2025,   în conformitate cu Programul 

aprobat. 

3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Program se va efectua din contul şi în 

limitele mijloacelor bugetului raional. 

4. Implementarea prezentului Program se pune în sarcina domnului Iurie Plopa, 

președintele rionului.  

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică, prin amplasarea pe pagina 

oficială a Consiliului raional www.ocnita.md 

 

  Preşedintele şedinţei     

Secretarul    Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Anexă 

 la Decizia 2/4 din 16 aprilie 2021 

PROGRAMUL RAIONAL 

« Necesarul de cadre în instituțiile medico – sanitare publice din raionul 

Ocnița în perioada 2021 – 2025» 

1. Scopurile, problemele și termenii de realizare al Programului 

      Scop : Asigurarea fluienței și stabilirii tinerilor specialiști în instituțiile medicale 

din teritoriul administrat, competarea efectivului de personal, ce va permite 

asigurarea reală a acordării asistenței medicale populației. 

      Problema : Majorarea nivelului motivațional a efectivului medical. 

     Termeni : 2021 – 2025. 

2. Mecanismele de realizare a Programului 

2.1 Spațiul locativ de serviciu se transmite în baza contractului de locațiune, 

medicilor sosiți în teritoriul administrat, în 2021-2025, care nu au în 

proprietate locuințe, care, în 2021-2025, au încheiat contracte de muncă cu 

instituțiile medicale și au dat acordul de a activa în instituție nu mai puțin de 

5 (cinci) ani. 

2.2 Medicii – specialiști, care au sosit în teritoriul administrat în 2021 – 2025, și 

nu au în posesie spațiu locativ, care au încheiat contracte de muncă în 2021 

– 2025, cu instituțiile bugetare municipale de profil, cu acordul de a activa în 

acestea nu mai puțin 5 (cinci) ani (în continuare – Beneficiar), sînt în drept 

de a încheia (din 2021), contract de arendă/locațiune a spațiului locativ, care 

nu se atribuie fondului locativ municipal.  

Plata compensației pentru arenda/locațiunea locuinței, care nu se atribuie 

fondului locativ municipal, se va realiza la locul de muncă, lunar, în 

conformitate cu perioada de arendă/locațiune, în termen de 15 zile de la 
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prezentarea documentelor, care adeveresc plata pentru locațiune nu mai mult 

de 500 lei. 

Pentru primirea compensației, Beneficiarul va prezenta Angajatorului, următoarele 

documente : 

- Cererea de plată a compensației 

- Contractul de arendă/locațiune a spațiului locativ 

- Documentele de plată pentru spațiul locativ (recepisă sau chitanța de plată) 

- Copia actului de identitate. 

2.3 Îndemnizația unică, în mărime de 50 mii lei, se acordă Beneficiarului, 

necătînd la posesia spațiului locativ, care a sosit pe teritoriul raionului Ocnița 

în 2021-2025 și a încheiat în această perioadă contract de muncă, prin care 

se obligă să activeze în instituție nu mai puțin de 5 (cinci) ani. Plata 

îndemnizației se efectuiază la locul de muncă, în termen de 90 zile din 

momentul angajării, din bugetul raional. 

În cazul, cînd, la inițiativa angajatului, pînă la expirarea termenului 

contractului de muncă, acesta dorește să se concedieze, îndemnuizația unică 

urmează a fi restituită în buget în volum deplin. Mecanismul de bază a 

realizării Programului se declanșează conform: 

- Contractelor de muncă, acordurilor cu personalul medical. 

2.4 Plata burselor, studenților instituțiilor superioare de profil, începînd din 

cursul IV, care doresc să se angajeze, la finele studiilor, în instituțiile 

medicale din raion, se va efectua în mărime de 1500 lei lunar, pînă la 

finalizarea studiilor, inclusiv studiile la internatură. Plata se va efectua după 

prezentarea de către student a rezultatelor obținute pe simestru, cu 

calificativul nu mai jos de 8 (opt). În caz de reziliere a contractului – 

acordului din inițiativa studentului, se efectuiază returnarea sumei plătite, 

integral. 

2.5 Acordarea ajutorului social specialiștilor, angajați conform Programului : 

- Plata serviciilor comunale – nu mai mult de 1 (una) mie lei lunar 
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2.6 Selectarea și pregătirea studenților instituțiilor superioare de profil, pentru 

atragerea acestora în activitatea instituțiilor medicale municipale din raion. 

2.7 Pregătirea post-universitară : pregătirea profesională, cusuri de certificare, 

sporirea calificativului se efectuiază din contul instituțiilor medicale. 

2.8 Ridicarea prestijiului specialităților medicale, atragerea absolvenților din 

raion în instituțiile de învățămînt cu profil medical. Organizarea concursului 

anual «Сel mai profesionist între tinerii medici» cu premierea învingătorului. 

3. Stabilirea eficacității realizării Programului  

Fluxul efectivului medical : 

În 2021 -  2 unități 

În 2022 - 4 unități 

În 2023 – 4 unități 

În 2024 -  3 unități 

În 2025 – 3 unități 

 

Total  pentru anii 2021-2025: 16 unități. 

 

Completarea efecivului în instituțiile medicale, nu mai puțin de 95 %. 

 

Completarea efectivului medicilor de familie, nu mai puțin de 95 %. 

 

Cota – parte a tinerilor specialiști – nu mai puțin 25% 
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4. Justificarea sprijinului financiar al programului 

Rezultatele realizării Programului 

Nr. 

d/o 

Instituțiile  

medicale 

Mărimea la 

01.01.21 

Mărimea la sfârșitul anilor 

2021 2022 2023 2024 2025 

Numă

rul 

medici

lor 

Efecti

vul 

medi

cilor 

num. efect 

% 

num. ef 

% 

num. ef. 

% 

num

. 

ef. 

% 

num

. 

ef. 

% 

1 IMSP 

SR Ocnița 

26 61,1 28 71,8 30 76,9 33 84,6 35 89,7 37 94 

Cota-parte a tinerilor 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7,7 2 10 2 12,8 2 17,9 

2 IMSP 

CS Ocnița 

13 93,1 13 93,1 15 95 15 95 15 95 16 97,1 

Cota-parte a tinerilor 1 0,8 1 0,8 3 23 3 23 3 23 4 30,7 

3 IMSP 

CS Otaci 

8 89,1 8 89,1 8 89,1 9 99,0 9 99,0 9 99,0 

Cota-parte a tinerilor 1 14,6 1 14,6 1 14,6 2 15,2 3 37,5 3 37,5 

4 IMSP 

CS Frunză 

3 100,0 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Cota-parte a tinerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Asigurarea financiară a Programului 

Volumul asigurării financiare pentru realizarea prevederilor Programului se stabilește prin Decizia Consiliului raional, pentru 

fiecare an financiar. 

Nr. Cheltuieli  Plata/specialist 

(mii lei) 

Volumul finanțării (anual) 

(mii lei) 

Cheltuieli 

(mii lei) 

1 Numărul de medici 

recrutați 

IMSP SR 

IMSP CS Ocnița 

IMSP CS Otaci 

IMSP CS Frunză 

- 

2021 2022 2023   Total 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

3 

- 

1 

- 

2 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

11 

3 

2 

- 

2 Îndemnizația unică 50,0 100,0 200,0 200,0 150,0 150,0 800,0 

3 Arenda locuinței 0,5 12,0 36,0 60,0 78,0 96,0 282,0 

4 Plata serviciilor 

comunale (lunar) 

1,0 24,0 72,0 120,0 

 

156,0 192,0 564,0 

5 Plata burselor (lunar) 1,5 18,0 54,0 90,0 108,0 126,0 396,0 

Total : 

Costul implementării 

Programului 

 154,0 362,0 470,0 492,0 564,0 2042,0 
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Volumul alocațiilor bugetare pentru realizarea Programului se aprobă de Consiliul 

raional pentru fiecare an financiar. Planificarea se face în corespundere cu 

planificarea bugetului raional. 

Întroducerea schimbărilor în Program, ce pot influiența realizarea acestea, se fac din 

inițiativa persoanei responsabile, împuternicite de președintele raionului. 

Schimbările în devizele de cheltuieli se fac în conformitate cu acordurile/contractele 

de muncă încheiate cu conducătorii instituțiilor de profil. 

Anual, pînă la 01.06, persoana responsabilă, în urma demersurilor conducătorilor 

instituțiilor medicale, adresează Direcției raionale finanțe o crere bugetară privind 

finanțarea Programului pentru următorul an 

Persoana responsabilă, anual, pînă la 01 martie a anului următor, va prezenta o dare 

de samă, privind realizarea Programului, la discreția Consiliului raional, care va 

decide asupra continuării/încetării realizării Programului. 

 

 

         Vicepreședintele raionului                               G. Zalevscaia 
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Nota informativă 

la Decizia nr. 2/4 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire  la aprobarea Programului raional de asigurare cu cadre 

medicale a Instituțiilor  Medico-Sanitare Publicedin teritoriul administrat 

pentru anii 2021-2025” 

 

Accesul la serviciile de sănătate reprezintă un drept fundamental și este și 

responsabilitatea  autorităților APL de a asigura tuturor cetățenilor accesul la servicii 

de calitate. Populația trebuie să dețină acces la personal medical de încredere și 

competent. Deși Republica Moldova  se bucură de un număr suficient de mare de 

absolvenți de medicină, raionul Ocnița  se confruntă cu un deficit major de personal 

medical. 

Mulţi lucrători medicali pleacă din sistem ori  migrează spre alte ţări pentru a 

beneficia de salarii mai mari, satisfacţie la locul de muncă, oportunităţi în 

carieră şi o viață mai bună. 

De menţionat că, statul investeşte în instruirea unui viitor medic,  în funcţie 

de specialitate, de la 167 000 lei până la 185 700 lei. Din aceste considerente este  

necesar ca politicile în domeniul sănătăţii raionului Ocnița  să definească drept 

obiectiv atragerea, motivarea şi reţinerea tinerilor specialiști medici pentru activitate 

în sistemul sănătăţii, conform calificărilor de care dispun, aceasta reprezentând unica 

sursă  de asigurare a populaţiei raionului cu medici şi respectiv cu asistenţă medicală 

calificată. 

Scopul ”Programului raional de asigurare cu cadre medicale a Instituțiilor  

Medico-Sanitare Publice din teritoriul administrat pentru anii 2021-2025” este 

asigurarea  fluxului de tineri specialiști medici în IMPS din raionul Ocnița, fapt ce 

va permite completarea deficitului de  cadre medicale și va consolida   accesul 

populației  la serviciile medicale de calitate. 

Obiectivul Programului este creșterea motivării cadrelor medicale de a activa 

în teritoriul raionului, atragerea tinerilor cu studii superioare medicale în activitatea 

IMPS din raionul Ocnița. 

Termenul realizării programului raional  este  perioada  anilor 2021-2025. 

 

 

Șef Secția Administrație publică                               A. Cibotari 
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 REPUBLICA MOLDOVA   PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/5 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la modificarea și aprobarea  

listei bunurilor imobile, proprietate publică 

 și privată a raionului 

 

În urma transmiterii unor bunuri patrimoniale din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a raionului, prin Hotărârile Guvernului nr. 883 din 09.12.2020, 

nr. 978 din 22.12.2020 ”Cu privire la transmiterea unui bun imobil” ; art. 43 (1) al 

Legii privind Administrația Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12 2006, art.10 al 

Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind Administrarea și Deetatizarea Proprietății 

publice, Consiliul raional,  

DECIDE: 

1. Se modifică și se aprobă lista bunurilor imobile proprietate publică și privată 

a raionului conform anexei, parte componentă a prezentei Decizii. 

2. Direcția  economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru v-a evalua 

anual patrimoniul  public și privat al raionului cu aducerea la cunoștință 

Consiliului raional. 

3. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii, se pune în sarcina dlui E. Șipcalov 

vicepreședintele raionului. 

 

 

 

Președintele ședinței                                          ____________________ 

 

         Secretarul Consilului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Anexă  

la Decizia nr.2/5 din 16 aprilie 2021 

 

 

Lista bunurilor imobile, proprietate publică și privată a raionului 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunului 

Forma de 

proprietate 

Locul 

amplasării 

Costul de 

bilanț (lei) 

Starea 

funcțională 

Dimensiunile m2 

suprafața la sol 

(ha) 

Cod cadastral 

1 Sediul 

Consiliului 

raional 

Proprietate 

publică 

or. Ocnița str. 

Independenței 51 

5913650,58 funcționează   

2 Școala de Arte Proprietate 

publică 

or. Ocnița str. 

Independenței 49 

3367057,13 funcționează   

3 LT „M. 

Sadoveanu” 

Proprietate 

publică 

or. Ocnița str. 

Independenței  

 funcționează   

4 Școala Sportivă  or. Ocnița str. 

Independenței 

2940903,18 funcționează   

5 Fîntînă  or. Ocnița str. 

Independenței 

1800,00 funcționează   

6 Mini stadion 

Sportiv 

 or. Ocnița str. 

Independenței 

533342,14 funcționează   

7 Stadion  or. Ocnița str. 

Independenței 

2385400,00 funcționează   

8 IMSP CS Ocnița Proprietate 

publică 

or. Ocnița str. 

Independenței  

4282006,12 funcționează   

9 Garaj Proprietate 

privată 

or. Ocnița str. 

Independenței 49 

 funcționează   
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10 Blocul I nivelul 

II 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. M. 

Viteazu 4 

 funcționează   

11 Blocul II cu 

anexă 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. M. 

Viteazu 4 

 funcționează   

12 Blocul III Proprietate 

privată 

Or. Ocnița str. M. 

Viteazu 4 

 locuit   

13 Cazangerie Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. M. 

Viteazu 4 

 funcționează   

14 Blocul 

spitalicesc I 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

6143677,29 funcționează   

15 Blocul 

spitalicesc II 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

8559347,65 funcționează   

16 Garaj Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

28580 funcționează   

17 Bloc alimentar Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

605838,94 funcționează   

18 Cazangerie Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

 nu 

funcționează 

  

19 Centrală termică Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

2212804,04 funcționează   

20 Clădire cu 

subsol 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

 Funcționează 

parțial 

  

21 Morgă Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

309745,38 funcționează   

22 Stația de oxigen Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

 funcționează   

23 Depozit Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

 nu 

funcționează 
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24 Fîntînă arteziană Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

 funcționează   

25 Rețele externe 

de distribuire 

Proprietate 

publică 

Or. Ocnița str. 

Sănătății 20 

1249312,59 funcționează   

26 Teren  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  1,1675 6201111.158 

27 Clădirea 

spitalului 

 or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  620,7 

 

6201111.158.01 

28 Garaj  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  120,0 6201111.158.02 

29 Fântână  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  6,2 6201111.158.03 

30 Spălătorie  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  197,5 6201111.158.04 

31 Morgă  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  53,3 6201111.158.05 

32 Construcție  or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  4,2 6201111.158.06 

33 Depozit de 

legume 

 or. Ocnița, 

str. Sănătății,  4 

  77,4 6201111.158.07 

34 Bloc 

administrativ 

 Or. Ocnița, str.50 

ani ai Biruinței, 

204 

  1803,42m2/2 6201106222.01 

35 Bloc de studii 

nr. 1 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  768 m2/3 6201106222.02 
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36 Bloc de studii 

nr. 2 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  959,4 m2/3 6201106222.03 

37 Garaj  Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  359,8 m2/1 6201106222.04 

38 Garaj  Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  340,1 m2/1 6201106222.05 

39 Centrală 

termică 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  398,7 m2/1 6201106222.06 

40 Stație de 

transformare 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  68,5 m2/1 6201106222.07 

41 Construcție cu 

destinație 

comunală 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  68,50 m2 6201106222.08 

42 Teren sub 

construcții 

 Or. Ocnița, 

str.50 ani ai 

Biruinței, 204 

  4,6685 ha 6201106222 

43 Școala muzicală Proprietate 

publică 

Or. Otaci str. Șt. 

cel Mare 36 

30396 funcționează   

44 IMSP CS Otaci Proprietate 

publică 

Or. Otaci str. 

Suvorov13 

1835723,43 funcționează   

45 IMSP CS 

Frunză în două 

nivele 

Proprietate 

publică 

Or. Frunză str. 

Păcii 10 

2160 funcționează   
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46 Subsol Proprietate 

publică 

Or. Frunză str. 

Păcii 30 

 funcționează   

47 OMF  Proprietate 

publică 

s. Bîrlădeni, 

Com. Bîrlădeni 

285218,29 funcționează   

48 OMF  Proprietate 

publică 

s. Rujnița, Com. 

Bîrlădeni 

185659,79 funcționează 76 m2 62102070252 

49 OMF  Proprietate 

publică 

s. Paladia, Com. 

Bîrlădeni 

 funcționează 87,9 6210202136 

50 OMF  Proprietate 

publică 

s. Bîrnova 486544,24 funcționează 180,7 62133050014 

51 OMF  Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

35140 funcționează   

52 Cazangerie Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

80415 Nu 

funcționează 

  

53 Bloc Rentghen Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

503467 Nu 

funcționează 

  

54 Bloc Infecția Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

1561385 Nu 

funcționează 

  

55 Bloc Terapia Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

124655,88 Nu 

funcționează 

  

56 Garaj Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

116067 funcționează   

57 Bloc Chirurgie Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

3208375 funcționează   

58 Bloc 

Stomatologie 

Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

252880,64 Nu 

funcționează 

  

59 Subsol Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 Nu 

funcționează 
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60 Spălătorie Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

 Nu 

funcționează 

  

61 Estacada auto Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 funcționează   

62 Turn de apă Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

26283 funcționează   

63 Drum Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

8795 funcționează   

64 Fîntînă arteziană Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 funcționează   

65 Bloc curativ Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

3384063 Funcționează 

parțial 

  

66 Clădire 

laborator 

Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 funcționează   

67 OMF  Proprietate 

publică 

s. Clocușna 2160392,89 funcționează 169,2 m2 62192080248 

68 OMF  Proprietate 

publică 

s. Corestăuți 428793,02 funcționează   

69 Clădire 

administrativă 

Proprietate  

publică 

s. Corestăuți  Nu 

funcționează 

162,7 m2 622011516001 

70 Construcție 

accesorie 

Proprietate  

publică 

s. Corestăuți  Nu 

funcționează 

65,7 m2 622011516002 

71 Bloc curativ Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 4017456 Nu 

funcționează 

  

72 Bloc curativ Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 77516 Nu 

funcționează 

  

73 Bucătărie Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 20208 Nu 

funcționează 
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74 Cazangerie Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 14410 Nu 

funcționează 

  

75 Subsol Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 3739 Nu 

funcționează 

  

76 OMF  Proprietate 

publică 

s. Gîrbova 46182 funcționează   

77 OMF  Proprietate 

publică 

s.Grinăuți-

Moldova 

 funcționează 453,4 m2 62251230039 

78 OMF  Proprietate 

publică 

s.Grinăuți-Raia  funcționează 106,91 m2 6225121387 

79 OMF  Proprietate 

publică 

s. Rediul-Mare  funcționează 84,5 m2 62251130069 

80 OMF  Proprietate 

publică 

s. Hădărăuți  funcționează 414,5 m2 62281130149 

81 OMF  Proprietate 

publică 

s. Mereșeuca 135707 funcționează   

82 OMF  Proprietate 

publică 

s. Naslavcea  funcționează 202,4 m2 62361090086 

83 OMF  Proprietate 

publică 

s. Sauca 189270,05 funcționează   

84 OMF  Proprietate 

publică 

s.Unguri 91309,07 funcționează   

85 OMF  Proprietate 

publică 

s. Vălcineț  funcționează   

86 OMF  Proprietate 

publică 

s. Codreni 130688,88 funcționează   

    Secretarul Consiliului raional                                                                                                             Alexei Galuşca
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Notă informativă 

la Decizie nr. 2/5 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire la modificarea și aprobarea listei bunurilor imobile, proprietate 

publică și privată a raionului” 

 

În urma Hotărârilor de Guvern nr. 883 din 09.12.2020, nr. 978 din 22.12.2020 ”Cu 

privire la transmiterea unui bun imobil” raionului din proprietatea statului i-au fost 

transmise două obiecte ce conțin mai multe imobile și anume, fostul spital feroviar și 

școala profesional-Pehnică din or. Ocnița. 

Astfel, aceste bunuri sunt incluse în lista proprietpților publice și private ale raionului 

și în acest scop se propune spre examinare Consiliuli acest proiect de Decizie. 

 

 

 

   Secretarul Consilului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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  REPUBLICA MOLDOVA   PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/6 

din 16 aprilie 2021 

 
Cu privire la adresarea către 

consiliile comunale Calarașovca și Corestăuți 

 despre transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile 

 

 

   Ținând cont de faptul că unele imobile proprietate publică și privată a raionului nu 

sunt gestionate după destinație, în conformitate cu art. 43(1) al Legii privind 

Administrația Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 28 (4) al Legii ”Cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale” nr. 523-XIV din 

16.07.1999, Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se intervine către Consiliul comunal Calarașovca cu propunerea de a acepta 

primirea în proprietate publică și privată a comunității bunurile imobile 

nominalizate în anexa nr.1 parte componentă a prezentei decizii. 

 

2. Se intervine către Consiliul comunal Corestăuți cu propunerea de a acepta 

primirea în proprietate publică și privată a comunității bunurile imobile 

nominalizate în anexa nr. 2 parte componentă a prezentei decizii. 

3. Prezenta Decizie, intră în vigoare din momentul înregistrării în Registrul de 

Stat al Actelor Locale. 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                          ____________________ 

 

         Secretarul Consilului raional                                      Alexei GALUȘCA 



112 
 

Anexa nr.1 

la Decizia nr. 2/6 

din 16 aprilie 2021 

 

Bunurile imobile ce urmeză a fi transmise Consiliului comunal Calarașovca 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunului 

Forma de 

proprietate 

Locul 

amplasării 

Costul de 

bilanț (lei) 

Starea 

funcțională 

Dimensiunile  

suprafața la 

sol (ha) 

Cod cadastral 

1. Cazangerie Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

80415 Nu 

funcționează 

  

2. Bloc Rentghen Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

503467 Nu 

funcționează 

  

3. Bloc Infecția Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

1561385 Nu 

funcționează 

  

4. Bloc Terapia Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

124655,88 Nu 

funcționează 

  

5. Bloc 

Stomatologie 

Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

252880,64 Nu 

funcționează 

  

6. Subsol Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 Nu 

funcționează 

  

7. Spălătorie Proprietate 

privată 

Com. 

Calarașovca 

 Nu 

funcționează 

  

8. Estacada auto Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

 funcționează   

9. Bloc curativ Proprietate 

publică 

Com. 

Calarașovca 

3384063 Funcționează 

parțial 

  

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Anexa nr.2 

la Decizia nr. 2/6 

din 16 aprilie 2021 

Bunurile imobile ce urmeză a fi transmise consiliului comunal Corestăuți 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunului 

Forma de 

proprietate 

Locul 

amplasării 

Costul de 

bilanț (lei) 

Starea 

funcțională 

Dimensiunile  

suprafața la 

sol (ha) 

Cod cadastral 

1. Bloc curativ Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 4017456 Nu 

funcționează 

  

2. Bloc curativ Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 77516 Nu 

funcționează 

  

3. Bucătărie Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 20208 Nu 

funcționează 

  

4. Cazangerie Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 14410 Nu 

funcționează 

  

5. Subsol Proprietate 

privată 

s. Corestăuți 3739 Nu 

funcționează 

  

6. Clădire 

administrativă 

 s. Corestăuți   162,70 m2 6220115.160.01 

7. Construcţia 

accesorie 

 s. Corestăuți   65,70 m2 6220115.160.02 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă 

la Decizia nr. 2/6 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire la adresarea către consiliile comunale Calarașovca 

 și Corestăuți despre transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile” 

 

 

 În comuna Clarașovca și Corestăuți, au fost amplasate spitale de sector care 

au fost  lichidate,  și  în prezent o parte din imobile nu sunt utilizate după destinație . 

În com. Corestăuți  sunt două imobile  unde au fost amplasate serviciul   veterinar din 

loclitate care tot nu este utilizat la moment. 

   Conform legislației în vigoare, Consiliul raional Ocnița, se adresează către consiliile 

comunale Calarașovca și Corestăuți, cu propunrea de a accepta transmiterea în 

proprietate a bunurilor imobile în scopul utilizării lor după necesitățile comunității. 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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  REPUBLICA MOLDOVA   PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/7 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

despre organizarea şi funcţionarea Serviciului 

social “Asistenţă personală”  

și a Standardelor minime de calitate pentru 

Serviciului social “Asistenţă personală” 
 

 

În scopul îmbunătățirii măsurilor de protecție socială a persoanelor cu 

dizabilități în conformitate cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificate prin Legea nr.166 din 9 iulie 

2010, și ale Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, în scopul implementării 

modificărilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 374 din 16.06.2015 și Hotărârea 

Guvernului nr.592 din 24.07.2017 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează 

în unele hotărîri ale Guvernului, în conformitate cu art. 43 (1) lit. j) al  Legii privind 

Administrația Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,Consiliul raional Ocnița,  
 

Decide: 

1. Se ia act de informația prezentată de Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei Ocnița. 

2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală”, în redacția nouă conform anexei nr.1, parte componentă a 

prezentei Decizii.  

3. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Asistența 

personală”, în redacția nouă conform anexei nr.2 , parte componentă a prezentei 

Decizii.  

4. Se abrogă p.2 al Deciziei CR Ocnița nr.5/2 din 28.06.2013 privind instituirea 

Serviciului Social „Asistența personală” și Standardele minime de calitate. 

5. Controlul executării prezentei deciziei se atribuie șefului Direcției Asistență 

Socială și Protecția Familiei Ocnița. 

6. Prezentul Regulament întră în vigoare de la data emiterii prezentei Deciziei. 
    

Președintele ședinței                                          ____________________ 

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Anexa nr.1 

la Decizia 2/7 din 16 aprilie 2021 

 

 

REGULAMENTUL 

privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social „Asistență personală” 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social 

„Asistență personală” stabilește modul de organizare și funcționare a Serviciului 

social „Asistență personală” pentru persoanele cu dizabilități severe.  

2. Serviciul social „Asistență personală”  (în continuare SAP) este un serviciu 

social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional Ocnița în cadrul Direcției 

Asistență Socială și Protecția Familiei (în continuare –DASPF) 

3. Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației, 

prezentul Regulament, Standardele minime de calitate pentru Serviciul dat, 

dispozițiile președintelui raionului și deciziile Consiliului raional Ocnița. 

4. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică: 

beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilități severe, inclusiv copii cu 

dizabilități severe, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite în Instrucțiunea 

anexată la prezentul Regulament;  

șef al Serviciului – persoana responsabilă de gestionarea Serviciului, angajată și 

eliberată din funcție de către prestatorul de Serviciu, conform prevederilor legislației 

în vigoare;  

prestator de serviciu – DASPF Ocnița serviciu social asistența personală autoritatea 

administrației publice locale de nivelul al doilea;  

echipă multidisciplinară de specialiști – grup de specialiști din mai multe domenii 

(asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, 

psihiatru, kinetoterapeut etc.), care colaborează la soluționarea situațiilor de 

dificultate ale beneficiarului conform prevederilor managementului de caz;  

management de caz – instrucțiune metodică elaborată și aprobată de Ministerul 

Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care descrie procedura 

managementului de caz în asistența socială;  

manual operațional al Serviciului – ghid elaborat de către Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale și Familiei, care conține proceduri, instrumente de lucru 
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și modele de documente cu menirea de a ajuta specialiștii în domeniu și prestatorul să 

acorde eficient Serviciul; 

Standarde minime de calitate pentru Serviciu (în continuare – Standarde minime de 

calitate) – norme obligatorii a căror aplicare garantează un minim de calitate a 

serviciilor în domeniu.  

 

Capitolul II 

Scopul, obiectivele și principiile de organizare ale serviciului 

 

5. Scopul Serviciului este de a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților 

cu dizabilități severe din raionul Ocnița, în vederea favorizării independenței și 

integrării lor în societate (în domeniile: protecție socială, muncă, asistență medicală, 

instructiv-educativ, informațional, acces la infrastructură etc.).  

6. Obiectivele Serviciului sînt:  

1) oferirea unor servicii de asistență și îngrijire flexibile, centrate pe persoană, 

care să îmbunătățească calitatea vieții și independența persoanelor cu dizabilități 

severe;  

2) facilitarea accesului la educație și încadrare în cîmpul muncii;  

3) prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități;  

4) sprijinirea beneficiarilor să mențină și să dezvolte relații sociale în familie 

și comunitate.  

7. Serviciul este organizat și funcționează în conformitate cu următoarele 

principii:  

1) respectul demnității inalienabile a persoanei;  

2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilități, inclusiv libertatea de a 

face propriile alegeri; 

3) participarea și integrarea deplină și efectivă în societate; 

4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;  

5) planificarea individualizată centrată pe persoană;  

6) parteneriatul între serviciile sociale;  

7) abordarea multidisciplinară a necesităților beneficiarului; 

8) asigurarea confidențialității informației obținute pe parcursul prestării 

Serviciului. 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA SERVICIULUI 

 

Secțiunea 1 

Competențele prestatorului de serviciu 

 

8. Direcția are următoarele competențe:  
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1) examinează cererea solicitantului privind admiterea în Serviciu, conform 

prevederilor prezentului Regulament; 

2) stabileşte, după caz, termenul de admitere a beneficiarului în Serviciu, în 

funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia; 

3) aprobă Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului; 

4) organizează cursul de instruire iniţială a candidaţilor pentru funcţia de 

asistent personal; 

5) prestează Serviciul în conformitate cu Standardele minime de calitate şi 

potrivit prevederilor legislaţiei; 

6) asigură angajarea personalului în Serviciu conform Standardelor minime de 

calitate şi cu respectarea 

7) legislaţiei în vigoare; 

8) respectă drepturile beneficiarilor în procesul de prestare a Serviciului; 

9) respectă procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor privind 

Serviciul, în conformitate cu prevederile legale; 

10) decide asupra suspendării sau încetării prestării Serviciului pentru 

beneficiar, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament. 

                                                    

Secțiunea a 2-a 

Personalul Serviciului și atribuțiile acestuia 

 

9. Personalul Serviciului este constituit din șeful Serviciului și asistenții 

personali.  

10. Serviciul este gestionat de șeful Serviciului. Se stabilește o unitate de șef al 

Serviciului pentru 30 de unități de asistenți personali.  

11. Șeful Serviciului are următoarele atribuții:  

1) coordonează activitățile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de 

evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistență, precum și 

de semnare a acordurilor cu beneficiarii;  

2) supervizează, monitorizează și evaluează activitatea asistenților personali;  

3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;  

4) colaborează cu specialiștii din cadrul altor servicii implicate direct sau 

indirect în acordarea de asistență beneficiarilor Serviciului.  

12. Asistentul personal are următoarele responsabilități:  

1) prestează activitățile prevăzute în contractul individual de muncă, fișa 

postului și planul individualizat de asistență al beneficiarului;  

2) participă la instruirile organizate de către Direcție;  

3) sesizează Direcția despre orice modificare în starea fizică, psihică sau 

socială a beneficiarului, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de 

prezentul Regulament;  

5) colaborează cu specialiștii din cadrul altor servicii implicate în acordarea 

de asistență beneficiarilor Serviciului.  
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13. Poate fi angajată în funcția de asistent personal orice persoană, inclusiv unul 

din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 

1) are vîrsta minimă de 18 ani;  

2) nu a fost condamnată pentru săvîrșirea unei infracțiuni care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal; 

3) are capacitate deplină de exercițiu;  

4) starea de sănătate corespunde cerințelor funcției ocupate;  

14. Pentru a fi angajată în calitate de asistent personal, persoana depune la 

DASPF un dosar conținînd următoarele documente:  

1) cererea de angajare;  

2) copia de pe actele de identitate;  

3) copia de pe actele de studii;  

4) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, conform formularului 

aprobat de Ministerul Sănătății.  

 

Secțiunea a 3-a 

Drepturile și obligațiile beneficiarului 

 

15. Beneficiarul și, după caz, reprezentantul său legal au următoarele drepturi: 

1) să fie informat asupra prevederilor legale privind funcționarea Serviciului; 

2) să selecteze asistentul personal; 

3) să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;  

4) să i se respecte demnitatea umană și intimitatea personală;  

5) să depună, în condițiile legislației în vigoare, plîngeri și reclamanții în 

cazul;  

6) încălcării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului 

Regulament;                                 

7) să i se asigure confidențialitatea informației obținute în procesul de prestare 

a serviciului.  

16. Beneficiarul și, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligații: 

1) să comunice DASPF Ocnița, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la 

cunoștință, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea 

dreptului de a i se acorda Serviciul; 

2) să colaboreze cu asistentul personal și cu șeful Serviciului în vederea 

recuperării, reabilitării și integrării sociale;  

3) să respecte condițiile acordului semnat cu DASPF Ocnița.  
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Capitolul IV 

FUNCȚIONAREA SERVICIULUI 

 

Secțiunea 1 

Admiterea beneficiarului în Serviciu 

 

17. Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilități sau, după 

caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la șefului serviciului asistență 

personal sau direct la asistentul social comunitar din raza teritorială a domiciliului sau 

a reședinței sale.  

18. La cerere se anexează următoarele acte:  

1) copia de pe documentul de identitate al solicitantului și, după caz, al 

reprezentantului său legal;  

2) copia de pe certificatul de dizabilitate;  

3) copia de pe hotărîrea judecătorească și de pe decizia administrației publice 

locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.  

4) certificatul de la medicul de familie cu diagnoza; 

5) certificatul de la Centrul de Sănătate Publică (Concluzia Medicală 

Consultativă (CMC)) 

19. Direcția înregistrează cererea de solicitare a Serviciului în registrul de 

evidență a solicitanților și o examinează, conform legislației în vigoare, în dependență 

de sursele financiare și unitățile de asistent personal disponibile, aprobate în baza 

deciziei Consiliului raional Ocnița.  

20. Asistentul social comunitar sau, după caz, DASPF Ocnița oferă 

solicitantului informații explicite privind modul de funcționare a Serviciului și, în caz 

de necesitate, îi acordă asistență pentru obținerea și pregătirea actelor necesare.  

21. Asistentul social comunitar realizează evaluarea inițială a cazului în 

conformitate termenele cu procedurile managementului de caz, aprobate prin Ordinul 

MPSFC nr.71 din 03.10.2008, și referă dosarul solicitantului în Serviciul social 

„Asistența socială” sau la DASPF.                                                                                       

                                                          

Secțiunea a 2-a 

Evaluarea complexă a solicitantului 

 

22. Evaluarea complexă a necesităților solicitantului de asistență personală este 

realizată de către asistentul social comunitar, cu implicarea echipei multidisciplinare 

de specialiști, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului. 

23. Scopul evaluării solicitantului este de a determina eligibilitatea acestuia 

pentru serviciu, tipul de servicii de asistenţă personală de care are nevoie şi numărul 

de ore pe săptămînă necesar pentru fiecare tip de activitate. 
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24. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară efectuează vizite la domiciliu 

și, după caz, la locul unde învață sau activează solicitantul. Asistentul social 

comunitar stabilește, de comun acord cu solicitantul sau, după caz, cu reprezentantul 

său legal, data și locul convenabil pentru vizita de evaluare. 

25.  Eligibilitatea persoanei cu dizabilități severe pentru Serviciu este 

determinată de DASPF în baza recomandării instituției responsabile de determinarea 

dizabilității, precum și a evaluării efectuate de echipa multidisciplinară de specialiști, 

conform Instrucțiunii anexate la prezentul Regulament.  

26. Nu pot beneficia de Serviciu persoanele cu dizabilități care se află la 

întreținerea deplină a statului în instituțiile sociale și persoanele care nu îndeplinesc 

condițiile de eligibilitate stabilite în Instrucțiunea anexată la prezentul Regulament. 

Persoana cu dizabilități severe sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia poate 

depune cerere pentru prestarea Serviciului cu o lună înainte de transferul planificat 

din instituție în comunitate sau în familie. 

27.  În cadrul evaluării necesităților de asistentă a solicitantului prestatorul de 

serviciu DASPF verifică respectarea condițiilor de eligibilitate a solicitantului și emite 

o decizie privind acceptarea sau neacceptarea în serviciu, în termen de 3 zile 

lucrătoare șeful serviciului comunică decizia luată solicitantului sau după caz 

reprezentantului său legal. 

 

Secțiunea a 3-a 

Planul individualizat de asistență 

 

28. În procesul evaluării necesităților de asistență, echipa multidisciplinară 

DASPF recomandă acțiuni de intervenție, care sînt fixate în planul individualizat de 

asistență al beneficiarului.  

29. Planul individualizat de asistență este completat, cu participarea 

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, în cadrul ședinței de 

planificare a asistenței. La ședință sînt examinate rezultatele evaluării necesităților de 

asistență și recomandările formulate de către echipa multidisciplinară de specialiști.  

30. La solicitarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, este 

permisă participarea la ședința de planificare a unei persoane de încredere a 

beneficiarului.  

31. Planul individualizat de asistență conține informația detaliată despre 

serviciile oferite, numărul de ore de asistență repartizate pe zi și pe săptămână, timpul 

și locul oferirii serviciilor (acestea sunt stipulate și în dări de seamă a asistenților 

personali prezentate lunar) conform procedurilor stabilite în managementul de caz, 

aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

32. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de 

asistență revine șefului Serviciului.  
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33. Planul individualizat de asistență personală este revizuit în cazul reevaluării 

necesităților beneficiarului. Reevaluarea necesităților beneficiarului se face o dată pe 

an sau la necesitate, în baza cererii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului 

său legal ori a DASPF, în caz de schimbări ale stării sănătății beneficiarului, locului 

de trai, condițiilor familiale sau altor circumstanțe importante.  

34. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal, pe de o parte, și șeful 

Direcției, pe de altă parte, semnează un acord de colaborare în baza planului 

individualizat de asistență.  

35. Acordul cu beneficiarul este semnat în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 

de la data emiterii deciziei privind acceptarea beneficiarului în Serviciu.  

 

 

Secțiunea a 4-a 

Perfectarea contractului de muncă 

 

36. Șeful Serviciului verifică condițiile de eligibilitate a candidatului pentru 

funcția de asistent personal, conform prevederilor pct. 13 și 14 ale prezentului 

Regulament.  

37. În urma constatării eligibilității candidatului pentru funcția de asistent 

personal, șeful Serviciului organizează cursul de instruire inițială a candidatului 

respectiv.  

38. După terminarea cursului de instruire inițială de către candidatul pentru 

funcția de asistent personal, șeful DASPF  încheie cu acesta contractul individual de 

muncă.  

39. Un asistent personal poate fi angajat pentru maximum 40 de ore pe 

săptămînă pentru un beneficiar. 

40.  În perioada concediului asistentului personal sau în cazurile în care acesta 

nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, DASPF este obligată să-i asigure 

beneficiarului un înlocuitor al asistentului personal sau un alt tip de serviciu 

corespunzător dacă sunt surse financiare disponibile.  

 

Secțiunea a 5-a 

Oferirea serviciilor 

 

41. În funcție de planul individualizat de asistență, asistentul personal oferă 

următoarele servicii beneficiarului:  

1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentație, îmbrăcare și 

dezbrăcare etc.;  

2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinței și în afara acesteia, ridicare și 

așezare, transfer, manipularea scaunului rulant etc.;  
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3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curățenie, 

spălatul hainelor, procurarea alimentelor și produselor, achitarea facturilor etc.; 

4) participare la viața socială – suport pentru deplasare în exterior și 

comunicarea  

5) cu ceilalți, acces la serviciile comunitare, recreere, viața culturală și 

asociativă,  

6) educație și activitate de muncă;  

7) supraveghere și îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu, a-

și asigura propria securitate, a-și dirija comportamentul său în relațiile cu ceilalți.  

42. Serviciile de asistență personală pot fi îndeplinite în următoarele forme:  

1) suplinire parțială – atunci cînd persoana poate realiza o parte a activității, 

dar are nevoie de ajutor pentru a o finaliza;  

2) suplinire completă – atunci cînd persoana nu poate realiza o activitate și 

aceasta trebuie în întregime realizată de asistentul personal; 

3)  însoțire – atunci cînd persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea, 

dar nu o poate realiza din cauza dizabilităților mintale sau senzoriale.  

43. Asistentul personal prezintă lunar șefului Serviciului raport de evidență a 

serviciilor de asistență personală prestate, contrasemnat de către beneficiar. 

44. Beneficiarul și asistentul personal, sub supervizarea șefului serviciului și în 

baza planului individualizat de asistență elaborează un program zilnic, săptamînal și 

lunar de oferire a serviciilor de asistență personal în funcție de necesitățile a 

beneficiarului,  programul  este revizuit periodic. 

45. Beneficiarul care este capabil sau asistentul personal  contrasemnează fișa 

zilnică de evedență a serviciilor de asistență personală prestate și a timpului real alocat 

pentru acestea. 

46. Beneficiarul este sprijinit de asistentul personal pentru a duce o viață cît 

mai independent în comunitate în conformitate cu necesitățile, interesele și 

preferințele sale. 

47. Asistența medicală a beneficiarului este asigurată de către instituțiile 

medico sanitare în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

Secțiunea a 6-a 

Monitorizarea și evaluarea 

 

48. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de asistență personală sînt realizate 

de către șeful Serviciului, pentru a se asigura că serviciile corespund necesităților de 

asistență ale beneficiarului și Standardelor minime de calitate.  

49. Șeful Serviciului monitorizează prestarea Serviciului, în conformitate cu 

planul individualizat de asistență, efectuînd un minimum de vizite la domiciliul 

beneficiarului:  

1) o dată pe parcursul primei luni de la admitere în Serviciu;  
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2) lunar pînă la îmlinirea a șase luni de la admiterea în Serviciu ;  

3) o dată la două luni, după expirarea a șase luni  de la admitere în Serviciu.  

50. La fiecare vizită șeful Serviciului:  

1) are o întrevedere individuală cu beneficiarul; 

2)  întocmește un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat 

la dosarul beneficiarului. 

51.  Șeful Serviciului întreprinde activități suplimentare de monitorizare și 

verificare în cazurile în care există suspiciuni de abateri sau abuz față de beneficiar.  

52. În cazul în care șeful Serviciului constată existența circumstanțelor care 

impun modificarea serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa 

multidisciplinară pentru reevaluarea necesităților de asistență.  

53. Asistentul personal angajat în cadrul serviciului prezintă DASPF rapoarte 

privind activitatea prestată, în termenile și în conformitate cu cerințele stabilite. 

                                                               

Secțiunea a 7-a 

Suspendarea și încetarea prestării serviciilor de asistență personală 

 

54. Prestarea serviciilor de asistență personală poate fi suspendată, pe o 

perioadă de maxim 6 luni, în unul dintre următoarele cazuri:  

1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;  

2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidențial (la 

întreținerea deplină a statului);  

3) la întrunirea temporară de către beneficiar a uneia sau a mai multe condiții 

prevăzute la pct. 55 subpct. 1)-4) din prezentul Regulament.  

55. Încetarea prestării serviciilor de asistență personală are loc în unul dintre 

următoarele cazuri:  

1) beneficiarul nu mai întrunește criteriile de eligibilitate pentru Serviciu; 

2) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal solicită personal 

încetarea prestării Serviciului; 

3) beneficiarul este deservit la domiciliu de către lucrătorul social; 

4) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal primește sau solicită 

stabilirea alocației pentru îngrijire și/sau însoțire, supraveghere, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare;  

5) termenul pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu a expirat;  

6) decesul beneficiarului. 

56.  Constatînd existența circumstanțelor prevăzute la pct. 54 sau 55 din 

prezentul Regulament, șeful Direcției emite ordin privind suspendarea sau încetarea 

prestării serviciilor.                                                
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57. DASPF sau Șeful serviciului de asistență personal transmite în termen de 3 

zile lucratoare informația privind suspendarea sau încetarea prestării serviciului 

structurii teritoriale de asistență socială. 

 

Capitolul V 

MODUL DE FINANȚARE A SERVICIULUI 

 

58.   Serviciul este finanțat din următoarele surse:  

1) bugetul Consiliului raional Ocnița; 

2) mijloace speciale; 

3) alte surse, conform legislației în vigoare.  

59. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare pentru volumul de timp efectiv lucrat. 

 
 

Anexa nr.1 

la Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” 

 

 

INSTRUCȚIUNEA  

privind modul de determinare a eligibilității pentru  

serviciul „Asistență personală” 

 

1. Persoana cu dizabilități este considerată eligibilă pentru Serviciu dacă 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

1) instituția responsabilă de determinarea dizabilității i-a recomandat servicii 

de îngrijire permanentă din partea altei persoane;  

2) nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituții rezidențiale (nu este la 

întreținerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu oferite 

de lucrătorul social;  

3) nu beneficiază de alocație pentru îngrijire și/sau însoțire, supraveghere, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

4) în cadrul evaluării complexe, echipa multidisciplinară de specialiști 

determină că solicitantul se află în cel puțin în una dintre situațiile menționate 

la pct. 2 al prezentei Instrucțiuni.  

2. Se stabilește dreptul la asistență personală a persoanei cu dizabilități dacă se 

constată:  

1) afectarea gravă sau lipsa mobilității generale a persoanei, însoțită de 

afectarea gravă sau lipsa motricității fine a mîinii – persona nu este capabilă, 

fără suportul din partea altei persoane, să stea pe șezute, să se ridice în picioare, 
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și să meargă, să se transfere dintr-un loc în altul (scaun cu rotile, pat, scaun, 

WC, cadă etc.) și, totodată, nu reușește să realizeze acțiuni coordonate pentru 

a ridica, manipula și menține obiecte folosind mîna și degetele;  

2) prezența unui comportament problematic cu frecvență zilnică – persoana 

prezintă manifestări care deranjează prin faptul că sînt neobișnuite și repetate, 

perturbă activitatea altor persoane, sînt considerate rușinoase și inacceptabile, 

prezintă pericol pentru persoană și/sau pentru cei din jur (își provoacă durere 

fizică sie și sau altor persoane; distruge lucruri; vorbește singură; are accese 

spontane de furie, rîs, plîns; are mișcări bizare și repetitive ale corpului; se 

dezbracă în public; refuză categoric să participe la activități comune cu alte 

persoane etc.);  

3) lipsa abilităților de autoîngrijire și interacțiune socială în cazul persoanelor 

cu dizabilități mintale – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei 

persoane, să realizeze activități de igienă personală, precum și activități 

instrumentale privind rutina zilnică (pregătirea și servirea hranei, curățenie, 

spălatul rufelor, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea banilor, folosirea 

transportului public, accesarea diferitor servicii medicale, educaționale, sociale 

etc.);   

4) afectarea gravă sau lipsa văzului – persoana nu este capabilă, fără suportul 

din partea altei persoane, să realizeze activități instrumentale privind rutina 

zilnică și nu se orientează în afara locuinței.   

3. Evaluarea situației persoanei se face prin raportare la abilitățile specifice 

persoanelor fără dizabilități din aceeași categorie de vîrstă.  
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Anexa nr.2 

la Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” 

 

_____________________________________________________ 

FIŞA DE EVALUARE 

a necesităților de asistența personală 

 

Nr. fişei   

Data evaluării    

 

I. Date despre beneficiar 

Nume, prenume   

Data şi locul naşterii    

grad de dizabilitate   , stabilit la data de  

valabil pînă la data de  , nr. legitimaţiei  

Domiciliu   

Telefon   

Stare civilă   

Studii  

Profesie   

II. Date despre familia biologică/extinsă şi persoanele importante pentru beneficiar: 

1. Soţ / soţie / copii (chiar dacă locuiesc separat)/reprezentant legal şi alți membri 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Vîrstă Adresă, 

telefon 

Grad de 

rudenie 

Statut 

ocupațional 

Stare de 

sănătate 

No

te 

        

        

        

        

        

2. Persoana de contact în caz de urgenţă 

Nume, prenume  

Adresă  

Telefon  mobil  

III. Evaluarea socială   

1. Locuinţă şi comodităţi: 

 

Proprietate personală:    da      nu   

Starea tehnică:_______________________________________________________________ 

 casă   bloc            etaj ___  lift  alte situaţii ______________________    

Numărul de camere (locuibile): ________    bucătărie   baie         
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WC în casă:                              da                            nu 

Încălzire:  nu există   autonomă     centralizată    cu lemne   cazan cu cărbune 

Aprovizionare cu apă:  rețea publică  fîntînă 

                                     rece           caldă   

Electricitate:               da                nu 

Telefon:                          fix               mobil 

Maşină spălat:                   automată                  semiautomată                              

Aragaz                  Frigider    Aspirator    

 

Starea locuinței:                    excelentă        bună        satisfăcătoare        nesatisfăcătoare   

Umiditate:                          adecvată                   igrasie           

Luminozitate:                          adecvată                   neadecvată 

 

Concluzii privind starea tehnică și sanitară a locuinței: 

 

 

 

Riscuri: 

 

 

 

3. Reţeaua socială:            

                 

Locuiește:   singur/ă        cu soţ/soţie     cu copii      cu alte rude      cu alte persoane   

 

 

solicitantul este ajutat de membrii familiei biologice:  da          nu    

 cu bani  cu produse alimentare   la activităţile de menaj      altele (specificați)                             

 

 

Relaţiile cu familia sînt:  bune   problematice   fără relaţii  

Există risc de neglijare din partea familiei:    da   nu    

                                                  risc de abuz:     da   nu 

Specificaţi:  

 

 

 

 

4. Prieteni, vecini: 

 

Este în relaţii cu prietenii, vecinii:              da                         nu 

Relaţiile sînt:                                                  permanente                 ocazionale 

 



129 
 

Înscrieţi numele şi prenumele prietenilor şi/sau vecinilor cu care are relaţii bune şi de ajutor 

reciproc:  

 

 

 

Este ajutat de prieteni și vecini:      da      nu 

                                         pentru:      cumpărături                       activităţi de menaj    

                                                            activități culturale/interacțiune cu comunitatea   

                                                            altele 

____________________________________________________________________________ 

Comunitatea îi oferă un anumit suport:   da    nu  

Dacă da, specificaţi:   

 

 

 

IV. Evaluarea situaţiei economice:  

1.  Venit lunar propriu:  

 pensie de asigurări sociale de stat   

 alocaţie socială   

 alte prestații sociale   

2. Alte venituri:    

3. Venitul global al familiei compus din:  

4. Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie: 

 

V. Autonomia şi capacitățile funcționale ale beneficiarului: 

1. Activităţi de îngrijire personală: 

Mobilitate:            

 independent în mers cu utilizarea mijloacelor disponibile și / sau fără   

 independent cînd utilizează scaun cu rotile / are nevoie de ajutor pentru a vă ridica din pat 

/ are nevoie de ajutor pentru a  se urca pe scară   

 are nevoie de ajutor permanent pentru a se scula de pe un scaun sau din pat / are nevoie 

de ajutor pentru a se deplasa dintr-un scaun cu rotile într-un pat, dar este independent 

atunci când utilizează un scaun cu rotile atunci se deplasează 

 are nevoie de asistența permanentă în mișcarea și ridicarea de la o poziție așezată la o 

poziție în picioare; cade > o dată pe lună     

 necisită ajutor permanent la mers; cade > o dată pe săptămînă 

 dependent complet dependentă de mișcare; legat de un scaun cu rotile, țintuit la pat   

 

Îmbrăcat/dezbrăcat: 

 să îmbracă sinestătător   
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 necisită de ajutor moderat cînd se îmbracă 

 necisită de ajutor maxim cînd se îmbracă  

Igienă personală:                                

 Se băiește fără ajutor   

 Este necesară prezența unei alte persoane atunci când să băiește 

 Are nevoie de asistență maximă la îmbăiere, trebuie spălat complet   

Alimentație 

 De sinestătător încălzește mâncarea, singur mănîncă, nu are nevoie de ajutor la primirea 

medicamentelor    

 Are nevoie de ajutor la încălzire/servire la masă, dar mănâncă singur și / sau necesită 

control și ajutor în pregătirea porțiunii de medicamente   

 Nu este capabil să mănânce și să bea singur și / sau are nevoie de control complet asupra 

consumului de medicamente   

Folosind toaleta 

 Folosește toaleta independent, efectuează igienă. Controlează defecarea și urinarea     

 Utilizează singur toaleta, dar trebuie însoțit și supravegheat   

 Utilizează toaleta, dar are nevoie de asistență, igienă și / sau îmbrăcare    

 Depinde pe deplin de ajutor în utilizarea toaletei. Nu controlează defecarea și urinarea     

 

VI. Evaluarea capacităților senzoriale şi psihoafective ale beneficiarului: 

Acuitate vizuală:   

 vede bine, poate distinge obiectele în detalii  

 distinge feţe, obiecte de dimensiuni mari 

 vede relativ bine, se poate orienta, evită obstacolele 

 vede numai umbre şi lumini 

Comunicare:        

 vorbeşte bine, clar și fluent, folosește un limbaj care poate fi înțeles                                                                  

 unele dificultăți în vorbire – lipsa clarității și a fluenței (are tendință de a se bîlbîi, dar 

folosește un limbaj care poate fi înțeles) 

 dificultăți în vorbire, este înțeles doar de cei care îl cunosc bine 

 se folosește de gesturi atunci cînd vrea să comunice 

 nu răspunde cînd i se vorbește, cu excepția propriului său nume 

Orientare:             

 orientat în timp (zi și noapte, dimineața și seara) și spațiul cunoscut, păstrată capacitatea 

de generalizare   
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 prost orientat în timp (zi și noapte, dimineața și seara) și spațiul cunoscutaa, capacitatea 

de generalizare este păstrată parțial     

 nu este orientat în timp (zi și noapte, dimineața și seara) și spațiul cunoscut, nu există 

capacitatea de a generaliza   

Memorie:                 

 păstrată                 

 afectată parțial             

 afectată în totalitate 

Probleme comportamentale:   

 vorbește și se comportă adecvat, este comunicativ, nu este agresiv, nu are o stare de spirit 

deprimată   

 agresiune verbală față de alte persoane             

 agresiune fizică față de alte persoane             

 acțiuni exagerate  

 distruge obiecte 

 necesită atenție sporită 

 altele__________________________________________________________________ 

                              

 

VII. Evaluarea stării de sănătate: 

A. Istoric medical:   

 

 

 

 

 

B. Diagnostic actual:  

 

 

 

 

 

C. Recomandările CMC:  
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VIII.  Rezultatele evaluării:  

Necesitățile identificate: 

Ajutor necesar Parțil Semnificativ Deplin 

diferite activități din viața de zi cu zi       

menținerea condițiilor de viață:       

curățenie       

spălarea rufelor       

igienă personală:       

spălare feței, mîinelor       

baie       

prepararea mâncării       

consumul de alimente        

respectarea regimului de apă       

respectarea regimului de primire a 

medicamentelor 
      

asistență la primirea medicamentelor       

satisfacția anumitor nevoi vitale ale 

organismului 
      

ridicarea        

îmbrăcarea       

mișcarea în jurul casei       

mișcarea în afara casei       

escortă în afara casei       

orientarea în timp și spațiu       

menținerea capacității de comunicare         

menținerea capacității de autocontrol a 

comportamentului 
      

altele       

IX. Concluzia echipei multidisciplinare:   

 

 

 

 

 

 

Membrii echipei multidisciplinare: 
 

1.    

(numele, prenumele)  (semnătura) 

2.    

(numele, prenumele)  (semnătura) 
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3.    

(numele, prenumele)  (semnătura) 

4.    

(numele, prenumele)  (semnătura) 

5.    

(numele, prenumele)  (semnătura) 
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Anexa nr.3 

la Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” 

 

Nr. 

din                     20  

         

 

 

 PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ  

 

Numele, prenumele beneficiarului   

IDNP  

Data, luna, anul nașterii  

Domiciliul  

Acordul  nr.                                   din 

Planul individualizat de asistență: 

 a fost elaborat  
 (prima dată, repetat) 

pe un termen  

Obiective: 

1.  

2.  

 
PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ PERSONALĂ 

 

I. Servicii prestate în rezultatul evaluării / reevaluare: 
Servicii de asistență Prestarea serviciului Nr. de 

ore pe zi 

Nr. de ore 

pe 

săptămâna da nu 
parți

al 

Îngrijirea personala 

Igiena personală      

Alimentație      

Îmbrăcare /dezbrăcare      

Mobilitate 

Deplasare în cadrul locuinței       

Deplasare în afara locuinței       

Ridicare, așezare, transfer      

Manipularea scaunului rulant      

Sarcini menajere de bază 
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Procurarea, (din mijloace financiare ale 

beneficiarului), a produselor alimentare, a 

mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor 

   
  

Prepararea  hranei      

Plata serviciilor comunale  

(din resursele beneficiarului) 
     

Îngrijirea locuinței si a gospodăriei      

Spălarea hainelor      

Organizarea procesului de adaptare a locuinței 

la nevoile persoanei 
     

Organizarea procesului de procurare și 

transportare a combustibilului  

(din mijloacele financiare ale beneficiarului) 

pentru sezonul rece al anului 

   
  

Încălzirea sobelor      

 Antrenarea beneficiarului în activități sociale și culturale 

Suport pentru deplasare în exterior și 

comunicarea cu ceilalți  
     

Acces la serviciile comunitare, recreere, la 

viața culturală și asociativă 
     

Educație și activitate de muncă      

Supraveghere și îndrumare 

Ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu      

Asigurarea securității      

Dirijarea comportamentului în relațiile cu 

ceilalți 
     

 

II. Serviciul de asistență personală sunt îndeplenite in formele următoare  

Formele seviciului Da Nu 

Suplinire parțială – persoana realizează o parte din activități,dar are 

nevoie de ajutor pentru a o finaliza 
  

Suplinire completă – persoana nu poate realiza o activitate și acesta 

trebuie în întregime realizată de asistentul personal 
  

Însoțire – persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea, dar nu o 

poate realiza din cauza dezabilității mintale sau senzoriale 
  

 

Data întocmirii  
 

Asistentul personal    
 

 (semnătura) (numele, prenumele) 

Beneficiar   

 (semnătura) (numele, prenumele) 
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Responsabil de caz                 

 (semnătura) (numele, prenumele) 

Președintele echipei multidisciplinare      

 (semnătura) (numele, prenumele) 

 

 

 
Anexa nr.4 

la Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” 

 

DECLARAȚIE  

de acceptare a politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul (a)____________________________________________ 

declar că am fost informat(a) cu privire la Politica  privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și la categoriile de date care urmează să fie colectate și prelucrate 

prin intermediul Managementului de caz și  

          

                □ sunt de acord                                        □ nu sunt de acord 

 

ca datele mele cu caracter personal, inclusiv datele privind apartenența la un grup 

vulnerabil, conținute în prezentul formular de monitorizare, evaluare și supervizare, 

să fie stocate, prelucrate și utilizate în termenii și condițiile enunțate în Politica  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata stabilită de aceasta. 
 

 

________________       _________________ 

(data)                                                                                 (semnatura) 
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Anexa nr.5 

la Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social  

„Asistenţă personală” 

 

 

ACORD 

de prestări servicii nr.___ din ________________ 

 

Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei 

(denumirea instituției, prestatoare de  serviciulu) 

 

ACORD între prestatorul Serviciului social „Asistența personală”, în persoana 

____________________________________________________________, cu sediul pe adresa 

_____________________________ și ____________________________, în calitate de beneficiar 

al Serviciului, deținător al buletinului de identitate _____________________, eliberat de of.______ 

la ____________________, domiciliat pe adresa: 

___________________________________________________________________ 

 

Semnatarii prezentului Acord își asuma următoarele responsabilități: 

 

I. Oferirea serviciilor 

1. Prestatorul de Serviciu oferă beneficiarilor servicii sigure și de înalta calitate; 

2. Beneficiarul are un rol activ în planificarea serviciilor asistentului personal și în stabilirea 

modului în care acestea trebuie realizate; 

3. Serviciile de asistenta personala sunt oferite, în funcție de necesitățile beneficiarului la 

domiciliu, în comunitate, la locul unde studiază sau lucrează beneficiarul; 

4. Beneficiarul trebuie să primească numărul de ore de asistență în conformitate cu planul 

individualizat de asistență; 

5. Prestatorul de Serviciu ține evidența numărului de ore de asistență și serviciile acordate 

fiecărui beneficiar; 

6. Modificările în program sunt negociate în prealabil între prestatorul de serviciu, beneficiarul 

Serviciului și asistentul social său personal; 

7. În funcție de planul individualizat de asistență, asistentul personal oferă următoarele servicii 

beneficiarului; 

a) Servicii de îngrijire personală-igienă personală, alimentație îmbrăcare și dezbrăcare, 

etc.; 

b) Mobilitate-deplasare în cadrul locuinței și in afara acesteia, ridicare și așezare, 

transfer, manipulare scaunului rulant, etc.; 

c) Sarcini managere de bază – suport pentru prepararea hranei, curățenie, spălatul 
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hainelor, procurarea alimentelor și produselor, achitarea facturilor, etc.; 

d) Participare la viața socială – suport pentru deplasare în exterior și comunicarea cu 

ceilalți, acces la serviciile comunitare, recreere, viața culturală, educație și activitate de 

muncă; 

e) Supraveghere și îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu, a-și asigura 

propria securitate, a-și dirija comportamentul său în relațiile cu ceilalți. 

8. Serviciile de asistență personală pot fi îndeplinite în următoarele forme: 

a) Suplinire parțială – atunci când persoana poate realiza o parte a activității, dar are nevoie de 

ajutor pentru a o finaliza; 

b) Suplinire complete – atunci când persoana nu poate realiza o activitate și aceasta trebuie în 

întregime realizată de asistentul personal; 

c) Însoțire – atunci când persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea, dar nu o poate 

realiza din cauza dizabilităților mintale sau senzoriale. 

9. Beneficiarul și asistentul personal, sub supervizarea șefului Serviciului și în baza Planului 

individualizat de asistență, elaborează un program zilnic, săptămânal și lunar de oferire a 

serviciilor de asistență personală, în funcție de necesitățile beneficiarului, programul este 

revizuit periodic. Beneficiarul contrasemnează fișa zilnică de evidență a serviciilor de 

asistență personală prestate și a timpului real alocat pentru acestea. 

10. Beneficiarul este sprijinit de asistentul personal pentru a duce o viață cât mai independentă 

în comunitate, în conformitate cu necesitățile, interesele și preferințele sale. 

11. Asistența medicală a beneficiarului este asigurată de către instituțiile medico-sanitare, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

II. Monitorizarea și evaluarea 

12. Șeful Serviciului întreprinde activități suplimentare de monitorizare și verificare în cazurile 

în care există suspiciuni de abateri sau abuz față de beneficiar; 

13. In cazul în care șeful Serviciului constată existența circumstanțelor care impun modificarea 

serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea 

necesităților de asistență. 

 

III. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

14. Beneficiarul și, după caz, reprezentantul său legal au următoarele drepturi: 

1) să fie informat asupra prevederilor legale privind funcționarea Serviciului; 

2) să selecteze asistentul personal; 

3) să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc; 

4) să i se respecte demnitatea umană și intimitatea personală; 

5) să depună, în condițiile legislației în vigoare, plângeri și reclamanții în cazul lezării 

drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament; 

6) să i se asigure confidențialitatea informației obținute în procesul de prestare a 

serviciului. 

15. Beneficiarul și, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligații: 
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1) să comunice prestatorului de Serviciu, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, 

despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda 

Serviciul; 

2) să colaboreze cu asistentul personal și cu șeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării și 

integrării sociale; 

3) să respecte condițiile acordului semnat cu prestatorul de Serviciu. 

16. Prestatorul respectă drepturile beneficiarului prevăzute de legislația națională în vigoare și 

de tratele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

17. Prestatorul informează într-un mod accesibil beneficiarul despre drepturile sale în cadrul 

Serviciului. 

18. Personalul angajat în Serviciu cunoaște și respectă drepturile beneficiarului și procedura 

prestatorului privind relația cu beneficiarii. 

 

IV. Înregistrarea și păstrarea datelor 

19. Prestatorul de serviciu aplică politici și proceduri scrise de înregistrare, utilizare și păstrare 

a datelor aferente procesului de furnizare a serviciilor; 

20. Înregistrarea și arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, normele metodologice stabilite și manualul operațional al 

Serviciului; 

21. Informația privind beneficiarul se stochează în dosarul său personal și se păstrează de către 

postatorul de Serviciu în condiții de siguranță și de confidențialitate. Beneficiarilor, și după 

caz, reprezentanților lor legali, li se asigură accesul necondiționat la datele care ii privesc. 

 

V. Suspendarea și încetarea prestării Serviciului 

22. Prestatorul deține și aplică o procedură privind suspendarea și încetarea prestării Serviciului. 

Suspendarea și încetarea prestării Serviciului se face in condiții de siguranță pentru 

beneficiar. Condițiile de suspendare sau de încetare a prestării Serviciului sunt aduse in 

prealabil la cunoștința beneficiarului intr-un mod accesibil pentru acesta; 

23. In momentul suspendării sau încetării prestării Serviciului, prestatorul de serviciu întocmește 

o notă, în care precizează data suspendării sau încetării Serviciului, motivele, persoana de 

contact care va oferi informații despre evoluția ulterioară a beneficiarului. 

 

VI. Durata acordului 

 

Subsemnatul, ___________________________________________ , am fost informat că acest acord se 

încheie pentru o perioadă determinată şi că nerespectarea responsabilităților asumate condiționează încetarea 

intervenției din partea prestatorului de servicii. 
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Semnatarii prezentul Acord: 

 

Prestatorul Serviciului social  

„Asistența personală” 

 

Șeful DASPF, Ocniţa 

__________________ Iurie RUSU 

 

Adresa: _____________________________ 

______________________________________ 

 

Data: ___________________ 

L.Ș. 

  

 

Beneficiarul Serviciului 

____________________________  

 

Adresa: ____________________________ 

_____________________________________ 

 

Data: ___________________ 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Anexa nr.2 

la Decizia nr. 2/7 din 16 aprilie 2021 
 

 

STANDARDE MINIME DE CALITATE 

pentru Serviciul social „Asistență personală” 

 

Capitolul I 

ACCESUL LA SERVICIU 

 

Informarea – standardul 1 

1. Beneficiarii și potențialii beneficiari ai Serviciului, inclusiv membrii 

familiei, reprezentanții legali ai acestora, sînt informați despre serviciile oferite de 

prestatorul de Serviciu. 

2. Prestatorul de Serviciu desfășoară activități de informare și promovare a 

Serviciului în cadrul comunității, utilizînd diverse metode: distribuie materiale 

informative și publicitare, organizează întruniri, difuzează informația prin mass-

media etc. 

3. Prestatorul de Serviciu utilizează informații actualizate despre: obiectivele 

Serviciului, condițiile de eligibilitate a solicitantului, alegerea asistentului personal, 

evaluarea și reevaluarea necesităților de asistență, serviciile acordate, drepturile 

beneficiarului, procedurile de soluționare a reclamațiilor. 

4. Materialele informative sînt elaborate și sînt disponibile în forme accesibile 

persoanelor cu dizabilități. 

5. Prestatorul de Serviciu actualizează informația despre Serviciu în mod 

regulat, dar nu mai rar decît o dată la 12 luni. 

 

Admiterea în Serviciu – standardul 2 

6. Prestatorul de Serviciu deține și utilizează o procedură privind admiterea 

noilor beneficiari în Serviciu. 

7. Procedura de admitere conține: modul de depunere și înregistrare a cererii 

solicitantului; criteriile de eligibilitate; procedura de luare a deciziei de admitere; 

modalitatea de contestare a deciziei. 

 

Evaluarea necesităților de asistență – standardul 3 

8. Prestatorul de Serviciu deține și utilizează o procedură privind evaluarea și 

reevaluarea necesităților de asistență ale solicitanților și beneficiarilor Serviciului. 
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9. Evaluarea necesităților de asistență este realizată de o echipă 

multidisciplinară, formată din minimum trei specialiști din domenii ca: asistență 

socială, medicină, educație etc. 

10. În procesul evaluării necesităților de asistență ale beneficiarului se va ține 

cont de adaptările mediului fizic în care el locuiește și activează, tehnologiile de 

asistare disponibile beneficiarului și suportul informal primit din partea rudelor, 

prietenilor și a comunității. 

11. Evaluarea se realizează prin utilizarea unui formular standard, în 

conformitate cu managementul de caz, care include următoarele informații: 

autonomie personală și stare fizică, starea sănătății și medicație curentă, sănătate 

mintală, încadrarea într-o instituție educațională și angajarea în muncă, nevoi 

culturale și spirituale, relația cu familia și alte contacte sociale, membrii familiei sau 

alte persoane care locuiesc împreună cu beneficiarul și suportul primit din partea 

acestora, serviciile de care are nevoie beneficiarul și numărul de ore săptămînale 

necesare pentru fiecare tip de activitate. 

12. Prestatorul de Serviciu informează beneficiarul despre dreptul său de a cere 

reevaluarea necesităților de asistență. 

13. Reducerea numărului de ore ca rezultat al reevaluării necesităților de 

asistență se face cu notificarea prealabilă a beneficiarului sau, după caz, a 

reprezentantului său legal. 

 

Planul individualizat de asistență – standardul 4 

14. Prestatorul de Serviciu elaborează și aplică pentru fiecare beneficiar un plan 

individualizat de asistență. 

15. Planul individualizat de asistență este întocmit de echipa multidisciplinară, 

în baza evaluării/reevaluării necesităților de asistență ale beneficiarului. 

16. Planul individualizat de asistență este elaborat în conformitate cu 

Managementul de caz și conține: tipul serviciilor, numărul de ore săptămînale și 

zilnice pentru fiecare activitate, timpul și locul acordării serviciilor. 

17. O copie a planului individualizat de asistență, într-un format accesibil, este 

transmisă beneficiarului și, după caz, reprezentantului său legal. 

 

Acordul de colaborare – standardul 5 

18. Prestatorul de serviciu, în baza planului individualizat de asistență, 

semnează un acord de colaborare cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul său 

legal. 
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19. Acordul de colaborare conține informații privind: prestatorul de serviciu, 

asistentul personal și persoana de contact în cazuri de urgență, serviciile acordate, 

programul serviciilor, condițiile de reevaluare a necesităților de asistență, drepturile 

și obligațiile fiecărei părți, răspunderea în cazul nerespectării prevederilor 

contractuale, cazurile de suspendare sau încetare a acordării Serviciului și alte clauze. 

20. O copie a acordului se eliberează beneficiarului și, după caz, 

reprezentantului său legal. Conținutul acordului este explicat într-un mod accesibil 

beneficiarului. 

 

Capitolul II 

SERVICIILE DE ASISTENȚĂ PERSONALĂ 

 

Modul de oferire a serviciilor – standardul 6 

21. Prestatorul de serviciu oferă beneficiarilor servicii sigure și de înaltă 

calitate. 

22. Beneficiarul are un rol activ în planificarea sarcinilor asistentului personal 

și în stabilirea modului în care acestea trebuie realizate. 

23. Serviciile de asistență personală sînt oferite în funcție de necesitățile 

beneficiarului: la domiciliu, în comunitate, la locul unde studiază sau lucrează 

beneficiarul. 

24. Beneficiarul trebuie să primească numărul de ore de asistență în 

conformitate cu planul individualizat de asistență. 

25. Prestatorul de Serviciu ține evidența numărului de ore de asistență și 

serviciile acordate fiecărui beneficiar. 

26. Modificările în program sînt negociate în prealabil între prestatorul de 

serviciu, beneficiarul serviciului și asistentul său personal. 

 

Înregistrarea și păstrarea datelor – standardul 7 

27. Prestatorul de Serviciu aplică politici și proceduri scrise de înregistrare, 

utilizare și păstrare a datelor aferente procesului de furnizare a serviciilor. 

28. Înregistrarea și arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, normele metodologice stabilite și 

manualul operațional al Serviciului. 

29. Informația privind beneficiarul se stochează în dosarul său personal și se 

păstrează de către prestatorul de Serviciu în condiții de siguranță și de 
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confidențialitate. Beneficiarilor și, după caz, reprezentanților lor legali li se asigură 

accesul necondiționat la datele care îi privesc. 

 

 

Suspendarea și încetarea prestării Serviciului – standardul 8 

30. Prestatorul deține și aplică o procedură privind suspendarea și încetarea 

prestării Serviciului. 

31. Suspendarea și încetarea prestării Serviciului se face în condiții de siguranță 

pentru beneficiar. 

32. Condițiile de suspendare sau de încetare a prestării Serviciului sînt aduse în 

prealabil la cunoștința beneficiarului într-un mod accesibil pentru acesta. 

33. În momentul suspendării sau încetării prestării Serviciului, prestatorul de 

serviciu întocmește o notă, în care precizează: data suspendării sau încetării prestării 

Serviciului, motivele, persoana de contact care va oferi informații despre evoluția 

ulterioară a beneficiarului. 

 

Monitorizarea și evaluarea Serviciului – standardul 9 

34. Prestatorul de Serviciu deține și aplică o procedură de monitorizare și 

evaluare a Serviciului, în cadrul căreia beneficiarului are un rol activ. 

35. Monitorizarea și evaluarea este realizată în conformitate cu planul 

individualizat de asistență și indicatorii specifici stabiliți în baza acestuia. 

36. Prestatorul de serviciu monitorizează acordarea serviciilor de asistență 

beneficiarului prin vizite în locuința acestuia. 

37. Prestatorul de serviciu utilizează un chestionar standard care este completat 

de beneficiar sau, după caz, de reprezentantul său legal, prin care beneficiarul 

evaluează serviciile primite, activitatea asistentului personal și aprestatorului de 

Serviciu. 

38. În cadrul vizitelor de monitorizare sînt colectate următoarele informații: 

1) starea sănătății, integritatea fizică și psihică a beneficiarului; 

2) implementarea planului individualizat de asistență; 

3) opinia beneficiarului cu privire la serviciile primite; 

4) opinia asistentului personal cu privire la serviciile oferite. 

39. În urma fiecărei vizite de monitorizare se elaborează un raport de 

monitorizare care include constatările și recomandările privind implementarea 

Planului individualizat de asistență și, eventual, necesitatea revizuirii acestuia. 
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40. Evaluarea prestării Serviciului se face de către șeful Serviciului, care: 

1) efectuează investigații și colectează informația necesară pentru a stabili dacă 

prestarea Serviciului corespunde criteriilor stabilite în planul individualizat de 

asistență, procedurilor interne ale prestatorului și Standardelor minime de calitate; 

2) solicită informații, rapoarte și alte documente necesare de la asistentul 

personal și specialiștii care dețin informații referitor la situația beneficiarului; 

3) solicită și ia în considerare opinia beneficiarului privind situația acestuia în 

Serviciu și în comunitate. 

 

Drepturile beneficiarului – standardul 10 

41. Prestatorul respectă drepturile beneficiarului prevăzute de legislația 

națională în vigoare și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

42. Prestatorul informează într-un mod accesibil beneficiarul despre drepturile 

sale în cadrul Serviciului. 

43. Personalul angajat în Serviciu cunoaște și respectă drepturile beneficiarului 

și procedura prestatorului privind relația cu beneficiarii. 

 

Capitolul III 

RECLAMAȚII ȘI PROTECȚIE 

 

Reclamații – standardul 11 

44. Prestatorul deține și aplică o procedură de examinare și soluționare internă 

a reclamațiilor. 

45. Beneficiarul și reprezentantul său legal sînt informați, chiar de la admiterea 

în Serviciu, despre procedura privind reclamațiile. 

46. Informația este prezentată în scris și într-o formă accesibilă persoanei cu 

dizabilități. 

 

Protecția beneficiarului împotriva abuzului – standardul 12 

47. Prestatorul deține și aplică o procedură de protecție a beneficiarului 

împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, material sau financiar), neglijării, 

discriminării, a tratamentului inuman sau degradant. 

48. Prestatorul asigură informarea personalului, a beneficiarilor și  
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reprezentanților lor legali asupra procedurilor cu privire la prevenirea, 

identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea suspiciunilor sau acuzațiilor de 

abuz sau neglijență asupra beneficiarilor. 

49. Prestatorul de serviciu încurajează beneficiarii și, după caz, reprezentanții 

lor legali să sesizeze orice formă de abuz din partea asistenților personali. 

50. Angajații care identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a unui 

beneficiar au obligația de a anunța imediat prestatorul de serviciu, care, potrivit legii, 

anunță serviciile de urgență, organele de drept sau alte instituții specializate. 

Capitolul IV 

RESURSE UMANE 

 

Angajarea personalului – standardul 13 

51. Serviciul dispune de o structură și de state de personal în concordanță cu 

misiunea și obiectivele sale. 

52. Resursele umane corespund cerințelor pentru desfășurarea eficientă a 

procesului de prestare a Serviciului. 

53. Numărul personalului se stabilește și se revizuiește periodic de prestatorul 

de Serviciu pentru a corespunde dinamicii cerințelor beneficiarilor. 

54. Personalul Serviciului activează după un program în corespundere cu 

planul individualizat de asistență al beneficiarului. 

55. Pentru fiecare poziție de personal există o fișă a postului, în care sînt 

prevăzute rolurile și responsabilitățile angajatului (calificare, experiență, abilități 

profesionale, calități morale etc.). Fiecare angajat are obligația de a cunoaște și de a 

respecta prevederile fișei postului pe care îl ocupă. 

56. Prestatorul de serviciu poate utiliza și personal voluntar, care însă nu poate 

prelua responsabilitățile personalului retribuit 

 

Asistentul personal – standardul 14 

57. Angajarea în calitate de asistent personal se face cu acordul beneficiarului 

sau, după caz, a reprezentantului său legal. 

58. Prestatorul de serviciu acordă beneficiarului suportul necesar la 

identificarea unui asistent personal care dispune de capacitățile necesare pentru a 

răspunde necesităților de asistență ale acestuia. În acest scop prestatorul de serviciu 

ține un registru al persoanelor care doresc să devină asistenți personali. 

59. Asistentul personal este angajat pe o normă corespunzătoare cu numărul de 

ore stabilit în planul individualizat de asistență al beneficiarului. 
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60. Asistentul personal poate presta maximum 40 ore pe săptămînă de asistență 

pentru un beneficiar. Un singur beneficiar, în funcție de necesitățile sale, poate fi 

deservit de mai mulți asistenți personali concomitent. 

61. Asistentul personal este angajat inițial pe o perioadă de probă, conform 

legislației muncii. Pe parcursul perioadei de probă prestatorul de serviciu 

monitorizează activitatea asistentului personal, consultînd opinia beneficiarului. 

62. Prestatorul de serviciu asigură respectarea legislației cu privire la angajarea 

și salarizarea asistentului personal al persoanei cu dizabilități. 

63. Prestatorul de serviciu deține și aplică o procedură de asigurare a respectării 

regulilor tehnicii de Securitate și protecție a muncii de către asistentul personal. 

 

Instruirea personalului – standardul 15 

64. Prestatorul de serviciu deține și aplică o politică privind perfecționarea 

profesională continuă a personalului angajat. 

65. Prestatorul implică activ beneficiarul în instruirea asistentului personal de 

care este deservit. 

66. Angajații Serviciului participă la cursuri de instruire, pentru a dobîndi 

abilitățile și cunoștințele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate și sporirii 

nivelului lor de competență profesională. 

67. Prestatorul de serviciu, în colaborare cu structura teritorială de asistență 

socială, planifică instruirea profesională inițială și continuă a personalului Serviciului, 

în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, în conformitate cu obiectivele și Standardele minime de calitate. 

 

 
 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă 
la Decizia nr. 2/7 din 16 aprilie 2021 

Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea şi funcţionarea 

Serviciului social “Asistenţă personală” și a Standardelor minime de calitate 

pentru Serviciului social “Asistenţă personală” 
 

Proiectul a fost elaborat de către Direcția Asistența Socială și protecția familiei 

a Consiliului raional Ocnița.   

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite:  

Serviciul social „Asistență personală” este un serviciu social specializat, scopul 

căruia este de a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități severe din 

raionul Ocnița, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate (în 

domeniile: protecție socială, muncă, asistență medicală, instructiv-educativ, 

informațional, acces la infrastructură etc.). Beneficiari ai Serviciului sunt persoane cu 

dizabilități severe, inclusiv copii cu dizabilități severe, care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate stabilite de Guvern.  

Obiectivele Serviciului sînt: 

5) oferirea unor servicii de asistență și îngrijire flexibile, centrate pe persoană, 

care să îmbunătățească calitatea vieții și independența persoanelor cu dizabilități 

severe;  

6) facilitarea accesului la educație și încadrare în cîmpul muncii;  

7) prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități;  

8) sprijinirea beneficiarilor să mențină și să dezvolte relații sociale în familie 

și comunitate.  

 Serviciul este organizat și funcționează în conformitate cu următoarele principii:  

9) respectul demnității inalienabile a persoanei;  

10) autonomia individuală a persoanei cu dizabilități, inclusiv libertatea de a 

face propriile alegeri; 

11) participarea și integrarea deplină și efectivă în societate; 

12) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;  

13) planificarea individualizată centrată pe persoană;  

14) parteneriatul între serviciile sociale;  

15) abordarea multidisciplinară a necesităților beneficiarului; 

16) asigurarea confidențialității informației obținute pe parcursul prestării 

Serviciului. 

În scopul îmbunătățirii măsurilor de protecție socială a persoanelor cu 

dizabilități în conformitate cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificate prin Legea nr.166 din 9 iulie 

2010, și ale Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, prin  Hotărîrea Guvernului 

nr. 374 din 16.06.2015 și Hotărîrea Guvernului nr.592 din 24.07.2017 au fost aprobate 
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unele modificări în Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social „Asistență personală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 

23.05.2012.  

Proiectul a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismelor de organizare și 

funcționare a Serviciului social „Asistență personală” , inclusiv managementul de caz 

în cadrul Serviciului, pentru a satisface pe cât de mult posibil necesitățile persoanelor 

cu dizabilitate severă și a-i menține în propriile case și comunitate.  

 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:  

Proiectul dat prevede aprobarea Regulamentului Serviciului social „Asistență 

personală” și a Standardele minime de calitate pentru Serviciului social „Asistență 

personală”, în nouă redacție, în contextul:  

• descrierii tipului serviciului;  

• redefinirea grupurilor de beneficiari;  

• ajustarea mecanismului managementului de caz și a standardelor aferente și 

anume: admiterea, evaluarea necesităților, planificarea, prestarea și 

monitorizarea serviciilor de asistența personală, precum și suspendarea și 

sistarea Serviciului;  

• ajustarea fișei de evaluare a necesităților de asistența personală în funcție de 

necesitățile de îngrijire și suport special ale beneficiarului;  

• completarea dosarului beneficiarului;  

• ajustarea standardelor privind „informarea, abordarea individualizată, 

confidențialitatea și nondiscriminarea” conform prevederilor legale;  

• ajustarea standardelor privind protecția beneficiarului și personalului 

Serviciului împotriva abuzului și neglijării și depunerea și examinarea 

plîngerilor, conform prevederilor Codului administrativ și legislației privind 

prevenirea discriminării și abuzului.  

 

Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea modificărilor nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:  

Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte 

normative.  

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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  REPUBLICA MOLDOVA   PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/8 

din 16 aprilie 2021  

 

Cu privire l aprobarea Regulamentului  

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a 

Standardelor minime de calitate privind 

organizarea și funcționarea Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu, și aprobarea 

Metodologiei de calcul al costului Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu  
 

În scopul implementării modificărilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului 

nr.903 din 16.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu şi a Standardelor minime de calitate, și executării cerințelor Hotărîrii 

Guvernului nr. 948 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al 

costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în conformitate cu art. 43 (1) lit.j) 

al Legii privind Administrația Publică  Locală nr. 436 – XVI din 28.12 2006Consiliul 

raional Ocnița, 

Decide: 

1. Se ia act de informația prezentată de Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei 

Ocniţa. 

2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în redacția 

nouă conform anexei parte componentă a prezentei Decizii. 

3. Se aprobă Standardele minime de calitate privind organizarea și funcționarea 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în redacția nouă conform anexei parte 

componentă a prezentei Decizii. 

4. Se aprobă Metodologia de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu conform anexei parte componentă a prezentei Decizii. 

5. Se abrogă Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și 

Standardele minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu, aprobate prin Decizia CR Ocnița nr.1/8 din 13.02.2015, 

cu modificările ulterioare aprobate prin Decizia CR Ocnița nr.2/7 din 23.04.2018. 

6. Controlul executării prezentei deciziei se atribuie şefului Direcției Asistență 

Socială și Protecția Familiei Ocniţa. 

7. Prezentul Regulament întră în vigoare de la data emiterii prezentei Deciziei. 

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Anexa nr.1 

la Decizia nr.2/8 din 16 aprilie 2021 

 

REGULAMENT  

al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (în continuare 

- Regulament) reglementează modul de organizare și funcționare, scopul, obiectivele 

și finanțarea acestuia. 

2. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu (în continuare - Serviciu) 

reprezintă un serviciu social primar public (creat în subordinea Direcției Asistența 

Socială și Protecția Familiei (în continuare – DASPF), avînd domeniul de activitate 

în sfera socială). 

3.  Serviciul este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2012 

privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale.  

4. Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul 

Regulament, Standardele minime de calitate, dispoziția autorității publice locale de 

nivelul al doilea, precum și cu prevederile legislației în vigoare. 

5. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizați au următoarea 

semnificație: 

servicii de îngrijire socială la domiciliu (în continuare - servicii) - gamă de 

servicii acordate la domiciliu beneficiarilor pentru a spori gradul de independență a 

acestora; 

lucrător social - persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul 

îngrijirilor la domiciliu și oferă aceste servicii; 

echipă multidisciplinară - grup de specialiști din mai multe domenii, instituit 

de autoritatea administrației publice locale de nivelul întâi sau de prestatorul privat, 

care include: asistentul social comunitar, medicul de familie sau asistentul medical 

comunitar, reprezentantul autorității administrației publice locale, reprezentantul 

societății civile, reprezentantul sindicatelor în teritoriu, lucrătorul social, după caz, 

mediatorul comunitar, precum și alți specialiști relevanți, care participă la evaluarea 

necesităților solicitanților de îngrijire la domiciliu și care formulează concluzii cu 

privire la necesitatea/lipsa necesității acordării Serviciului.  

6. Calitatea serviciilor prestate este evaluată periodic și la necesitate de către 

fondator și Inspecția Socială. 

7. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor care nu pot fi soluționate 

pe cale amiabilă între părți sînt transmise spre soluționare instanțelor de judecată, în 
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condițiile legii. 

8. Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele: 

1) consiliere; 

2) suport pentru următoarele activități: 

a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor 

alimentare, a mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor; 

b) prepararea hranei, hrănirea, livrarea prînzurilor calde (după caz); 

c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale; 

d) îngrijirea locuinței și a gospodăriei; 

e) predarea și ridicarea obiectelor de uz casnic și a hainelor la/de la 

spălătorie, curățătorie chimică, reparație; 

f) realizarea igienei personale; 

g) organizarea procesului de adaptare a locuinței la nevoile persoanei; 

h) antrenarea beneficiarului în activități sociale și culturale; 

i) menținerea/facilitarea comunicării cu rudele și prietenii; 

j) organizarea procesului de procurare și transportare, din mijloacele 

financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu; 

k) după caz, încălzirea sobelor. 

Prestarea serviciilor se realizează conform descrierii specificate în anexa nr.8 

la prezentul Regulament. 

 

II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 

SERVICIULUI 

 

9. Serviciul își desfășoară activitatea în baza următoarelor principii: 

1) accesibilitate și disponibilitate; 

2) informare; 

3) abordare individualizată; 

4) parteneriat; 

5) participare; 

6) confidențialitate; 

7) nondiscriminare. 

10. Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la 

domiciliu, pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. 
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11. Obiectivele Serviciului sînt următoarele: 

1) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru 

facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile speciale și 

cu particularitățile de dezvoltare individuală, precum și pentru activizarea eforturilor 

proprii; 

2) prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial 

și comunitar; 

3) încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață independent, pe cît 

este posibil, în familie și comunitate; 

4) sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă 

persoanele vîrstnice și cele cu dizabilități; 

5) mobilizarea comunității pentru soluționarea necesităților cu implicarea 

voluntarilor; 

6) asigurarea evidenței centralizate a potențialilor beneficiari care locuiesc în 

raza unității teritorial- administrative. 

 

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI 

 

Secțiunea 1 

Beneficiarii Serviciului 

 

12. De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de 

persoane: 

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare și 

persoanele cu dizabilități adulte, care nu au copii sau au copii majori inapți de muncă 

sau locuiesc separat de copiii majori apți de muncă obligați, conform legislației, să-i 

întrețină și să-i îngrijească, dar care, din anumite considerente justificate, nu-și pot 

realiza obligațiile; 

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare și 

persoanele cu dizabilități adulte, care cad sub incidența art.2 alin.(1) din Legea 

nr.274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care nu au copii sau 

copiii au copii majori inapți de muncă sau locuiesc separat de copiii majori apți de 

muncă obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, din 

anumite considerente justificate, nu-și pot realiza obligațiile. 

13. De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de 

persoane: 

1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare și 

persoanele cu dizabilități, ai căror copii sînt obligați, conform legislației, să-i întrețină, 
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dar din considerente justificate nu-și pot realiza obligațiile; 

2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare și cad sub 

incidența art.2 alin.(1) din Legea nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sînt obligați, conform legislației, să-i 

întrețină, dar din considerente justificate nu-și pot realiza obligațiile; 

3) persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri 

temporare în vederea recuperării stării de sănătate și nu au suport pentru îngrijire la 

domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenții chirurgicale; 

convalescenții după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii; 

4) bolnavii în fază terminală (cancer și ciroze); 

5) persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu 

excepția bolilor infecțioase) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-și desfășoare 

activitățile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind imobilizați la pat și 

necesitînd ajutor permanent. 

 

Secțiunea a 2-a 

Drepturile și obligațiile prestatorului de servicii 

 

14. Prestatorul de servicii (în continuare - prestator) este în drept: 

1) să stabilească, în condițiile legii, parteneriate și acorduri cu autoritățile 

administrației publice locale, asociații obștești, instituții, organizații și agenți 

economici în scopul realizării atribuțiilor sale; 

2) să solicite și să primească, în condițiile legii, de la autoritățile administrației 

publice centrale și locale, de la instituții și organizații documente, materiale și 

informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale; 

3) să acceseze mijloace financiare de la organizații donatoare și să le utilizeze 

în scopul realizării competențelor sale, în conformitate cu legislația. 

15. Prestatorul are următoarele obligații: 

1) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate 

prevăzute în anexa nr.2 la prezenta decizie; 

2) să aplice procedura de admitere, prestare și suspendare/sistare a prestării 

serviciilor; 

3) să dețină baza de date a lucrătorilor sociali, a beneficiarilor și a solicitanților 

de Serviciu; 

4) să păstreze dosarul personal al beneficiarului Serviciului; 

5) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate în dosarul 

personal al beneficiarului; 
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6) să respecte procedura de înregistrare și soluționare a plîngerilor cu privire 

la serviciile prestate în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislația; 

7) să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale și cu alți prestatori 

de servicii în vederea asigurării procesului de incluziune socială a beneficiarilor și 

accesului lor la alte servicii din comunitate; 

8) să elaboreze rapoarte semestriale și anuale de evaluare a serviciilor; 

9) să monitorizeze perfectarea rapoartelor lunare de activitate a lucrătorilor 

sociali; 

10) să identifice necesitățile de instruire continuă a lucrătorilor sociali și să 

organizeze cursuri de formare profesională continuă; 

11) să asigure monitorizarea și evaluarea Serviciului; 

12) să asigure evidența contabilă a Serviciului. 

 

Secțiunea a 3-a 

Drepturile și obligațiile beneficiarilor Serviciului 

 

16. Beneficiarii Serviciului au dreptul: 

1) să fie informați asupra prevederilor legale privind funcționarea Serviciului; 

2) să își exprime acordul referitor la serviciile prestate; 

3) să înainteze și să depună plîngeri, în condițiile legii, referitor la calitatea 

serviciilor prestate, la atitudinea și tratamentul personalului; 

4) să fie asistați și ajutați de către personalul Serviciului la realizarea 

obiectivelor planului individualizat de îngrijire; 

5) să li se păstreze și să li se utilizeze datele cu caracter personal conform 

legislației; 

6) să solicite suspendarea sau sistarea prestării serviciilor conform acordului 

sau contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul; 

7) să fie tratați cu respect și demnitate de către personalul Serviciului; 

8) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea 

serviciilor. 

17. Beneficiarii Serviciului au următoarele obligații: 

1) să furnizeze informații veridice ce țin de identitatea sa, starea de sănătate, 

dificultățile cu care se confruntă, inclusiv date privind situația copiilor majori apți de 

muncă; 

2) să furnizeze informații veridice privind situația copiilor majori apți de 

muncă, locul domicilierii acestora, prezența/lipsa legăturilor cu aceștia, 
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existența/lipsa comunicării cu aceștia; 

3) să respecte regulamentul de activitate al Serviciului; 

4) să manifeste o atitudine respectuoasă față de personalul Serviciului. 

 

Secțiunea a 4-a 

Admiterea beneficiarului în Serviciu 

 

18. Pentru a beneficia de servicii, solicitantul/reprezentantul legal al acestuia 

depune o cerere scrisă la prestator, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, sau 

apelează la mecanismul de referire aplicat de unitatea de asistență socială. 

19. Prestatorul înregistrează cererea în registrul de evidență a solicitanților. 

20. Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabilește în baza criteriilor 

de eligibilitate ale Serviciului, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, a 

rezultatelor obținute în urma evaluării necesităților de îngrijire a solicitantului și a 

recomandărilor echipei multidisciplinare. 

21. Evaluarea necesităților se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data depunerii cererii sau a preluării cazului în urma referirii, în baza fișei de evaluare 

a necesităților de îngrijire la domiciliu, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. 

Evaluarea se realizează de către prestator în comun cu echipa multidisciplinară din 

comunitate. 

22. Prestatorul de serviciu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data realizării 

evaluării necesităților solicitantului, emite o decizie privind admiterea sau 

neadmiterea în Serviciu, stabilind și dacă solicitantul va beneficia de servicii gratuit 

sau contra plată. Decizia se aduce la cunoștința solicitantului în scris, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. 

23. Dosarul beneficiarului se întocmește conform anexei nr.4 la prezentul 

Regulament. 

 

Secțiunea a 5-a 

Planul individualizat de îngrijire 

 

24. Planul individualizat de îngrijire este completat, cu participarea 

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, în cadrul ședinței de 

planificare a îngrijirii. La ședință sînt examinate rezultatele evaluării necesităților de 

îngrijire și recomandările formulate de echipa multidisciplinară. 

25. Planul individualizat de îngrijire conține informația detaliată despre 

volumul și serviciile oferite, numărul de ore de îngrijire repartizate pe zi/săptămînă, 
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timpul și locul oferirii acestora. Ținând cont de planul individualizat de îngrijire, lunar 

se elaborează graficul de vizite la domiciliu, care reflectă periodicitatea vizitelor 

lucrătorului social la domiciliul beneficiarului. 

26. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de 

îngrijire revine șefului Serviciului. 

27. Planul individualizat de îngrijire este revizuit o dată la 3 luni, la 6 luni, iar 

ulterior la necesitate, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului, cu 

antrenarea, după caz, a echipei multidisciplinare. 

28. La sfîrșitul vizitei la domiciliul beneficiarului, lucrătorul social 

completează, împreună cu acesta, fișa de îngrijire zilnică, conform anexei nr.5 la 

prezentul Regulament. Fișa de îngrijire zilnică conține rubrici privind data prestării 

serviciilor, tipurile serviciilor prestate și timpul real alocat. 

29. Beneficiarii indicați în pct.11 din prezentul Regulament semnează un acord 

de prestări servicii, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament, elaborat în baza 

planului individualizat de îngrijire. 

30. Beneficiarii indicați în pct.12 din prezentul Regulament semnează un 

contract de prestări servicii, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament, întocmit 

în baza planului individualizat de îngrijire. 

 

 

Secțiunea a 6-a 

Monitorizarea și evaluarea serviciilor de îngrijire 

la domiciliu prestate beneficiarului 

 

31. Pentru a se asigura că planul individualizat de îngrijire este realizat în mod 

eficient, iar serviciile corespund necesităților de îngrijire ale beneficiarului și 

Standardelor minime de calitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta decizie, 

prestatorul efectuează monitorizarea și evaluarea serviciilor. 

32. Șeful Serviciului monitorizează prestarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu în conformitate cu planul individualizat de îngrijire, efectuînd vizite la 

domiciliul beneficiarului: 

1) o dată la 3 luni, la beneficiarii noi; 

2) o dată la 6 luni și, respectiv, la necesitate. 

3) după fiecare vizită efectuată la domiciliul beneficiarului, șeful Serviciului 

întocmește un raport de monitorizare, care se anexează la dosarul beneficiarului. 

33. Șeful Serviciului întreprinde activități suplimentare de monitorizare și 

verificare în cazurile în care există suspiciuni, semnale de abateri sau abuz față de 
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beneficiar. 

34. În cazul în care șeful Serviciului constată existența circumstanțelor care 

impun modificarea serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa 

multidisciplinară pentru reevaluarea necesităților de îngrijire. 

 

Secțiunea a 7-a 

Suspendarea și sistarea prestării serviciilor de îngrijire la domiciliu 

 

35. Prestarea serviciilor poate fi suspendată, pentru o perioadă de maximum 4 

luni, în unul dintre următoarele cazuri: 

1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; 

2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidențial; 

3) la plasarea temporară a beneficiarului într-o instituție medicală pentru 

tratament/reabilitare. 

36. Sistarea prestării serviciilor poate fi realizată în următoarele cazuri: 

1) constatarea neîntrunirii de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate pentru 

Serviciu; 

2) solicitarea personală a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său 

legal privind sistarea prestării serviciilor; 

3) expirarea termenului pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu, 

conform acordului sau contractului; 

4) nerespectarea prevederilor acordului sau contractului; 

5) schimbarea reședinței curente a beneficiarului; 

6) decesul beneficiarului. 

37. La sistarea/suspendarea serviciului, șeful Serviciului întocmește fișa de 

sistare/suspendare a serviciilor, conform anexei nr.9 la prezentul Regulament, în care 

sunt indicate: data suspendării/sistării, perioada de suspendare, motivele, referirea 

persoanei către alte servicii, persoana de contact care poate oferi informații cu privire 

la beneficiar, și care este înregistrată în registrul de evidență a fișelor de 

sistare/suspendare a serviciilor. 

38. Pentru situațiile descrise în pct.35 și 36, prestatorul emite decizia cu privire 

la sistarea/ suspendarea serviciului, în baza fișei de sistare/suspendare. Decizia cu 

privire la sistare/suspendare se aduce la cunoștința beneficiarului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data emiterii acesteia. 

 

Secțiunea a 8-a 
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Managementul Serviciului 

 

39. Personalul Serviciului este format din șeful Serviciului, lucrători sociali, 

contabil și șofer. 

40. Șeful Serviciului dirijează nemijlocit activitatea organizatorică, acordă 

suport metodic-informațional, realizează controlul asupra activității personalului, în 

conformitate cu obligațiile sale funcționale stabilite în fișa postului. Șeful Serviciului 

se numește și se eliberează din funcție prin ordinul fondatorului Serviciului. 

41. Funcția de șef al Serviciului se instituie pentru un număr de 30 de unități de 

personal. 

42. Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract 

individual de muncă în formă scrisă și se legalizează prin ordinul prestatoruli de 

Serviciu, emis în baza contractului. 

43. Unui lucrător social îi revin în medie 8-10 beneficiari în localitățile rurale 

și 10-12 beneficiari în localitățile urbane. Norma de lucru pentru lucrătorul social se 

stabilește în funcție de severitatea stării solicitanților, dar nu mai puțin de 8 beneficiari 

în localitățile rurale și nu mai puțin de 10 beneficiari în localitățile urbane. 

44. Numărul de vizite planificate pentru îngrijirea beneficiarilor la domiciliu se 

stabilește în funcție de necesitățile acestora atestate în urma evaluării, reieșind din 

numărul de 40 de ore lucrătoare pe săptămînă pentru lucrătorii sociali angajați cu 

normă întreagă (de luni pînă vineri), dar nu mai puțin de 2-3 vizite pe săptămînă la 

beneficiar. 

45. Serviciile se acordă conform unui program flexibil, în funcție de 

necesitățile beneficiarului și de planul individualizat de îngrijire. 

46. Prestatorul asigură lucrătorii sociali cu echipament necesar pentru 

desfășurarea activităților de îngrijire la domiciliu, conform Standardelor minime de 

calitate. 

47. Serviciul este asigurat de Consiliul Raional cu mijloc de transport pentru 

prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire a beneficiarilor, reieșind din normativul 

de 150 de beneficiari la o unitate transport. 

48. Pentru personalul din localitățile rurale cheltuielile de deplasare în scop de 

serviciu se compensează pentru minim două călătorii tur-retur pe lună, conform 

tarifelor de călătorie din localitatea unde activează pînă în centru raional, în baza 

documentelor prezentate în original.  

49. Serviciul se amplasează în spații repartizate de Consiliul Raional, conform 

Standardelor minime de calitate. 

50. Serviciile pot fi dezvoltate de autoritățile administrației publice locale de 

sine stătător sau în colaborare cu societatea civilă. 
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51. Serviciul deține și gestionează baza de date a solicitanților și a 

beneficiarilor în conformitate cu legislația privind datele cu caracter personal. 

52. Serviciul asigură formarea profesională inițială și continuă a personalului 

angajat în vederea realizării eficiente a obligațiilor funcționale. 

 

IV. FINANȚAREA SERVICIULUI 

 

53. Serviciul este finanțat din contul Consiliului Raional, al bugetelor unităților 

administrativ-teritoriale, al granturilor, al donațiilor oferite de persoane fizice și 

juridice, al contribuțiilor beneficiarilor, precum și din alte surse, conform legislației. 

54. Serviciul prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată 

persoanelor specificate în pct.13 din prezentul Regulament, în baza unui contract de 

prestări servicii. 

55. Metodologia de calcul al costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu 

se aprobă prin hotărîre de Guvern și decizia Consiliului Raional. 

56. Prestatorul planifică mijloacele financiare necesare pentru formarea 

continuă a personalului în vederea creșterii competenței acestuia. 

57. Prestatorul prezintă, în modul stabilit, Consiliului Raional rapoarte despre 

activitatea Serviciului. 
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Anexa nr.1 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

 

 

Dlui/dnei _______________, 

Șef al Serviciului de îngrijire 

socială la domiciliu 

 

 

 

CERERE  

de luare în evidență    

 

Subsemnatul(a)  , IDNP , 
 (numele, prenumele)  

născut(ă) la data de   
 (ziua, luna, anul, țara de origine)  

cu domiciliul stabilit în  

str.  nr.  ap.  tel.  

localitatea  raionul Ocnița 
 (denumirea)  

posesor(oare) al(a) buletinului de identitate / permisului de ședere / altui act de  

identitate   eliberat de   la data de  
 (seria, nr.)  (oficiul)   

rog, prin prezenta, să fiu luat(ă) în evidență pentru a beneficia de servicii de 

îngrijire socială la domiciliu  gratuit / contra plată.  
(de subliniat) 

 

Data                                Semnătura solicitantului  

 

 

La cerere se anexează, în copie, certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, actul de identitate, actul 

ce atestă prezența reprezentantului legal (în caz de necesitate), adeverința privind componența familiei, 

certificatul medical cu indicațiile terapeutice privind necesitatea includerii persoanei în Serviciu. 
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Primită la data  și înregistrată cu nr.  

Semnătura persoanei responsabile   

Concluzia șefului Serviciului  

Semnătura   

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

 

Instrucțiunea  

privind modul de determinare a eligibilității pentru Serviciu 

 

1. Solicitantul este considerat eligibil pentru Serviciu dacă întrunește 

următoarele condiții: 

1) se încadrează în unul dintre grupurile de persoane menționate în pct.12 sau 

13 din Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu; 

2) nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituții rezidențiale (nu este la 

întreținerea deplină/parțială a statului) sau de servicii de asistență personală, 

plasament familial; 

3) în cadrul evaluării, echipa multidisciplinară determină dacă solicitantul 

necesită sau nu îngrijire la domiciliu. 

2. Nu se admit în Serviciu persoanele cu boli psihice aflate în perioada de 

acutizare, bolnavii de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și cu alte 

maladii care necesită tratament în instituții specializate. 

3. Considerente justificate pentru copiii care sunt obligați, conform legislației, 

să-i întrețină și să-i îngrijească părinții, dar nu-și pot realiza obligațiile, sunt 

următoarele: 

a) sunt plecați peste hotarele țării și nu păstrează legătura cu părinții cel puțin 

3 ani, fapt confirmat de către echipa multidisciplinară;  

b) sunt declarați dispăruți fără veste; 

c) satisfac serviciul militar în termen; 
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d) execută pedeapsa privativă de libertate; 

e) sunt victime a violenței in familie; 

f) duc un mod dezorganizat de viață (consum de alcool, substanțe psihotrope 

etc); 

g) sunt plasați în instituții rezidențiale: aziluri, internate, pensionate, instituții 

psihoneurologice, sau alte forme de plasament temporar sau permanent; 

a) sunt studenți cu frecvență de zi, cu vîrstă pînă la 22 ani, din familii 

monoparentale, unde părintele este încadrat în grad de dizabilitate sever sau accentuat; 

b) nu sunt încadrați în grad de dizabilitate, dar au suferit intervenții 

chirurgicale în ultimele 6 luni; 

c) au la întreținere copii minori care necesită îngrijire deoarece sunt încadrați 

în grad de dizabilitate accentuat sau sever; 

d) suferi de maladii incurabile, au boli cronice de ordin somatic, 

psohoneurologic, cancer sau ciroze în faza terminală sau alte boli cronice care 

presupun limitarea sau evitarea activităților fizice sau tratament îndelungat în 

instituțiile specializate. 

 
 

Anexa nr.3 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

FIŞA DE EVALUARE 

a necesităților de îngrijire la domiciliu 

 

Nr. fişei   

Data evaluării    

 

I. Date despre beneficiar 

Nume, prenume   

Data şi locul naşterii    

Pensionar pentru limita de vîrstă, nr. legitimației   

sau încadrat în grad de dizabilitate (se indică gradul)  

seria și nr. certificatului de dizabilitate,  

stabilit la data  valabil pînă la data de  
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(pentru beneficiarii de servicii contra plată se indică grupul de persoane, conform clasificării 

din pct.12 din Regulamentul) 

 

Domiciliat (a)   

 (se indică adresa deplină) 

Telefon  Mobil   

Stare civilă  Limba vorbită  

Studii  Profesie /ocupație  

II. Date despre familia biologică/extinsă şi persoanele importante pentru beneficiar 

4. Soț / soție / copii (chiar dacă locuiesc separat)/reprezentant legal şi alți membri 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Vîrstă Adresă, 

telefon 

Grad de 

rudenie 

Statut 

ocupațional 

Stare de 

sănătate 

Note 

1.  
       

2.  
       

3.  
       

4.  
       

5.  
       

6.  
       

7.  
       

8.  
       

5. Persoana de contact în caz de urgență 

Nume, prenume  

Adresă  

Telefon/mobil  

III. Evaluarea socială 

2. Locuința şi dotarea: 

 

Proprietate personală:    da      nu   

Starea tehnică: _______________________________________________________________ 

 casă   bloc            etaj ___  lift  alte situații _______________________    

Numărul de camere (odăi locuibile): ________    bucătărie   baie         

 veceu este amplasat în casă:                              da                            nu 

Încălzire:  nu există   autonomă     centralizată    cu lemn   cu cărbune 

Aprovizionare cu apă:  rețea publică  fântână 

                                     rece           caldă   
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Electricitate:               da                nu 

Maşină spălat:                   automată        semiautomată        simplă        nu are 

                                                aragaz              frigider     aspirator  

3. Starea locuinței:  excelentă  bună       satisfăcătoare      nesatisfăcătoare   

Umiditate:             adecvată       igrasie           

Luminozitate:             adecvată       neadecvată 

 

Concluzii privind starea tehnică și sanitară a locuinței: 

 

 

 

 

6. Rețeaua socială:            

                    

Locuiește:   singur/ă        cu soț/soție     cu copii      cu alte rude      cu alte persoane   

solicitantul este ajutat de membrii familiei biologice:  da          nu    

 cu bani  cu produse alimentare   la activitățile de menaj      altele                             

Relațiile cu familia sînt:  bune   problematice   fără relații  

Există risc de neglijare din partea familiei:    da   nu    

                                                               abuz:    da   nu 

Specificați:  

 

 

4. Prieteni, vecini: 

Este în relații cu prietenii, vecinii:    da                         nu 

Relațiile sînt:                                                  permanente                 ocazionale 

Numele și prenumele prietenilor și/sau vecinilor cu care are relații bune și de ajutor reciproc: 

 

 

Este ajutat de prieteni și vecini pentru:  da      nu 

Pentru:                                                       

 cumpărături   activități de menaj    activități culturale/interacțiune cu comunitatea   

 altele (specificați)_____________________________________________________________ 

Participă la:      activități ale comunității    activități recreative    activități religioase 

Comunitatea îi oferă un anumit suport:   da    nu  
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Dacă da, specificați:   

 

IV. Evaluarea situației economice: 

5.  Venit lunar propriu:                                        Mărimea 

 pensie de asigurări sociale de stat   

 alocație socială  de stat  

 alte prestații sociale (se indică tipul)  

Total pe lună  

6. Alte venituri:   
 

  

7. Venitul global al familiei compus din: 
 

8. Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie: 

 

 

 

V. Evaluarea stării de sănătate: 

A. Diagnostic actual:   

 

 

 

 

B. Starea de sănătate actuală:  

 

 

 

 

 

 

C. Recomandările medicului de familie:  
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VI. Autonomia şi capacitățile funcționale ale beneficiarului: 

1. Activități de îngrijire personală: 

Igienă personală □ nu necesită ajutor □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

Îmbrăcat/dezbrăcat 

(posibilitatea de a se îmbrăca, de a se dezbrăca, 

de a avea un aspect îngrijit) 

□ nu necesită ajutor □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

Mobilitate 

(trecerea de la o poziție la alta: 

ridicat-așezat, așezat-culcat etc. - și mișcarea 

dintr-un sens în altul) 

□ nu necesită ajutor □ necesită ajutor 

□ parțial 

□ permanent 

Dispozitive utilizate la deplasare □ nu necesită ajutor □ cu dispozitive: 

□ scaun rulant 

□ baston 

□ premergător 

□ altele 

Deplasare în interiorul locuinței  

(cu sau fără mijloace ajutătoare tehnice) 

□ nu necesită ajutor □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ imobilizat la pat 

Deplasare în exteriorul locuinței  

(cu sau fără mijloace ajutătoare tehnice) 

□ nu necesită ajutor □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

2. Suport în activitățile menajere și gospodărești 

Prepararea și servirea hranei 

(capacitatea de a-și prepara singur mâncarea) 

□ nu necesită ajutor  □ necesită ajutor: 

□ la preparare 

□ la servire 

Activități gospodărești 

(curățenie cameră, spălat/reparat haine, vase) 

□ nu necesită ajutor  □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

Gestionarea propriilor venituri □ nu necesită ajutor  □ necesită ajutor: 

□ parțial 
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□ integral 

Procurarea produselor alimentare și 

industriale 

□ nu necesită ajutor  □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

Utilizarea mijloacelor de transport public □ nu necesită ajutor  □ necesită ajutor: 

□ parțial 

□ integral 

VII. Evaluarea capacităților senzoriale şi psihoafective ale beneficiarului: 

Acuitate vizuală: □ vede bine, poate distinge obiectele în detalii 

□ distinge fețe, obiecte de dimensiuni mari 

□ vede bine relativ, se poate orienta, evită obstacole 

□ vede numai umbre și lumini 

□ nu vede 

Comunicarea: □ vorbește bine, clar și fluent, folosește un limbaj care 

poate fi înțeles 

□ unele dificultăți în vorbire - lipsa clarității și a 

fluenței (are tendință de a se bâlbâi), dar folosește 

un limbaj care poate fi înțeles 

□ dificultăți în vorbire, este înțeles doar de cei care îl 

cunosc bir 

□ se folosește de gesturi atunci când vrea să comunice 

□ nu răspunde când i se vorbește, cu excepția 

propriului său nume 

□ nu vorbește 

□ nu aude 

Orientare: □ nu necesită ajutor 

□ necesită ajutor 

□ parțial 

□ integral 

Memorie □ păstrată 

□ afectată parțial 

□ afectată în totalitate 
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Probleme comportamentale: □ agresiune verbală față de alte persoane 

□ agresiune fizică față de alte persoane 

□ acțiuni exagerate 

□ distruge obiecte 

□ necesită atenție sporită 

□ altele 

VIII. Rezultatele evaluării: 

A.  Necesitățile identificate 

 

 

 

B. Doleanțele persoanei evaluate: 

 

 

C. Recomandările echipei multidisciplinare:   

□ Se recomandă admiterea solicitantului în cadrul Serviciului gratuit sau contra plată 

(subliniați) 

□ Nu se recomandă admiterea solicitantului în cadrul Serviciului 

□ Se recomandă referirea solicitantului către alte servicii 

□ Altele 

 

Membrii echipei multidisciplinare: 

 

1.  ___________________________  

2.  ___________________________  

3.  ___________________________  

4.  ___________________________  
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Anexa nr.4 
la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

DOSARUL PERSONAL  

al beneficiarului 

 

  Dosarul personal al beneficiarului include următoarele acte: 

 

1) cererea de luare în evidență; 

2) după caz:  

a) evaluarea inițială, conform Managementului de caz, aprobat prin Ordinul 

ministrului protecției sociale, familiei și copilului nr.71 din 3 octombrie 2008; 

b) formularul de referire a cazului spre serviciile sociale specializate, conform  

Mecanismului de supervizare profesională în asistența socială, aprobat prin Ordinul 

ministrului protecției sociale, familiei și copilului nr.99 din 31 decembrie 2008; 

3) fișa de evaluare a necesităților de îngrijire la domiciliu; 

4) planul individualizat de îngrijiri; 

5) certificatul medical cu indicațiile terapeutice privind necesitatea includerii 

persoanei în Serviciu; 

6) copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

7) copia actului de identitate;    

8) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

9) adeverința privind componența familiei; 

10) decizia prestatorului privind includerea persoanei în Serviciu; 

11) acordul de prestări servicii (pentru beneficiarii indicați în pct.12 din 

Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu); 

12) contractul de prestări servicii (pentru beneficiarii indicați în pct.13 din 

Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu); 

13) rapoartele de monitorizare cu privire la vizitele la domiciliu ale șefului 

Serviciului; 

14) alte acte relevante. 
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Anexa nr.5 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

FIȘA DE ÎNGRIJIRE ZILNICĂ  

a beneficiarului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

___________________________________________ 

(numele, prenumele) 

 

Data  prestării 

serviciilor 

Tipurile  serviciilor 

prestate 

Timpul  real alocat Semnătura 

beneficiaruli 

Semnătura 

lucrătorului social 

     

 

Lucrătorul social _ __________________________(Numele, Prenumele) 
      (semnătura)  

Șeful Serviciului _ __________________________(Numele, Prenumele) 
      (semnătura)  
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Anexa nr.6 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

 

ACORD 

de prestări servicii nr.___ din ________________ 

(aplicabil beneficiarilor indicați în pct.12 din Regulamentul 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu) 

 

Încheiat între: 

Prestatorul de servicii _________________________________ şi 

________________________________, în calitate de beneficiar al Serviciului. 

 

I. Obiective 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

II. Obligaţiile părţilor 

 

Prestatorul: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Beneficiarul: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

III. Perioada acordului 

__________________________________________________________________ 
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IV. Subsemnatul, ___________________________________________ , am 

fost informat că acest acord se încheie pentru o perioadă determinată şi că 

nerespectarea responsabilităților asumate condiționează încetarea intervenției din 

partea prestatorului de servicii. 

 

V. Data întocmirii  _____________________________ 

 

Semnătura beneficiarului       _____________________________ 

 

Semnătura prestatorului   _____________________________ 

 

 

 

 

Anexa nr.7 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

 

 

CONTRACT 

de prestări servicii nr. _______din ____________________ 

(aplicabil beneficiarilor indicați în pct. 13 din Regulamentul  

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu) 

 

I.  Părțile contractului 

 

___________________________________, cu sediul ________________, 

care activează conform Regulamentului nr. ____ din data de _________, înregistrat 

la data de ___________, IDNO ___________________________, reprezentat de 

__________________________________________________, care activează în 

calitate de _______________________________________, numit în continuare 

Prestator, pe de o parte, şi _________________________, pe de altă parte, numit în 

continuare Beneficiar, domiciliat ____________________, tel._____________, 

titular al ______________________ nr.__________, eliberat de of.___________ la 

data _______________, au încheiat prezentul Contract privind următoarele. 

 

II. Obiectul Contractului 
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2.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către Prestator în favoarea 

Beneficiarului a următoarelor servicii: 

1) consiliere; 

2) suport pentru următoarele activităţi: 

a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor 

alimentare, a mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor; 

b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz); 

c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale; 

d) îngrijirea locuinței şi a gospodăriei;  

e) predarea și ridicarea obiectelor de uz casnic și a hainelor de la spălătorie, 

curățătorie chimică, reparație; 

f) realizarea igienei personale;  

g) organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei; 

h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale; 

i) întreţinerea corespondenței cu rudele şi cu prietenii; 

j) organizarea procesului de procurare și transportare, din mijloacele 

financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu; 

k) după caz, încălzirea sobelor; 

l) alte servicii (conform înţelegerii dintre părţi) ______________________ 

____________ 

 
 

III. Drepturile și  obligațiile părților 

 

3.1.  Prestatorul are dreptul:  

___________________________________________________________________ 

3.2. Beneficiarul are dreptul: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.3. Prestatorul se obligă:  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.4. Beneficiarul se obligă:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

IV. Perioada Contractului 

 

4.1. Durata prezentului Contract este de _____________, cu începere de la 

_________________ pînă la ________________ . 

 

4.2. Termenul de acţiune a Contractului poate fi modificat cu acordul scris al 

ambelor părți, printr-un act adițional, încheiat cu cel puțin 10 zile înainte de data 

expirării prezentului Contract. 
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V. Prețul și costul total al Contractului 

 

5.1. Prețul contractului constituie _______/an, sumă care se plătește (se indică 

numărul de tranșe).   

5.2. Costul serviciilor prestate este de _____ /lună. 

 

Notă: Modalitatea de plată va fi stabilită de către părți de comun acord. 

 

VI. Forța majoră 

 

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau 

integrală a angajamentelor conform prezentului Contract dacă aceasta este cauzată de 

producerea unor cazuri de forță majoră. 

6.2. Prin cazuri de forță majoră se înţelege: războaie, calamități  naturale, 

incendii, inundații, cutremure de pămînt, modificări în legislație și dispoziții ale 

Guvernului, greve și alte circumstanțe care nu depind de voinţa părților. 

6.3. Suveranitatea circumstanțelor de forță majoră, momentul apariţiei și 

termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forța 

majoră, eliberat de organul competent. 
 

VII. Rezilierea Contractului 

 

7.1. Rezilierea Contractului se poate face cu acordul ambelor părți sau în mod 

unilateral, în caz de: 

1) refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract; 

2) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare a serviciilor 

stabilite; 

3) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor; 

4) nesatisfacere de către una dintre părți a pretențiilor înaintate conform 

prezentului Contract. 

7.2. Partea care iniţiază rezilierea Contractului este obligată să informeze 

cealaltă parte, în termen de 10 zile, despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor. 

7.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă la notificare în decurs de  

10 zile. În cazul în care problema nu este soluţionată în termenele stabilite, partea 

inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată 

în notificare. 

7.4. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii Contractului 

trebuie să fie satisfăcute necondiționat.  

 

Notă: Sistarea prestării serviciilor reprezintă o condiție a rezilierii 

Contractului. 

 

VIII. Reclamații 
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___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

IX. Dispoziții finale 

 

9.1. Litigiile izvorîte din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe 

cale amiabilă. În caz de neînțelegeri, acestea vor fi supuse examinării în ordinea 

stabilită de legislația în vigoare în Republica Moldova. 

9.2. Orice modificări și completări la prezentul Contract sînt valabile numai în 

cazul în care au fost făcute în scris și au fost semnate de reprezentanții împuterniciți 

ai ambelor părți. 

9.3. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale 

contractuale unor persoane terţe fără înștiințarea și acordul scris al celeilalte părți. 

9.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare 

parte. 

9.5. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe şi acorduri suplimentare, 

după necesitate, care vor deveni părţi integrante ale acestuia, precum şi cu acte 

adiționale privind plata lunară, eșalonarea, din motive întemeiate, a plăților stabilite 

conform Contractului etc. 

9.6. Contractul a fost semnat de părţi la data de ____________________ . 

 

Data întocmirii Contractului: __________________________________ 

Semnăturile părților: 

Prestatorul     Beneficiarul / reprezentantul legal  
 

 

 

 

Anexa nr.8 

la Regulamentul Serviciului 

îngrijire socială la domiciliu 

__ 

 

               Descrierea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu 

 
Nr. 

crt. 

Tipul de serviciu Descrierea serviciului 

1. Consiliere Comunicare; 

furnizarea de informații privind drepturile persoanelor 

vârstnice și persoanelor cu dizabilități; 

îndrumarea beneficiarilor spre instituțiile competente pentru 

soluționarea problemelor cu care se confruntă; 

sprijinirea beneficiarilor, responsabilizarea și mobilizarea 

acestora de a-și dezvolta abilitățile personale 
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2. Efectuarea de cumpărături: 

produse alimentare, 

mărfuri de uz casnic din 

mijloacele financiare ale 

beneficiarului 

Efectuarea cumpărăturilor, conform unei liste, din banii 

beneficiarului. 
• Cumpărăturile se vor efectua în locurile disponibile din 

comunitate, după caz, din centre raionale/orașe/municipii în 

funcție de cumpărăturile necesare și cantitatea acestora. 

• Pentru cumpărăturile solicitate, a căror greutate  depășește 

5 kg, lucrătorul social va solicita unitate de transport din cadrul 

Serviciului, precum și, după caz, va utiliza căruciorul pentru 

transportarea produselor alimentare și industriale 
 

3. Prepararea hranei, hrănirea, livrarea prânzurilor calde 

3.1. Prepararea hranei sau livrarea 

prânzurilor calde 

Hrana se prepară la domiciliul beneficiarului din produsele 

puse la dispoziție de către acesta, precum și în cantități 

suficiente pentru alimentarea beneficiarului. 

Hrana acordată de către Serviciul de alimentare socială etc. 

se livrează la domiciliul beneficiarului în recipiente curate, 

împachetate corespunzător, cu asigurarea tuturor măsurilor 

de sănătate publică 

3.2. Hrănirea Hrănirea propriu-zisă a persoanelor aflate în imposibilitatea 

satisfacerii acestei nevoi, după caz, oferirea suportului în 

procesul de hrănire  
4. Efectuarea plăților 

unor servicii comunale 

Plata facturilor de apă, gaz, telefon, curent electric, 

întreținere și altele pentru beneficiar 

5. Îngrijirea locuinței și a gospodăriei 

5.1. Curățenie generală 

(1/trimestru) 

Spălat draperii, geamuri, măturat sau dat cu aspiratorul, 

șters podele, șters praf, spălat gresie, faianță în baie și 

bucătărie, igienizare obiecte sanitare. 

Aceste acțiuni se efectuează în totalitate de către lucrător 

social, în cazul în care beneficiarul se află în imposibilitatea 

efectuării acestora din motive de sănătate, sau cu ajutorul 

beneficiarului, în cazul în care sănătatea îi permite (acest 

lucru se evaluează de către echipa multidisciplinară în 

procesul de evaluare). 

* Nu se schimbă locul mobilierului greu (pat, dulap etc.)  
5.2. Întreținere curățenie Măturat sau datul cu aspiratorul, șters podele, șters praf, 

igienizare obiecte sanitare  
5.3. Îngrijirea gospodăriei Aprovizionarea cu apă pentru persoanele care nu pot realiza 

acest lucru independent. Greutatea nu va depăși 20 de litri; 

măturarea curții; 

suport la îngrijirea casei  
6. Predarea și ridicarea 

obiectelor de uz casnic și a 

hainelor la/de la spălătorie, 

curățătorie chimică, 

reparație  

Obiectele de uz casnic și rufele vor fi luate de la beneficiar 

de către lucrătorul social și vor fi duse la atelier sau 

spălătorie. După ce vor fi reparate, precum și spălate/uscate, 

rufele vor fi duse înapoi beneficiarului 

7. Igiena personală  
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7.1. Toaleta generală Ajutor la: 

îmbrăcat/ dezbrăcat; 

schimbat lenjerie de corp și/sau de pat; 

spălat pe cap și corp; 

igienizare cadă înainte și după folosire, inclusiv activitățile 

descrise la poziția„ toaleta parțială” 

7.2. Toaleta parțială Ajutor la: 

îmbrăcat/dezbrăcat; 

schimbat lenjerie de corp și/sau de pat; 

ajutor la satisfacerea unor nevoi fiziologice; 

spălarea  unor părți ale corpului, dinților, protezei; 

tăierea unghiilor la mâini/picioare; 

igiena gurii și a feței; 

bărbierit și pieptănat 

8. Antrenarea beneficiarului 

în activități sociale și 

culturale 

Însoțirea beneficiarului la plimbări, vizite la rude, concerte, 

spectacole, întruniri cu caracter sociocultural, 

vizitarea bisericii 

9. Menținerea/facilitarea 

comunicării cu rudele și 

prietenii 

Încurajarea beneficiarului de a comunica cu rudele, 

prietenii, vecinii, foștii colegi de serviciu etc. 

Utilizarea, după posibilitate, a platformelor online de 

comunicare, inclusiv a corespondenței în scris 

10. Organizarea   procesului  de 

procurare și transportare a 

combustibilului la domiciliu 

Identificarea/suportul în identificarea combustibilului 

necesar; 

organizarea procesului de procurare, livrare și depozitare a 

combustibilului 

11. Încălzirea sobei Scoaterea cenușii; 

aducerea lemnelor și cărbunelui în casă; 

aprinderea focului și supravegherea acestuia”; 
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Anexa nr.9 

la Regulamentul 

Serviciului îngrijire 

socială la domiciliu 

 

 

Fișa de sistare/suspendare a serviciilor nr.______ 

 

Data 

suspendării/ 

sistării 

Perioada de 

suspendare 
Motivele Referirea persoanei 

către alte servicii 
Persoana de contact 

care poate oferi 

informații cu privire 

la beneficiar 
     

 

Șeful Serviciului _ __________________________(Numele, Prenumele) 
      (semnătura)  

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă 

la Decizi 2/8 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire la modificarea Regulamentului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de 

calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu, și  aprobarea Metodologiei de 

calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu” 

 
Proiectul a fost elaborat de către Direcția Asistența Socială și protecția familiei 

a Consiliului raional Ocnița.   

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite:  

Procesul intens de îmbătrînire demografică, asociat cu schimbările din toate sferele 

vieții sociale și economice afectează grav viața persoanelor din grupurile vulnerabile, 

inclusiv persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități.  

Concomitent, raionul Ocnița, ca și toată Republica Moldova, se confruntă cu 

procesul intens de emigrare a populației apte de muncă și a consecințelor aferente 

acestui proces, cum ar fi: persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități lipsite de suport 

din partea familiei biologice sau extinse, răcirea/lipsa sau ruperea relațiilor cu familia 

biologică sau extinsă, imposibilitatea familiei biologice sau extinse de a acorda ajutor 

grupurilor menționate, etc.  

Un alt element important ține de necesitățile și particularitățile specifice ale 

persoanelor vîrstnice: stare de sănătate, capacitate de autoîngrijire și autoîntreținere 

scăzută, aspecte sociale, relaționare, discriminare, etc., care devin o provocare majoră 

pentru toate sistemele - de a răspunde necesităților complexe, în special a celor care 

necesită îngrijiri de lungă durată.  

Concomitent, în structura populaţiei raionului Ocnița se atestă o creştere 

constantă a ponderii populaţiei vârstnice și a numărului persoanelor vîrstnice care 

locuiesc singure, precum şi a celor cărora li s-a determinat un grad de dizabilitate. 

Așa, din numărul total al populației raionului de 49493 locuitori, 8805 sunt persoane  

de la 65 ani, dar total pensionari pe limita de vârstă sunt 9062.  

Mediul de trai al persoanelor vîrstnice influențează direct calitatea vieții 

acestora. Accesul la servicii publice în mediul rural în mare parte este limitat sau în 

unele comunități este lipsă, condiționată de infrastructura slab dezvoltată, lipsa 

profesioniștilor, lipsa accesului la servicii de apeduct și canalizare, adaptarea redusă 

a instituțiilor la necesitățile persoanelor vîrstnice/cu dizabilități. La fel este foarte 

important de ținut cont de faptul că, spațiile de locuit în mediul rural în mare parte nu 

sînt amenajate pentru necesitățile acestui grup de persoane.  
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În acest context, serviciile de îngrijire la domiciliu sînt necesare din perspectiva 

acordării unei game mai largi de servicii în mediul de trai al persoanei, precum și 

prevenirea instituționalizării acestora.  

Proiectul a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismelor de organizare și                

funcționare a Serviciului de îngrijire socială a domiciliu, inclusiv managementul de 

caz în cadrul Serviciului, pentru a satisface pe cât de mult posibil necesitățile 

persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități și a-i menține în propriile case și 

comunitate.  

Complementar, situația epidemiologică din țară accentuează necesitatea 

dezvoltării și eficientizării mecanismelor de răspuns la necesitățile acestor grupuri de 

persoane.  

Proiectul Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu a fost elaborat în baza cerințelor Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 

22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

Proiectul dat prevede: 

1) aprobarea Regulamentului al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a 

Standardelor minime de calitate, țînînd cont de modificările efectuate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.903 din 16.12.2020, în contextul:  

- descrierii tipurilor de servicii de îngrijire la domiciliu;  

- redefinirea grupurilor de beneficiari;  

- ajustarea mecanismului managementului de caz și a standardelor aferente și 

anume: admiterea, evaluarea necesităților, planificarea, prestarea și monitorizarea 

serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, precum și suspendarea și sistarea 

Serviciului;  

- ajustarea fișei de evaluare a necesităților de îngrijire la domiciliu luînd în 

considerare particularitățile de vîrstă ale potențialilor beneficiari;  

- completarea dosarului beneficiarului;  

- ajustarea standardelor privind „informarea, abordarea individualizată, 

confidențialitatea și nondiscriminarea” conform prevederilor legale;  

- ajustarea standardelor privind protecția beneficiarului și personalului 

Serviciului împotriva abuzului și neglijării și depunerea și examinarea plîngerilor, 

conform prevederilor Codului administrativ și legislației privind prevenirea 

discriminării și abuzului.  
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2) modul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu 

(SÎSD) în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru al Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014. 

Costul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu este constituit din cheltuielile 

curente planificate din contul componentei de bază pentru anul bugetar (cheltuielile 

de personal, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii și primele 

asigurărilor obligatorii de asistență medicală, cheltuielile pentru inventarul moale, 

obiectele de mică valoare și scurtă durată, cheltuielile de regie/alte cheltuieli pentru 

consumul materialelor și serviciilor cheltuielile privind formarea profesională); 

cheltuielile curente din contul mijloacelor speciale pentru anul bugetar, precum și 

cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe.  

Costul prestării Serviciului de îngrijire socială la domiciliu se determină de 

fiecare prestator de Serviciu pentru un beneficiar/lunar sau pentru o vizită.  

Anual, după aprobarea planurilor de finanțare, prestatorul de Serviciu vor 

calcula costul unui beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru următorul an bugetar 

și vor înainta fondatorului propunerile spre aprobare pînă la finele anului bugetar.  

Fondatorul, în baza propunerilor parvenite de la prestatorul de Serviciu, va 

aproba prin ordin costul unui beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru Serviciul 

de îngrijire socială la domiciliu.  

În cazul modificării pe parcursul anului a cheltuielilor curente planificate din 

contul componentei de bază pentru anul bugetar, costul unui beneficiar/lunar, sau a 

unei vizite poate fi recalculat.  

Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor de îngrijire socială 

la domiciliu contra plată, constituie mijloace speciale. 

 

Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea modificărilor nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:  

Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte 

normative.  

 
 

Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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REPUBLICA MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

Decizie nr. 2/9 

din 16 aprilie 2021 

 
Cu privire la modificarea Regulamentului  

IMSP CS ”Ocnița”, ”Frunză”, Otaci”,  

IMSP ”Spitalul raional Ocnița”. 

 

   În baza art. 43 al Legii privind Administraţia Publică Locală Nr. 436 din 

28.12.2006, în baza art.4  (2 ),2 ) (7) al Legii Ocrotirii Sănătății nr.411 din 

28.03.2015; Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală Nr. 837 

din 06.07.2016, cu modificările ulterioare; Conform Hotărîrii Guvernului nr. 

1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea in funcție pe baza de 

concurs a conducatorilor IMSP si a Contractului-tip de management al istituției, 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează în calitate de persoană responsabilă a fondatorului în IMSP 

CS Ocnița, Funză, Otaci, IMSP ”Spitalul raional Ocnița” – președintele 

raionului. 

2. Se modifică Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul raional Ocnita, avizat prin Decizia Consiliului 

Raional nr.8/14 din 22.12.2017, dupa cum urmează:  

Capitolul III. Organele de conducere și administrare  

Secțiunea I. Fondatorul  

Punctul.15: 

 al.2. se substituie cu un nou al.2 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, angajază în 

bază de Contract de management al instituției încheiat pe un termen de cinci 

ani şi eliberează din funcţie directorului IMSP Spitalul Raional Ocnita, 

selectat prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protectiei 

Sociale al RM. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al 

IMSP Raional Ocnita devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare 

acestui subpunct sunt nule de drept. 

al.3. se substituie cu un nou al.3 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, încheie şi 

desface Contractul de management al instituției cu directorul instituţiei, 

stabilește suplimentul la salariu pentru performanțe individuale, precum și 

drepturilor salariale ale directorului în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

al.4 se substituie cu un nou al.4 cu următorul conținut: 
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Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, stabilește 

suplimentul la salariu pentru performanțe individuale și drepturile salariale a 

vicedirectorului instituției în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

al.5 se substituie cu un nou al.5 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aplicară 

stimulările şi sancţiunile disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere 

angajate, conform prevederilor Codului Muncii şi altor acte în vigoare; 

al.6 se substituie cu un nou al.6 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aprobă 

organigrama şi statele de personal ale IMSP Spitalul Raional Ocnita, conform 

normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protectiei Sociale al 

RM. 

Se adaugă pct.15 după cum urmează: 

Acceptul lucrului prin cumul pentru personalul de conducere specificat în 

anexa nr. 3 se stabilește de Consiliul administrativ al instituției. 

3. Se modifică Regulamentele de organizare și funcționare ale instituțiilor 

medico- sanitare- publice centre de sănătate din raionul Ocnita (Ocnita, 

Frunza, Otaci), avizate prin Decizia 7/5 din 11 decembrie 2017 a Consiliului 

raional Ocnita, din dupa cum urmează:  

Capitolul III. Organele de conducere și administrare 

Secțiunea I. Fondatorul  

Punctul 17: 

al.2. se substituie cu un nou al.2 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului angajează în 

bază de contract, pe un termen de 5 ani şi eliberează din funcţie şeful IMSP 

Centrul de Sănătate; 

al.3. se substituie cu un nou al.3 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, stabilește 

suplimentul la salariu pentru performanțe individuale precum și drepturile 

salariale a șefului instituției în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

al.4. se substituie cu un nou al.4 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aprobă 

organigrama şi statele de personal ale IMSP Centre de Sănătate. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării. 

5. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie dlui Iurie Plopa, președintele 

raionului. 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional 
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Notă informative 

a decizia 2/9 din 16 aprilie 2021 

Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP CS ”Ocnița”, ”Frunză”, 

Otaci”, IMSP ”Spitalul raional Ocnița” 

 

În urma modificărilor Hotărârii Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului 

despre salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală nr. 837 din 06.07.2016 cu 

modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului  RM nr. 1016 / 2016 despre Aprobarea 

Regulamentului privind menirea pe bază de concurs a conducătorului IMSP și a 

contractului de management al instituției, se propune Consiliului, prezentul proiect 

de decizie ce urmează să reglementeze unele probleme legate de angajare, eliberare, 

stimulare a personalului de conducere din sistemul Spitalicesc și a Centrelor de 

sănătate din raion.  

   Totodată modificările propuse reglementează logistica funcționării IMSP Spitalul 

raional Ocnița. 

 

 

 

Specialist principal                                                   Iu. Flocea 
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 REPUBLICA MOLDOVA   PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/10 

din 16 aprilie 2021 

Cu privire la acordarea îndemnizației unice  

familiilor consilierilor decedați 

 

   În conformitate cu art. 43(1) al Legii privind Administrația Publică Locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art (25) (2) al Legii privind Statutul alesului local nr. 

768- XIV din 02.02.2000, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se acordă îndemnizația unică familiei consilierului raional Vasile Romaniuc 

în sumă de 8107,50 lei. 

2. Se acordă îndemnizația unică familiei consilierului raional Nina Grosu în 

sumă de 8107,50  lei. 

 

3. Contabilitatea Aparatului Președintelui raionului urmează să efectueze plățile 

nominalizate. 
 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                          ____________________ 

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă 

 la Decizia nr. 2/10 din 16 aprilie 2021 

” Cu privire la acordarea îndemnizației unice  

familiilor consilierilor decedați” 

 

   În conformitate cu art. 25 (1), (2) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind Statutul 

alesului local, familiei alesului local  decedat, li se acordă o îndemniziție unică 

echivalentă cu salariu mediu lunar pe economia națională pentru anul precedent, 

indifernt de durat exercitării mandatului. 

   La data de 15 februarie 2021 a decedat consilierul Romaniuc Vasile, iar la data de 

21 februarie 2021 a decedat consilierul Grosu Nina. 

Salariu mediu pe economie națională pentru anul 2020 este de 8107,50 lei. 

   Astfel, familiilor consilierilor raionali dl-ui Romaniuc Vasile și dnei Grosu Nina 

urmează să li se acorde o îndenizație unică în sumă de 8107,50lei. 

 

 

 

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 2/11 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit 

a dispozitivelor medicale din administrarea 

 IMSP ”Spitalul raional Ocnița” în administrarea  

IMSP ”Spitalul Clinic Bălți” 

 

      Ținând cont de situația pandemică din țară, în urma adresării Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova sub nr. 07/886 din 

17.02 2021, în baza art. 43(1) c) al Legii privind Administrația Publică Locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Consilil raional, 

 

DECIDE: 

1. Se transmite cu titlu gratuit temporar din administrarea IMSP ”Spitalul raional 

Ocnița” în administrarea Spitalului Clinic Bălți 3 (trei) dizpozitive medicale 

pentru efectuarea ședințelor de dializă. 

2. Președintele raionului dl Iurie Plopa, urmează să instituie comisia de primire 

predare a dizpozitivelor medicale formată din reprezentanții Fondatorului, 

administrațiilor IMSP ”Spitalul raional Ocnța” și IMSP ”Spitalul Clinic 

Bălți”. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe pagina web a 

Consiliului raional. 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                          ____________________ 

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă 

 la Decizia nr. 2/11 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a dispozitivelor medicale din 

administrarea IMSP ”Spitalul raional Ocnița” în administrarea IMSP 

”Spitalul Clinic Bălți” ” 

 

     Ținând cont de creșterea numărului îmbolnăvirilor de COVID-19 în teritoriul 

raionului și a țării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii 

Moldova prin scrisoarea  nr. 07/886 din 17.02 2021, solicită transmitrea cu titlul 

gratuit a dispozitivelor pentru efectuarea ședințelor de dializă, din administrarea 

IMSP ”Spitalul raional Ocnița”,  în administrarea IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”. 

    La moment, din diferite motive, dispozitivele nominalizate, nu sunt utilizate de 

institutia medicală din raion. 

   Astfel, în scopul susținerii sistemului spitalicesc din țară, ținând cont de faptul că 

mulți pacienți al Spitalului Clinic din or. Bălți sunt și locuitori ai or. Ocnița este 

necesar de a contribui la înzestrarea instituției nominalizate cu aparatajul medical 

necesar. 

 

 

 

 

    Secretarul Consiliului raional                                      Alexei GALUȘCA 
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    REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/12 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la casarea bunurilor  

raportate la mijloace fixe 

 

În temeiul art. 43  (2); art. 46 (1), (2); art. 77 al Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct. 8; pct. 9, al  Regulamentului privind 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, examinând Ordinul instituțiilor ”Referitor la 

constituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe și bunurilor materiale” și 

Demersul instituțiilor privind solicitarea permisiunii de casare a bunurilor raportate 

la mijloace fixe Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă casarea mijloacelor fixe aflate la bilanțul contabil a: 

• Aparatul prședintelui 

• IP Gimnaziul Lencăuți, 

• IP Gimnaziul Naslavcea, 

• IP Gimnaziul Mereșeuca 

• IP LT ”Mihail Eminescu, or. Otaci, 

• IP LT ”GH. Biruitorul”, or. Ocnița 

conform anexelor, parte componentă a prezentei decizii. 

2. Contabilitatea instituțiilor nominalizate vor opera modificările respective în 

evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actelor de casare. 

3. Utilajele casate care conțin mijloace feroase, urmează a fi comercializate ca metal 

uzat, iar mijloacele financiare se virează în bugetul raional. 

4. Președintele raionului, urmează să constituie comisia de comercializare a 

utilajelor ce conțin metal uzat. 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui E. Șipcalov 

vicepreședinte al raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   ____________ 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Autorizaria de casare nr____      din______2021                                                                           ANEXA                                                                                    

 

_________________________________________  

 (semnatura persoanei responsabile'stampila autoritatii)                                                                                                                 

 

Registrul  

actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  

                                                  Liceul Teoretic ''Gheorghe Biruitorul'' or.Ocnita______  

(denumirea întreprinderii) 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

 şi marca 

mijlocului  

fix 

 

Numărul 

de 

inventar 

sau de  

stat 

 

Data 

punerii 

 în 

funcţiune 

 

Costul  

de 

intrare/ 

valoarea 

iniţială,  

lei 

 

Valoa- 

rea 

reziduală/ 

rămasă 

probabilă,  

lei 

 

Codul  

de  

clasifi- 

care 

Durata 

 de utilizare/ 

funcţionare 

utilă   

(norma 

 anualăde 

amortizare/ 

uzură),  

ani (%/an) 

 

Amorti-

zarea/ 

uzura 

calculată,  

lei 

 

Valoarea 

contabilă/ 

de bilanţ,  

lei 

 

Gradul 

amorti-

zării/ 

uzurii, 

% 

 

 

 

Note 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Станок гор      

фрезерный 

31410063 1968 

 

6839,00  314 10 6839.00  100  

2 Станок   сведлов 31410094 1968 246,00  314 10 246.00  100  

3 Станок токарный 31410095 1968 150,00  314 10   100  

4 Станок ТР-4 

винтовой 

31410096 1968 37,72  314 10 37.72  100  

5 Станок токарный 31410097 1968 778,00  314 10 778.00  100  

6 Станок токарный 31410098 1968 778,00  314 10 778.00  100  

7 Станок токарный 

винтовой ТВ-10 

31410099 1968 1953,00  314 10 1953.00  100  

8 Станок 

фрезерный 

31410100 1968 750,00  314 10 750.00  100  

9 Станок ТВШ-6 31410101 1968 2040,00  314 10 2040.00  100  

10 Станок НКФ 110 

гор 

31410102 1968 1964,00  314 10 1964.00  100  

11 Станок ОРС-5  

рейсовый 

31410103 1968 2045,00  314 10 2045.00  100  

12 Станок опер 

СФ4-3 

31410104 1968 2718,00  314 10 2718.00  100  

13 Станок НТФ110 31410105 1968 1836,00  314 10 1836.0  100  

14 Ленточная  пила 31410130 1968 645,00  314 10 645.00  100  

15 Станок 16-1510 31410141 1968 5253,00  314 10 5253.00  100  

16 APCPOWTRCON 31410036 2013 700.00  314 5 700.00  100  

 TOTAL 16 buc       28732.72    
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Notă informativă 

la Decizia nr. 2/12 din 16 aprilie 2021 

”Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe” 

 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. . 43  (2); art. 

46 (1), (2); art. 77 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006, pct. 8; pct. 9, al  Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 

12.05.1998, examinând Ordinul instituțiilor ”Referitor la constituirea Comisiei de 

casare a mijloacelor fixe și bunurilor materiale” și Demersul instituțiilor privind 

solicitarea permisiunii de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe.   

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

constituită în baza pct. 7, Cap. II din Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 

despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloace fixe, care a examinat fiecare bun în parte întocmind registrul în baza căruia 

conducătorul instituției solicită permisiunea Consiliului raional, de a casa bunurile 

raportate la mijloace fixe.   

Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile legale comisiei 

consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului Raional pentru examinare 

şi aprobare în şedinţă. 

 

 

Vicepreședinte al raionului                                    E. Șipcalov 
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     REPUBLICA MOLDOVA    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 2/13 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a  

drumului local R14.2 Unguri Otaci de la balanța  

Consiliului raional Ocnița la balanța ÎS  

Administrația de Stat a Drumurilor. 

 

În conformitate cu art. 43 și art.46 alin.1 din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.236 din 24.04.2019 și HG 

nr.873 din 09.12.2020 privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea 

Guvernului nr.1468/2016 și cu prevederile Legii Drumurilor nr.509 din 22.06.1995, 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă transmiterea drumului național R14.2 Unguri- Otaci cu lungimea 

de 8,9 km cu valoarea de bilanț 2464739,77 lei cu titlul gratuit,de la balanța 

Consiliului raional Ocnița la balanța ÎS Administrația de Stat a Drumurilor.  

2.  Se exclude din lista drumurilor publice locale, aflate în administrarea 

raionului Ocnița, L14 Unguri-Otaci cu redenumirea în drumul R14.2 Unguri 

Otaci. 

3. Se pune în sarcina Executivului raional să delegheze 4 persoane în Comsia de 

transmitere a drumului R14.2 Unguri-Otaci. 

4. Se abrogă punctele 1; 2 și 3 din Decizia nr. 1/7 din 9 februarie 2021 „Cu 

privire la modificarea Programului de reparație a drumurilor publice locale”. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare după publicare în Registrul de Stat al Actelor 

Locale.  

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului 

Ocnița. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Notă informativă  

la proiectul Deciziei nr. 2/13 din 16 aprilie 2021 

„Cu privire la modificarea Programului de reparație  

a drumurilor publice locale” 

În temeiul art.4 din Legea drumurilor nr.509 republicată în anul 2018, nr 7-17 

art.32, cu modificările ulterioare, anexele nr 1 șinr 2 la Hotărîrea Guvernului nr 1468 

din 2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din 

Republica Moldova cu modificările ulterioare, prin Hotărîrea Guvernului nr.873 din 

09 decembrie 2020 se modifică după cum urmează: 

− Drumul local de interes raional  din raionul Ocnița L- 74, R8.1 Drum de acces 

spre Unguri, se va numi L-14, R 8.1  Drum de acces spre Unguri. 

− Drumul local de interes raional  din raionul Ocnița L-14, Unguri-Otaci din 

lista drumurilor raionale se exclude și se va numi  drum național R 14.2 – 

Unguri – Otaci cu transmiterea comisională prin actele necesare.  

Astfel, este necesar de a aproba transmiterea teritoriului, mijloacelor fixe și 

altor active prioritare publice de la administrarea Consiliului raional Ocnița la 

administrarea Ministerului Transportului și Infrastructurii  (gestionar ÎS 

Administrația de Stat a drumurilor). 

Totodată, este necesar de a pune în sarcina președintelui raionului Ocnița 

delegarea a  4 persoane în Comisia de transmitere a drumului L-14 Unguri-Otaci. 

 

         Șef Serviciul CGCD                                                       B.Sîtnic 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/14 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la repartizarea profitului  

anului 2020 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa” 

 

Examinînd demersul Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic raional 

Ocniţa” privind determinarea mărimii defalcării în bugetul raional din profitul 

obţinut în anul 2020, în temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) din Legea privind 

administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5, alin. 2 din Legea cu 

privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, nr. 246 din 23.11.2017, 

ţinînd cont de necesitatea dezvoltării bazei tehnico-materiale, Consiliul raional  

decide: 

1. Profitul obţinut de către Î.M. „ Centrul stomatologic raional Ocniţa” în anul 

2020 în sumă de 46268,41 lei se repartizează în modul umător: 

• 23134,41 lei se îndreaptă la formarea rezervei pentru dezvoltarea 

întreprinderii; 

• 23134,0 lei urmează a fi defalcate în bugetul raional. 

2. Se pune în sarcina conducătorului Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa” 

(dl. P. Goinic) să asigure transferul sumei defalcate în bugetul raional pînă la 

data de 30 iunie 2021. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 
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Notă informativă la proiectul Deciziei din 16 aprilie 2021 

„Cu privire la repartizarea profitului anului 2020 al Î.M. Centrul 

stomatologic raional Ocniţa” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

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

Hotărîrii Guvernului nr. 387 din 06.06.1994, cu privire la aprobarea 

Regulamentului-model al întreprinderii municipale, care prevăd că profitul 

întreprinderilor municipale se repartizează prin deciziile fondatorilor. Astfel, în anul 

2020 Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa” a obţinut un profit de 46268,41 lei. 

Totodată, în demersul privind stabilirea mărimii defalcărilor în bugetul raional din 

profitul anului 2020, conducerea entităţii a solicitat îndreptarea profitului la 

dezvoltarea întreprinderii (procurarea dispozitivelor şi consumabilelor de protecţie).  

În anul 2020, în contextul pandemiei COVID-19, întreprinderea a procurat 

dezinfectante şi echipament de protecţie în sumă de 19344 lei. 

În legătură cu aceasta, se propune de perceput din profitul anului 2020 al Î.M. 

„Centrul stomatologic raional Ocniţa” 23134,0 lei în bugetul raional (50 % din 

profit), iar 23134,41 lei să fie îndreptaţi la formarea rezervelor pentru dezvoltarea 

întreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Ocniţa”.  

 

Șef Direcție Finanțe                                                                     C. Gudima 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/15 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la instalarea plăcii comemorative în holul blocului „A”  

al IMSP „Spitalul Raional Ocnița” 

 

În urma adresării Consiliului Sindical al IMSP „Spitalul Raional Ocnița”, ținând 

cont de faptul că regretatul Vladimir Mărgărint a activat în calitate de medic, medic-

șef al Spitalului raional, în conformitate cu art. 43 (1), (2) din Legea privind 

administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional 

DECIDE 

1. Se permite instalarea plăcii comemorative, cu poza domnului Vladimir 

Mărgărint, în holul blocului „A” al IMSP „Spitalul Raional Ocnița”. 

2. Administrația IMSP „Spitalul Raional Ocnița” urmează să finanțeze instalarea 

plăcii comemorative, din mijloacele financiare, acumulate din serviciile medicale 

acordate populației contra plată. 

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina doamnei Zalevscaia 

Galina, vicepreședintele raionului. 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 
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Notă informativă 

la Decizia 2/15 din 16 aprilie 2021 

Cu privire la instalarea plăcii comemorative în holul blocului „A” 

al IMSP „Spitalul Raional Ocnița” 

 

    Medicul Vladimir Margarint s-a născut pe data de 19 decembrie, anul 1940, în 

satul Boghenii Vechi, raionul Ungheni. Și-a făcut studiile la Colegiul de Medicina 

din or. Cahul, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu , mun 

Chișinău , anii 1963-1969, specialitatea chirurgie. 

A activat în calitate de medic-șef al unităților medicale din Vasieni, Codreanca, 

Greblești, Onești. Apoi, pentru merite deosebite a fost transferat la Ministerul 

Sănătății în calitate de Inspector pentru o perioadă de 5 ani. 

În 1981 este numit medic-șef al spitalului raional Ocnița (1981-1987) unde, sub 

conducerea sa, sunt construite Clădirea spitalului raional Ocnița, Policlinica și 

Stomatologia. După această perioadă, își continuă activitatea profesională în calitate 

de medic- șef adjunct al Spitalului raional Ocnița, medic ORL, medic - șef adjunct 

al județului Edinet, medic oncolog.  

Doctorul Vladimir Margarint a activat 60 de ani în sistemul medical. 

Pentru aportul deosebit adus societății civile, a fost decorat cu medaliile de stat: 

„Meritul Civic” și „Gloria Muncii”. 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/16 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare 

între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa 

şi autoritatea publică locală de nivelul unu Otaci 

 

Pornind de la necesitatea soluţionării unor probleme de interes comun ale 

cetăţenilor din oraşul Otaci, ţinînd cont de posibilităţile limitate ale autorităţilor 

publice locale de nivelul unu din or. Otaci în soluţionarea acestor probleme, dar şi 

de disponibilitatea Consiliului raional Ocniţa de a contribui la soluţionarea 

problemelor cetăţenilor prin sporirea accesului populaţiei din teritoriul administrat 

la infrastructura sportivă, în temeiul art. 43,  alin. (1), lit. t) a Legii nr. 436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de cooperare între autoritatea publică locală de nivelul unu 

Otaci şi autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa privind pregătirea 

substratului pentru instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal al 

Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci, conform anexei, parte 

componentă a prezentei decizii. 

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului d-l Iurie Plopa să semneze Acordul 

de cooperare respectiv din partea Consiliului raional. 

3. Se pune în sarcina Preşedintelui raionului d-l Iurie Plopa să asigure 

implementarea prevederilor Acordului.  

 

Preşedintele şedinţei                                                        _____________ 

 

       Secretarul Consiliului raional                                        Alexei Galuşca 
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Anexă 

la decizia Consiliului raional 

nr. 2/16 din 16 aprilie 2021 

 

Acord de cooperare 

 între autoritatea publică locală de nivelul I şi   

autoritatea publică locală de nivelul II Ocniţa  

privind pregătirea substratului pentru instalarea covorului artificial pe 

terenul de fotbal al Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci 

 

 

„____” __________ 2021                                                                            or. Ocniţa 

 

Preambul 

 

Noi, reprezentanţii autorităţilor publice locale ale: 

oraşului Otaci, reprezentat prin dl Primar Zavroţchii Dmitrii şi 

raionului Ocniţa, reprezentat prin dl Preşedinte al raionului Plopa Iurie, 

ţinînd cont de faptul că Federaţia de Fotbal a Moldovei este dispusă să acorde cu 

titlu gratuit Primăriei Otaci un covor artificial pentru terenul de fotbal, 

avînd drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate populaţiei prin asigurarea 

unor spaţii şi condiţii adecvate pentru practicarea sportului, 

considerînd cooperarea între autorităţile publice locale drept un instrument util şi 

oportun de dezvoltare a serviciilor publice locale şi a infrastructurii de utilităţi 

administrate, 

dispunînd fiecare în parte de resurse financiare limitate, unirea cărora oferă 

posibilitate de a soluţiona probleme de interes comun,  

avînd în vedere că instalarea covorului artificial va oferi condiţii adecvate pentru 

practicarea fotbalului de către copii şi cetăţenii din raionul Ocniţa, inclusiv şi din 

oraşul Otaci, precum şi va spori gradul de finalizare a lucrărilor de construcţie a 

Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci, 

în conformitate  cu prevederile Articolului 5 al Legii privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 din 28.12.2006, Articolelor 14, alin.(2), lit. j) şi 43, alin.(1), 

lit. t) ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, 

semnăm Acordul de cooperare privind pregătirea substratului pentru instalarea 

covorului artificial pe terenul de fotbal aferent Centrului de tineret cu nucleu sportiv 

din or. Otaci. 

CAPITOLUL I. Obiectul acordului de cooperare 
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Art.1. Prezentul acord stabilește: 

a) drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea activității de pregătire 

a substratului pentru instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal aferent 

Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci; 

b) obligațiile financiare ale părţilor semnatare. 

Art. 2. Părțile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului și 

se obligă să acționeze consecvent pentru respectarea lor, sub forma: 

a) menținerii autonomiei juridice, decizionale și financiare a fiecărei părţi 

semnatare; 

b) respectării cadrului legal, metodologic și procedural, specific activității de 

contractare, executare şi finanţare a lucrărilor de pregătire a substratului pentru 

instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal aferent Centrului de tineret cu 

nucleu sportiv din or. Otaci. 

 

CAPITOLUL II. Drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea 

activității de pregătire a substratului pentru instalarea covorului artificial pe 

terenul de fotbal aferent Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci 

Art. 3.  Autoritatea publică locală de nivelul întîi din oraşul Otaci, în calitate de 

entitate organizatoare, își asumă următoarele obligații: 

a) să aloce din bugetul local de nivelul I cel puţin 198,3 mii lei pentru 

coparticipare la finanţarea lucrărilor prevăzute la punctul 3 b) din prezenul 

Acord; 

b) să asigure procesul de selectare şi contractare a antreprenorilor  pentru 

efectuarea lucrărilor de pregătire a substratului pentru instalarea covorului 

artificial pe terenul de fotbal al Centrului de tineret cu nucleu sportiv din or. 

Otaci; 

c) să asigure controlul calităţii şi volumelor lucrărilor executate în conformitate 

cu documentaţia de deviz;  

d) să informeze, la solicitare, Autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa 

despre mersul lucrărilor de reparaţie capitală; 

e) să prezinte autorităţii publice locale de nivelul doi Ocniţa copiile proceselor 

verbale privind executarea lucrărilor; 

f) să includă în componenţa comisiei de recepţie finală un reprezentant al 

autorităţii publice locale de nivelul doi. 

Art. 4. Autoritatea publică locală de nivelul doi din raionul Ocniţa, în calitatea de 

partener îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) să aloce din bugetul său suma de 249,0 (două sute patruzeci şi nouă) mii lei pentru 

cofinanţarea lucrărilor prevăzute la unctul 3 b) din prezentul Acord; 

b) să transfere suma alocată către autoritatea publică locală de nivelul I din or. Otaci, 

sub formă de transferuri capitale acordate cu destinaţie specială între bugetele locale 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dknrzga3a/legea-nr-154-2017-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-185-2013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate
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de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ 

teritoriale, în baza copiei documentelor de confirmare a cheltuielilor suportate. 

CAPITOLUL III. Drepturile și obligațiile financiare ale părților 

 

Art. 5.  În vederea realizării în comun a obiectivului de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor prestate populaţiei prin asigurarea unor spaţii şi condiţii adecvate pentru 

practicarea sportului, părțile susțin financiar pregătirea substratului pentru instalarea 

covorului artificial pe terenul de fotbal al Centrului de tineret cu nucleu sportiv din 

or. Otaci. 

Art. 6. Autoritatea publică locală de nivelul II din raionul Ocniţa are următoarele 

obligaţiuni financiare: 

a) alocă în bugetul său suma de 249,0 mii lei pentru cofinanţarea lucrărilor 

prevăzute în punctul 3 b) din prezentul Acord; 

b) în termen de 6 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor 

confirmative privind lucrările executate, transferă din suma alocată mijloace 

financiare către bugetul local de nivelul I al or. Otaci; 

c) în cazul cînd suma contractată în urma procedurilor de achiziţii va fi mai 

mică decît 447,3 mii lei, va transfera diferenţa dintre suma contractată şi 

suma de 198,3 mii lei, alocată de autoritatea publică locală de nivelul întîi 

din or. Otaci. 

Art. 7. Autoritatea publică locală de nivelul întîi din or. Otaci are următoarele 

obligaţiuni financiare: 

a) include în bugetul său la venituri şi la cheltuieli suma de 249,0 mii lei alocată 

de autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa şi asigură contractarea şi 

achitarea lucrărilor prevăzute la art. 3, litera b); 

b) alocă din bugetul local de nivelul I cel puţin 198,3 mii lei pentru cofinanţarea 

lucrărilor prevăzute la art. 3, litera b); 

c) ajustează, în caz de necesitate, din bugetul local de nivelul unu suma alocată 

iniţial, în conformitate cu valoarea reală contractată a lucrărilor de pregătire a 

substratului pentru instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal. 

CAPITOLUL IV. Durata acordului 

Art. 8.  Prevederile prezentului acord intră în vigoare la data semnării şi urmează a 

fi realizate pînă la data de 24 decembrie 2021. 

Art. 9.  Perioada de valabilitate a prezentului acord poate fi prelungită în baza unui 

acord adiţional. 

Semnăturile părţilor: 

 

Preşedintele raionului Ocniţa                                     Plopa Iurie 
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Primarul oraşului Otaci                                             Zavroţchii Dmitrii 
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Notă informativă la proiectul deciziei 

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între autoritatea publică 

locală de nivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu Otaci 

Prezentul proiect de decizie este elaborat în legătură cu necesitatea soluţionării 

problemei ce ţine de finanţarea lucrărilor de pregătire a substratului pentru 

instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal al Centrului de tineret cu nucleu 

sportiv din or. Otaci. 

Autoritatea publică locală de nivelul întîi din or. Otaci a solicitat susţinere 

financiară a Consiliului raional Ocniţa pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a 

substratului pentru instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal al Centrului de 

tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci.  

Conform unei înţelegeri prealabile, Federaţia de Fotbal a Moldovei va oferi 

cu titlu gratis Primăriei or. Otaci un covor artificial pentru terenul de fotbal, cu 

condiţia că APL va asigura pregătirea substratului pentru instalarea acestui covor. 

Avînd posibilităţi financiare limitate pentru realizarea acestui proiect, 

Primăria or. Otaci s-a adresat cu rugămintea de a fi susţinuţi financiar de către 

Consiliul raional. 

Legea privind descentralizarea administrativă prevede că autorităţile publice 

locale se pot coopera în baza unui acord pentru a soluţiona probleme de interes 

comun. Astfel, se propune de aprobat acordul de cooperare, care urmează a fi semnat 

de către autorităţile executive ale APL de nivelul întîi şi doi. 

 

Şef direcţie finanţe                                                                C. Gudima 
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REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

(Proiect) 

Decizie nr. 2/17 

din 16 aprilie 2021 

 

Cu privire la repartizarea profitului  

anului 2020 al Î.M. „Arhproiecturban” 

 

Examinînd demersul Întreprinderii Municipale „Arhproiecturban” privind 

determinarea mărimii defalcării în bugetul raional din profitul obţinut în anul 2020, 

în temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 

436 din 28.12.2006, art. 5, alin. 2 din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală, nr. 246 din 23.11.2017, ţinînd cont de situaţia financiară, 

Consiliul raional  

decide: 

1. Profitul obţinut de către Î.M. „ Arhproiecturban” în anul 2020 în sumă de 

46077 lei se repartizează în modul umător: 

• 7527 lei se îndreaptă la acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

• 1800 lei se îndreaptă la formarea rezervei prevăzute de statut; 

• 16000 lei se îndreaptă la formarea rezervei pentru dezvoltarea 

întreprinderii; 

• 20750 lei urmează a fi defalcate în bugetul raional. 

2. Se pune în sarcina conducătorului Î.M. „Arhproiecturban” (dl. V. Lazari) să 

asigure transferul sumei defalcate în bugetul raional pînă la data de 30 iunie 

2021. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        ____________         

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 
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Notă informativă la proiectul Deciziei din 16 aprilie 2021 

„Cu privire la repartizarea profitului anului 2020 al Î.M. Arhproiecturban” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

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

Hotărîrii Guvernului nr. 387 din 06.06.1994, cu privire la aprobarea 

Regulamentului-model al întreprinderii municipale, care prevăd că profitul 

întreprinderilor municipale se repartizează prin deciziile fondatorilor. Astfel, în anul 

2020 Î.M. „Arhproiecturban” a obţinut un profit de 46077 lei.  

Totodată, conform situaţiilor financiare la data de 31.12.2020, întreprinderea are 

pierderi neacoperite din perioadele precedente în sumă de 7527 lei şi nu are formate 

rezervele statutare.  

În legătură cu aceasta, se propune: 

• de îndreptat la acoperirea pierderilor perioadelor precedente 7527 lei; 

• de îndreptat la formarea rezervelor prevăzute de statut 1800 lei; 

• de îndreptat la formarea rezervelor pentr dezvoltarea întreprinderii 16000 lei;  

• de perceput din profitul anului 2020 al Î.M. „Arhproiecturban” 20750 lei în 

bugetul raional (45 % din profit). 

 

Șef Direcție Finanțe                                                                     C. Gudima 

 


