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  Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional  

din 30 martie 2022 

 

1. Cu privire la aprobarea Raportului despre executarea bugetului raional pe anul 

2021. 

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe; 

2. Cu privire la activitatea Centrului Raional de Tineret Ocnița. 

Raportor: Vadim Martîniuc, șef centru, Centrul Raional de Tineret Ocnița. 

3. Cu privire la modul de acordare a premiului anual și a premiilor unice 

persoanelor cu funcții de demnitate publică din Consiliul raional Ocnița.  

Raportor: Iulia Flocea - specialist principal, Aparatul președintelui raionului 

4. Cu privire la numirea președintelui raionului în calitate de persoană 

responsabilă pentru completarea fișei de evaluare a performanțelor  profesionale 

pentru secretarul Consiliului raional. 

Raportor: Tatiana Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui 

raionului 

5. Cu privire la luarea în proprietate a unor bunuri materiale transmise cu titlu 

gratuit 

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcţie, Direcția Învăţământ 

6. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2022. 

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcţie, Direcția Învăţământ 

7. Cu privire la abrogarea deciziei nr. 2/13 din 16 aprilie 2021  despre transmiterea 

drumului R14.2 Unguri-Otaci. 

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD 

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Serviciului construcţii, 

gospodării comunale şi drumuri din cadrul Consiliului Raional Ocniţa. 

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD 

9. Cu privire la aprobarea Tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de 

către Centrul de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” 

Raportor:Iurie Rusu, șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei 

10. Cu privire la stabilirea tarifelor pentru consumatorii de apă potabilă de la sonda 

din com. Calarașovca. 

Raportor:Iurie Rusu, șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei 

11. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2022 

Raportor: Constantin. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe; 

12. Cu privire la darea în comodat a spațiului liber al Școlii Profesionale Ocnița 

Raportor: Eugeniu Șipcalov, vicepreședinte al raionului 
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13. Cu privire la luarea în proprietate a unui bun imobil. 

Raportor: Iulia Flocea - specialist principal, Aparatul președintelui raionului 

14. Cu privire la aprobarea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului de acțiuni 

Anticorupție. 

Raportor: Iulia Flocea - specialist principal, Aparatul președintelui raionului 

15. Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.2004-1995 şi 

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

anului 2022 

Raportor: Iurie Lambarschi – șef interimar SAM Ocnița, locotenent 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/1 

din 30 martie 2022 
 

Cu privire la aprobarea raportului  

despre executarea bugetului raional pe anul 2021 

   

  Audiind  raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2021 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. 1/1 din 16.04.20, Consiliul raional Ocniţa  

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2021 la 

venituri în sumă de 145227,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 146584,8 mii 

lei, cu un sold bugetar negativ (deficit) în mărime de 1357,8 mii lei. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale.  

 

 

 

         Preşedintele şedinţei                                                               ____________ 

 

         Secretarul Consiliului raional                                                Alexei Galuşca   
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Anexă 

 la decizia Consiliului raional 

nr. 1/1 din 30 martie 2022    

 

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2021 

Descrierea generală a executării bugetului 

Veniturile bugetului raional  

Bugetul raional Ocniţa în perioada anului 2021 a fost executat la venituri în sumă de 

145227,0 mii lei, faţă de planul precizat anual de 146312,5 mii lei, sau cu 1085,5 

mii lei mai puțin, ceea ce constituie 99,3 % din plan, şi cu 5913,9 mii lei mai mult 

faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 104,2 %. 

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

mărime de 5972,9 mii lei, faţă de planul precizat de 6050,5 mii lei, sau cu 77,6 mii 

lei mai puțin, ceea ce constituie 98,7 % din planul anual, şi cu 489,3 mii lei mai mult 

faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 108,9 %. 

 Impozite şi taxe în total, au fost încasate în sumă de 4234,5 mii lei, faţă de planul 

precizat anual de 3701,2 mii lei, sau cu 533,3 mii lei mai mult, ce constituie 114,4% 

din planul anual, şi cu 599,2 mii lei mai mult faţă de executarea, perioadei de 

gestiune a anului precedent, ce constituie 116,5 %.  

Totodată:  

-Impozitul pe venit reținut din salariu a fost încasat în mărime de 3581,3 mii lei, 

faţă de planul precizat anual de 3000,0 mii lei, sau cu 581,3 mii lei mai mult (cauza 

fiind majorarea salariului în sectorul bugetar ți salariului minim în sector real), ce 

constituie 119,4% din planul anual, şi cu 403,7 mii lei mai mult faţă de executarea, 

perioadei de gestiune a anului precedent, ce constituie 112,7%.  

-Alte impozite pe venit au fost încasate în mărime de 50,0 mii lei, faţă de planul 

precizat anual de 36,2 mii lei, sau cu 13,8 mii lei mai mult ce constituie 138,1% din 

planul anual, şi cu 13,4 mii lei mai mult faţă de executarea perioadei de gestiune a 

anului precedent, ce constituie 136,5%.  

-Taxele pentru resursele naturale au fost încasate în sumă de 603,2 mii lei, faţă de 

planul precizat anual de 665,0 mii lei, sau cu 61,8 mii lei mai puțin, ce constituie 

90,7% din planul anual, şi cu 182,2 mii lei mai mult faţă de executarea perioadei de 

gestiune a anului precedent, ce constituie 143,3%. Сauza principală neîndeplinirii 

planului a taxelor sus menționate este achitarea în avans în anii precedenți a taxei 

pentru extragerea mineralelor utile. 
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Granturi capitale au fost primite de la organizațiile internaționale în mărime 21,0 

mii lei, ce constitue 100% din plan, de către Secția Cultură pentru dezvoltarea 

turismului. 

Încasările altor venituri au alcătuit 1717,5 mii lei, faţă de planul precizat anual de 

2328,3 mii lei, sau cu 610,8 mii lei mai puţin, ce constituie 73,8% din planul anual, 

şi cu 81,9 mii lei mai puțin faţă de executarea perioadei de gestiune a anului 

precedent, ceea ce constituie 95,4%. 

Totodată: 

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

valutar a fost încasată în mărime de 60,9 mii lei, faţă de planul precizat anual de 45,0 

mii lei, sau cu 15,9 mii lei mai mult, ce constituie 135,4% din planul anual, şi cu 

15,1 mii lei mai mult faţă de executarea perioadei de gestiune a anului precedent, ce 

constituie 133,1%. 

-Încasările de la realizarea mărfurilor şi serviciilor au constituit suma de 1620,6 

mii lei, faţă      de planul precizat anual de 2238,9 mii lei, sau cu 618,3 mii lei mai 

puţin, la nivel de 72,4% din planul anual, şi cu 4,2 mii lei mai puțin faţă de executarea 

anului precedent, ce constituie 99,7%. Planul de incasări nu a fost îndeplinit din 

cauza nealimentării copiilor din clasele 5-9 din contul părinților în volumul 

planificat, 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 neîndeplinirii planului 

este situația epidimiologică, cauzată de virusul COVID-19. 

-Amenzile şi sancţiunile n-au fost planificate, însă s-au încasat în sumă de 1,6 mii 

lei, ce este cu 1,0 mii lei mai mult faţă de anul precedent.  

-Donaţiile voluntare au fost încasate în perioda de gestiune în suma de 34,3 mii 

lei (la nivel de 77,3 % din planul anual), inclusiv: 

    * donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile 

bugetare au fost primite de către Liceul teoretic Mihai Eminescu în sumă de 17,2 mii 

lei ce constitue 100% din plan; 

   *  donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea 

instituțiilor bugetare au fost primite de către Centrul de Tineret în sumă de 17,1 mii 

lei, sau cu 0,1 mii lei mai puțin, ce constituie 90,7% din plan; 

    * donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile 

bugetare au fost planificate de către gimnaziul Hădărăuți în sumă de 10,0 mii lei, 

însă în perioada de gestiune nu au fost primite.   

 Partea mijloacelor primite din bugetul de stat a fost executată în mărime de 

139134,1 mii lei, faţă de planul precizat anual de 140142,0 mii lei, sau cu 1007,9 
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mii lei mai puţin, la nivel de 99,3 % din planul anual, şi cu 5304,6 mii lei mai mult 

faţă de executarea anului precedent, ce constituie 104,0%. 

      Transferurile curente primite cu destinaţie specială  între  bugetul de stat si 

bugetul local de nivelul II au fost executate în mărime de 106818,4 mii lei, faţă de 

planul precizat de 107805,3 mii lei, sau cu 986,9 mii lei mai puţin ce constituie 

99,1% din plan, şi cu 1767,0 mii lei mai mult faţă de executarea anului precedent,  

ce constituie 101,7%. Cauza neîncasării acestor transferuri în volum deplin este 

numărul mai mic de beneficiari de plăţi de asistenţă socială (compensaţii, 

indemnizaţii), precum şi economiile obţinute în urma achiziţiilor publice de lucrări 

de întreţinere şi reparaţie a drumurilor.  

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

local de nivelul II au fost executate în mărime de 28152,4 mii lei, ce constitue 100% 

din plan, şi cu 1182,7 mii lei mai mult faţă de executarea perioadei de gestiune a 

anului precedent, ce constituie 104,4 %. 

       Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor 

locale de nivelul II au fost executate în mărime de 3763,3 mii lei, faţă de planul 

precizat de 3784,3 mii lei, sau cu 21,0 mii lei mai puţin ce constituie 99,4% din plan, 

şi cu 1954,91 mii lei mai mult faţă de executarea anului precedent,  ce constituie 

208,1%. Neîndeplinirea planului în perioada de gestiune a fost cauzată de 

neacordarea mijloacelor planificate din Fondul de Eficienţă Energetică pentru 

gimnaziul «Petru Zadnipru» s. Sauca. 

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 141651,9 

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

09.02.2021,  nr. 2/1 din 16.04.2021, nr. 3/4 din 12.05.2021, nr. 4/7 din 30.07.2021, 

nr. 5/2 din 20.08.2021, nr. 6/1 din 18.11.2021 şi nr. 7/3 din 15.12.2021, cheltuielile 

au fost majorate cu 9872,1 mii lei, constituind 151524,0 mii lei. În urma precizărilor 

efectuate pe parcursul anului, au fost majorate alocaţiile la activele nefinanciare 

(tabelul nr. 1). 

Precizările părţii de cheltuieli au fost efectuate din următoarele surse: 

• din contul soldurilor disponibile la conturi la începutul anului cu 6426,5 mii 

lei; 

• din contul majorării planurilor de venituri cu 3445,6 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: 
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• Acoperirea insuficienţei la plata salariilor în instituţiile de învăţămînt, din 

contul bugetului de stat prin transferuri în sumă totală de  1491,0 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 

1456,0 mii lei pentru plata indemnizaţiilor unice angajaţilor din instituţiile 

medicale infectaţi cu COVID 19; 

• Au fost majorate transferurile din Fondul de susţinere a populaţiei cu 199,4 

mii lei pentru extinderea serviciului de asistenţă personală. 

Pentru perioada anului 2021, bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli şi 

active nefinanciare în sumă totală de 146584,8 mii lei, inclusiv cheltuieli (2) – 

123001,8 mii lei şi active nefinanciare (3) – 23583,0 mii lei. Suma totală executată 

la cheltuieli şi active nefinanciare pentru anul 2021 constituie 96,7 % din suma 

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

anul 2020, cheltuielile efectuate din bugetul raional au crescut cu 8325,6 mii lei.  

Tabelul nr. 1 

Tabel 

privind executarea principalilor indicatori bugetari pe anul 2021 pe cheltuieli 

şi active nefinanciare la situaţia din 31 decembrie 2021 

Indicatorul 

bugetar 

(ECO K2) 

Planul 

aprobat 

pentru 

anul 2021 

(mii lei) 

Planul 

precizat la 

31.12.2021 

(mii lei) 

Executat la 

31.12.2021 

(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  

95 511,60 97 166,76 95 659,74 1 655,16 -1 507,02   98.4 

Bunuri şi 

servicii  

21 640,60 20 088,87 19 173,66 -1 551,73 -915,21   95.4 

Dobînzi  72,90 72,90 63,18  -9,72   86.7 

Subsidii  400,00 550,00 491,07 150,00 -58,93   89.3 

Prestaţii 

sociale  

5 845,50 7 552,84 6 854,42 1 707,34 -698,42   90.8 

Alte cheltuieli  3 337,60 1 070,59 710,12 -2 267,01 -360,47   66.3 
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Transferuri 

acordate in 

cadrul 

bugetului 

public 

national 

  298,60 49,60 298,60 -249,00   16.6 

Total 

cheltuieli 

126 

808,20 

126 800,56 123 001,79 -7,64 -3 798,77   97.0 

Mijloace fixe  4 851,80 16 032,92 15 827,71 11 181,12 -205,21   98.7 

Stocuri de 

materiale 

circulante  

9 991,90 8 690,52 7 755,34 -1 301,38 -935,18   89.2 

Total active 

nefinanciare 

14 843,70 24 723,45 23 583,04 9 879,75 -1 140,41   95.4 

Total 

cheltuieli şi 

active 

nefinanciare 

141 

651,90 

151 524,00 146 584,83 9 872,10 

 

-4 939,17   96.7 

 

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

deplin mijloacele alocate la cheltuieli de personal 1507,0 mii lei, cheltuieli curente 

pentru bunuri şi servicii 915,2 mii lei,  prestaţii sociale 698,4 mii lei,  procurări şi 

reparaţii capitale a mijloacelor fixe 205,2 mii lei; procurări de materiale circulante 

935,2 mii lei; alte cheltuieli 360,5 mii lei, transferuri acordate 249,0 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, nu au fost 

achitate în volumul planificat sporurile pentru performanţă. Totodată, comparativ cu 

anul 2020, cheltuielile de personal au crescut cu 3502,1 mii lei.  

Cheltuielile pentru servicii nu au fost valorificate în special din cauza 

aşteptărilor unor creşteri mai mari a preţurilor şi planificării unor sume mai mari 

pentru aceste cheltuieli la energie electrică, servicii de locaţiune, precum şi 

neutilizării pe deplin a mijloacelor destinate întreţinerii curente a drumurilor. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile pentru servicii au crescut cu 2046,9 mii lei, 

inclusiv la gaze naturale – cu 763,1 mii lei, la energia electrică – cu 188,2 mii lei, la 

servicii de locaţiune – cu 117,5 mii lei. De asemenea, o creştere considerabilă (cu 

244,1 mii lei, sau de 15 ori) se atestă la cheltuielile pentru formare profesională. 

Aceată creştere se datorează finalizării proiectului de finanţare a formării 

profesionale a cadrelor didactice din granturi externe în Republica Moldova şi 

necesitatea suportării acestor cheltuieli din contul angajatorului.   
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La categoria „Prestaţii sociale” nu au fost valorificaţi 698,4 mii lei din cauza 

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

Totodată, comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli au crescut cu 2092,2 mii 

lei din cauza creşterii mărimii compensaţiilor pentru serviciile de transport şi 

indemnizaţiilor pentru copii aflaţi sub tutelă, precum şi creşterii numărului 

personalului medical infectat cu COVID-19, care a beneficiat de indemnizaţie unică 

în mărime de 16000 lei.   

La categoria „Alte cheltuieli” nu s-au cheltuit 360,5 mii lei, ce reprezintă în 

mare parte fondul de rezervă nerepartizat pe parcursul anului. 

Cheltuielile pentru procurarea, reparaţia capitală şi reconstrucţia mijloacelor 

fixe au constituit 15827,7 mii lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1321,4 

mii lei.  Astfel, pentru reparaţiile capitale a clădirilor au fost cheltuiţi 5448,9 mii lei 

(lista instituţiilor reparate se prezintă în tabelul de mai jos); pentru reparaţia capitală 

a construcţiilor speciale (unele porţiuni de drumuri şi fântâna arteziană a Spitalului 

raional Ocniţa) s-au cheltuit 1130,7 mii lei; pentru procurarea maşinilor şi utilajelor 

(în special tehnicii de calcul, sistemelor de pază antiincendiară) s-au cheltuit 2214,6 

mii lei; pentru procurarea a două autobuse şcolare au fost utilizaţi 1979,0 mii lei; 

pentru procurarea inentarului gospodăresc (în special mobilierului) au fost utilizaţi 

1055,8 mii lei, pentru construcţiile speciale în curs de execuţie au fost utilizaţi 

3851,7 mii lei, din care: reconstrucţia stadionului Şcolii sportive Ocniţa – 3599,9 mii 

lei, iar pentru diferite servicii legate de reconstrucţia drumului de acces spre 

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din s. Calaraşovca – 251,8 mii lei. 

Informaţiile privind cheltuielile de reparaţii capitale efectuate în anul 

2021 din bugetul raional 

Nr. 
d/o 

Denumirea  instituţiei suma (mii lei) 

 1 Consiliul raional (clădirea administrativă) 215,9 

 2 Școala de arte Teodor Neagară, Ocnița 330,2 

 3 Directia asistenţa socială (Clădirea Azilului de bătrîni din or. Ocniţa) 810,1 

 4 Centrul de Creație Ocnița 71,8 

 5 Școala sportivă or. Ocnița 322,4 

 6 Centrul metodic al Direcției Învățămînt Ocnița 76,2 

 7 LT "M. Sadoveanu" 826,9 

 8 LT "Gh. Biruitorul" or. Ocniţa 197,8 

 9 Gimn. "P.Zadnipru" Sauca 194,8 

 10 Gimn. "O. Cobileanscaia" Unguri 65,9 

 11 Gimn. "Şt. Cel Mare" Lipnic 42,7 

 12 Gimn. Hădărăuţi 230,7 

 13 Gimn.-grădiniţă Calaraşovca 1514,6 

 14 Gimn. Grinăuţi Moldova 147,5 

 15 Gimn. Gîrbova 12,0 

 16 Gimn. Vălcineţ 324,9 

 17 Gimn. Dîngeni 64,5 

      

  TOTAL 5448,9 
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La categoria „stocuri de materiale circulante” au fost cheltuiţi 7755,3 mii lei, 

atestându-se o scădere de 636,5 mii lei, comparativ cu anul precedent. Astfel, în anul 

2021 s-au redus comparativ cu anul 2020: cheltuielile pentru mărfuri de uz 

gospodăresc şi rechizite de birou cu 1151,8 mii lei, cele pentru procurarea 

accesoriilor de pat, îmbrăcămintei... cu 419,2 mii lei, cele pentru procurarea altor 

materiale – cu 213,3 mii lei. Totodată, au crescut cheltuielile pentru procurarea 

produselor alimentare cu 834,8 mii lei, pentru procurarea combustibililor şi 

carburanţilor – cu 238,5 mii lei şi pentru procurarea pieselor de schimb – cu 100,6 

mii lei. Aceste cheltuieli au crescut atât datorită majorării preţurilor, cât şi majorării 

cantităţilor procurate, cauza fiind numărul mai mare de zile prezenţă a elevilor la 

şcoală, includerea la alimentare gratuită a elevilor ce practică disciplina „fotbal”, 

estinderea numărului de rute pentru transportarea elevilor.  

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 1215 mii lei. În urma modificărilor deciziei bugetare, efetuate pe parcursul anului, 

soldul bugetar precizat a devenit negativ (deficit) în mărime de 5211,5 mii lei. În 

urma executării bugetului, avînd o depăşire a veniturilor faţă de cele precizate şi o 

neexecutare a tuturor cheltuielilor planificate, soldul bugetar negativ (deficitul) s-a 

redus la suma de 1357,8 mii lei.  

Raportul de performanţă 

Bugetul raional pe anul 2021 a fost aprobat pe programe şi performanţă. 

 În buget au fost incluse 26 subprograme de cheltuieli, cu scopuri, obiective şi 

indicatori de performanţă formulaţi şi aprobaţi, care sînt grupate în 12 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 2021 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 
 146584,8 100,0 

Executivul si serviciile de suport 
03 6027,4 4,1 

Managementul finantelor publice 
05 1580,9 1,1 

Domenii generale de stat 
08 -22,5 0,0 

Datoria de stat si a autoritatilor publice 

locale 
17 63,2 0,0 
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Apararea Nationala 
31 76,9 0,1 

Servicii generale economice si comerciale 
50 1317,1 0,9 

Dezvoltarea transporturilor 
64 11400,7 7,8 

Dezvoltarea turismului 
66 293,4 0,2 

Sanatatea publica si serviciile medicale 
80 727,1 0,5 

Cultura, cultele si  odihna 
85 1495,9 1,0 

Tineret si sport 
86 6953,0 4,7 

Invatamint 
88 94539,4 64,5 

Protectia sociala 
90 22132,4 15,1 

 

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

ocupat 64,5 % din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea 

cheltuielilor este „protecţia socială”, constituind 15,1 % din total, urmat de 

programul „dezvoltarea transporturilor” cu 7,8 % 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 6027,4 

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 (237,3 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 10,5 unităţi. În anul 

2021 aceste cheltuieli au constituit 1580,9 mii lei. 

Domenii generale de stat 

În cadrul acestui program au fost alocate mijloace în sumă de 400,0 mii lei la 

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

de rezervă al Consiliului raional pentru anul 2021 a fost aprobat în sumă de 400000 

lei. 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 84600 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       

Primăria Unguri   

1/1 09.02.2021 

compensarea parţială locuitorilor, a 

daunelor cauzate de inundaţiile din vara 

anului 2020 

40400,00 40400,00 

Total Primăria Unguri 40400,00 40400,00 

Primăria Calaraşovca   

1/1 09.02.2021 

compensarea parţială locuitorilor, a 

daunelor cauzate de inundaţiile din vara 

anului 2020 

9200,00 9200,00 

Total Primăria Calaraşovca 9200,00 9200,00 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei     

7/3 15.12.2021 

pentru acordarea ajutorului material cet. 

Serebrian Tatiana (s. Naslavcea) pentru 

tratamentul copilului minor 

35000,00 35000,00 

Total Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei 35000,00 35000,00 

Total din fondul de rezervă 84600,00 84600,00 

 

 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 63,2 mii lei). 

Apărarea naţională 

La programul „Apărarea naţională” s-au cheltuit 76,9 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 

evenimentelor din Afganistan, conflictul armat de pe r. Nistru şi catastrofei de la 

Cernobîl.  
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Servicii generale economice și comerciale 

Cheltuielile la programul „Servicii generale economice și comerciale” în 

sumă de 1188,7 mii lei reprezintă costul întreţinerii Direcţiei economie, turism, 

agricultură, relaţii funciare şi cadastru, cu un efectiv mediu de 9 unităţi în state, din 

care  ocupate pe parcursul anului au fost în mediu 7,1 unităţi. Tot aici sunt incluse 

cheltuielile legate de organizarea părţii festive a evenimentului de dare în exploatare 

a drumului de acces spre Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din s. 

Calaraşovca. 

Dezvoltarea transporturilor 

Programul „Dezvoltarea transporturilor” reprezintă cheltuielile în sumă de 

11400,7 mii lei pentru întreţinerea curentă şi reparaţia drumurilor publice locale. 

Nivelul de executare a cheltuielilor la acest program este de 97,9% din suma 

planificată. Cauza economiilor obţinute în urma desfăşurării procedurilor de achiziţii 

publice. 

Sănătatea publică şi serviciile medicale 

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

efectuate cheltuieli în sumă de 727,1 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 – 

436,2 mii lei (88,1 % din plan); 

• pentru dezvoltarea si modernizarea instituţiilor medicale – 290,8 mii lei 

(98,6 % din plan). Din contul acestei sume a fost efectuată reparaţia capitală 

a fântânei arteziene a Spitalului raional Ocniţa, precum şi asigurată 

schimbarea liniei electrice de tensiune înaltă ce conectează clădirea 

Centrului medicilor de familie din or. Ocniţa la transformator.  

Cultura, cultele și  odihna 

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

1495,9 mii lei (cu 242,4 mii lei mai mult faţă de anul 2020), din care: 

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

fost ocupate pe parcursul anului intgral – 602,3 mii lei (95,8 % din plan); 

• pentru desfăşurarea activităţilor culturale – 127,6 mii lei (98,9 % 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 7,9 

unităţi – 662,6 mi lei (99,6% din plan). 

Tineret şi sport 

La programul „Tineret şi sport” s-au cheltuit 6953,0 mii lei, din care pentru 

subprogramul „Tineret” au fost consumaţi 345,2 mii lei din 351,1 mii lei alocaţi, iar 

pentru subprogramul „Sport” au fost utilizaţi 6607,8 mii lei din 6901,7 mii lei 

alocaţi. La subprogramul Sport nu au fost utilizate mijloacele destinate 

transferurilor alocate Primăriei or. Otaci în sumă de 249,0 mii lei pentru pregătirea 
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substratului pentru instalarea covorului artificial pe terenul de fotbal al Centrului de 

tineret cu nucleu sportiv din or. Otaci, din cauza neprezentării documentelor 

confirmative prevăzute în acordul de cooperare. Din 6607,8 mii lei cheltuite la sport, 

6103,2 mii lei au fost utilizate pentru Şcoala sportivă (inclusiv 3599,9 mii lei pentru 

reconstrucţia stadionului) şi 504,5 mii lei pentru desfăşurarea activităţilor sportive. 

În Şcoala sportivă Ocniţa au funcţionat 20 grupe cu un număr mediu anual de 310 

copii (la fel ca în anul 2020). 

Învăţămînt 

Pentru realizarea programului „Învăţămînt”  au fost cheltuiţi 94539,4 mii lei, 

ce constituie 97,8 % din suma planificată pe anul 2021 şi totodată cu 2370,0 mii lei 

mai mult faţă de anul 2020. 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 1531,7 mi lei. În cadrul direcţiei învăţămînt a activat un număr mediu de 

9,8 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 6 grupe de copii (2 pregătitoare şi 4 de copii în vîrstă de 2-6 ani). 

Aceste grupe au fost frecventate în mediu de 95 copii. Pentru aceasta s-au cheltuit 

2673,2 mii lei. 

În domeniul învăţămîntului primar au funcţionat două şcoli primare-

grădiniţă, în care au funcţionat 3 clase primare cu un număr mediu de 37 elevi (cu 3 

mai mult decît în anul 2020). Cheltuielile pentru acest subprogram au constituit 

1301,8 mii lei. 

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

grădiniţă, frecventate de un număr mediu de 2024 elevi (cu 54 mai puţini decît în 

anul 2020), repartizaţi în 145 clase (cu 6 mai puţine). Pentru acest subprogram au 

fost utilizaţi 50388,9 mii lei. 

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

mediu 1584 elevi (cu 23 mai mulţi decît în anul 2020), fiind repartizaţi în 69 clase 

(cu 3 mai puţine). Cheltuielile pentru subprogramul dat au constituit 29048,2 mii lei.  

Pentru subprogramul Servicii generale în educaţie s-au cheltuit 1319,4 mii 

lei (cu 98,6 mii lei mai puţin decât în anul 2020). La acest subprogram s-au reflectat 

cheltuielile de întreţinere a Serviciului asistenţă psihopedagogică cu un efectiv de 

4,0 unităţi (538,6 mii lei) şi a Centrului metodic cu un efectiv de 5,0 unităţi (780,8 

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 874 copii (cu 16 mai mulţi decît în anul 

2020). Din cauza pandemiei COVID19, odihna de vară pentru copii nu a fost 
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organizată, iar mijloacele economisite au fost redistribuite penru acoperirea 

insuficienţei la plata salariilor angajaţilor din instituţiile de învăţământ. Cheltuielile 

pentru subprogramul „Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați” au 

constituit 8235,2 mii lei, fiind mai mari cu 341 mii lei faţă de anul 2020. 

Pentru desfăşurarea examenelor de absolvire, la subprogramul Curriculum 

au fost cheltuite mijloace financiare în sumă de 41,0 mii lei. 

Protecţia socială 

Pentru programul „Protecţie socială”  au fost cheltuiţi 22132,4 mii lei (la 

nivel de 93,4 % din suma alocată), fiind cu 5122,6 mii lei mai mari decât în anul 

precedent. 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 1711,7 mii lei au fost valorificate pentru înteţinerea 

aparatului direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu un efectiv de 12,5 

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

Comparativ cu anul 2020 aceste cheltuieli au crescut cu 174,4 mii lei, în special din 

cauza creşterii cheltuielilor de personal. 

Pentru subprogramul „Protecţie a familiei şi copilului”  s-au cheltuit 2832,1 

mii lei (cu 815,6 mii lei mai mult faţă de anul precedent) fiind asigurate plata 

îndemnizaţiei de tutelă pentru 76 tutelaţi în sumă de 1533,7 mii lei (cu 563,5 mii lei 

mai mult faţă de 2020); prestaţii de asistenţă socială (bani de buzunar) pentru 44 

copii plasaţi în serviciile sociale în sumă de 212,3 mii lei; ajutoare băneşti pentru 79 

beneficiari în cadrul serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii” în sumă de 

310,9 mii lei, care au fost primiţi din Fondul de susţinere a populaţiei (210,9 mii lei) 

şi din resursele cu caracter general ale bugetului raional (100,0 mii lei). De 

asemenea, în cadrul acestui subprogram a fost finanţată activitatea: 

-  serviciului asistenţă parentală profesionistă în sumă de 599,6 mii lei, cu un 

efectiv mediu anual de 6,3 unităţi de asistent personal, care au deservit un număr 

mediu de 9 copii plasaţi în serviciu; 

- casei de copii de tip familial în sumă de 175,6 mii lei, cu un efectiv mediu 

anual de 1 unitate de personal, care au deservit un număr mediu de 5 copii plasaţi în 

serviciu. 

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

alocaţi 16928,0 mii lei, din care s-au cheltuit 15588,3 mii lei (92,1 %), aceste 

cheltuieli fiind mai mari faţă de anul precedent cu 3295,0 mii lei. Din contul acestor 

mijloace au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

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

unităţi în state (ocupate 23,8), pentru care s-au cheltuit 1965,6 mii lei (cu 100,8 mii 

lei mai mult faţă de anul precedent); 

- activitatea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, cu un efectiv de 66,4 

unităţi de personal din 70 aprobate, care a asigurat deservirea a 471 beneficiari şi 
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pentru care s-au cheltuit 3960,2 mii lei (cu 203,3 mii lei mai puţin faţă de anul 2020, 

din cauza reducerii numărului de unităţi de personal); 

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

de personal, pentru care s-au cheltuit 49,0 mii lei; 

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

85 unităţi de personal (cu 25 unităţi mai mare faţă de anul 2020), care au asigurat 

deservirea unui număr mediu anual de 106 beneficiari (cu 2 mai mult) şi pentru care 

s-au cheltuit 4936,1 mii lei (cu 2001,5 mii lei mai mult faţă de anul 2020); 

- activitatea Azilului de bătrîni şi invalizi, cu un efectiv aprobat de 16,5 unităţi 

în state, din care ocupate au fost 14,4 unităţi, şi care au deservit în anul 2021 un 

număr mediu de 19 beneficiari, pentru care s-au cheltuit 3149,2 mii lei, inclusiv 

1025,9 mii lei s-au cheltuit pentru reparaţia capitală şi procurarea mijloacelor fixe a 

noului sediu al instituţiei. Din totalul cheltuielilor, 385,8 mii lei au fost acoperite din 

contul resurselor colectate din pensiile beneficiarilor şi din plasamentele contra 

plată; 

- plasamentul temporar pe perioada rece a persoanelor vulnerabile, în sumă de 

49,2 mii lei; 

- plata compensaţiilor de transport, în sumă de 1478,9 mii lei pentru 3217 

beneficiari. 

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

suportate cheltuieli în sumă de 364,5 mii lei: pentru funcţionarea cantinei sociale 

45,0 mii lei, pentru acordarea ajutoarelor materiale cetăţenilor pomeniţi în diverse 

situaţii dificile 319,5 mii lei, din care 178,5 mii lei sînt din contul mijloacelor primite 

din Fondul de susţinere a populaţiei, 133,0 mii lei – din contul mijloacelor alocate 

din bugetul raional şi 8,0 mii lei – din contul mjloacelor incasate supra plan de la 

casele de schimb valutar. 

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

au fost suportate cheltuieli în sumă de 1635,8 mii lei, din care 130,2 mii lei pentru 

plata alocaţiilor şi compensaţiilor pentru 3 tineri specialişti şi 1456,0 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 

31.12.2021 au constituit 8026,2 mii lei (cu 401,5 mii lei mai mult faţă de finele 

anului 2020), din care 7666,5 mii lei sunt datorii privind cheltuielile de personal 

calculate pe luna decembrie 2021. Datorii cu termen de achitare expirat la 

31.12.2021 nu sunt. 
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Circulaţia mijloacelor în cont 

La începutul anului 2021 la contul bugetului raional au fost 7744,4 mii lei. Pe 

parcursul anului au fost încasate venituri în sumă de 145227,0 mii lei şi rambursate 

la buget mijloace din anii precedenţi în sumă de 55,9 mii lei. Din contul bugetului 

raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace băneşti pentru cheltuieli şi 

active nefinanciare în sumă de 146584,8 mii lei, şi au fost utilizate pentru 

rambursarea împrumutului 1122,3 mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor 

băneşti la cont la finele perioadei de gestiune s-a micşorat cu 2424,2 mii lei faţă de 

începutul anului şi constituie 5320,2 mii lei.  

 

 

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

 

Informaţie privind executarea bugetului raional pe anul 2021 

  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 1 142 866,90 146 312,50 145 227,01 -1 085,49 99.3 139 313,14 5 913,87 104.2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3 036,20 3 036,20 3 631,28 595,08  119.6 3 214,28 417,00 113.0 

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 3 000,00 3 000,00 3 581,31 581,31 119.4 3 177,65 403,66 112.7 

Impozitul pe venitul persoanelor 

fizice spre plata/achitat 111121 31,20 31,20 42,32 11,12 

 

135.6 27,99 14,33 

 

151.2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 

in domeniul transportului rutier de 

persoane in regim de taxi 111125 2,50 2,50   -2,50   2,16 -2,16   

Impozit pe venitul aferent 

operatiunilor de predare in posesie 

si/sau folosinta a proprietatii 

imobiliare 111130 2,50 2,50 7,66 5,16 

  

>200 6,47 1,19 

 

118.4 

Alte taxe pentru marfuri si servicii 1146 665,00 665,00 603,18 -61,82   90.7 420,96 182,22 143.3 

Taxa pentru apa 114611 90,00 90,00 99,05 9,05 110.1 126,94 -27,89   78.0 

Taxa pentru extragerea mineralelor 

utile 114612 575,00 575,00 475,54 -99,46   82.7 288,22 187,32 165.0 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613     28,59 28,59   5,81 22,78 >200 
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Granturi capitale primite de la 

organizatiile internationale 1322   21,00 21,00   100.0 49,00 -28,00   42.9 

Granturi capitale primite de la 

organizatiile internationale pentru 

proiecte finantate din surse externe 

pentru bugetul local de nivelul 2 132222   21,00 21,00   

 

100.0 49,00 -28,00   42.9 

Dividende primite 1412           6,00 -6,00   

Defalc?ri de la profitul net al 

?ntreprinderilor de stat (municipale) 

?n bugetul local de nivelul II 141232           6,00 -6,00   

Taxe si plati administrative 1422 45,00 45,00 60,94 15,94 135.4 45,80 15,14 133.1 

Taxa la cumpararea valutei straine de 

catre persoanele fizice in casele de 

schimb valutar 142245 45,00 45,00 60,94 15,94 

 

135.4 45,80 15,14 

 

133.1 

Comercializarea marfurilor si 

serviciilor de catre institutiile 

bugetare 1423 2 259,90 2 238,90 1 620,62 -618,28   72.4 1 624,80 -4,18   99.7 

Incasari de la prestarea serviciilor cu 

plata 142310 1 291,40 1 270,40 993,28 -277,12   78.2 842,66 150,62 117.9 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public 142320 968,50 968,50 627,34 -341,16   64.8 782,14 -154,80   80.2 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431     1,60 1,60   0,60 1,00 >200 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 

incasate in bugetul local de nivelul 2 143120     1,60 1,60   0,60 1,00 

  

>200 

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

curente 1441   34,40 34,30 -0,10   99.7 111,20 -76,90   30.8 

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

curente din surse interne pentru 

sustinerea bugetului local de nivelul 2 144112           92,40 -92,40   
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Donatii voluntare pentru cheltuieli 

curente din surse interne pentru 

institutiile bugetare 144114   34,40 34,30 -0,10   99.7 18,80 15,50 

 

182.4 

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

capitale 1442 10,00 10,00   -10,00   11,00 -11,00   

Donatii voluntare pentru cheltuieli 

capitale din surse interne pentru 

institutiile bugetare 144214 10,00 10,00   -10,00   11,00 -11,00   

Transferuri primite intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 1911 132 960,70 136 357,70 135 370,79 -986,91   99.3 132 021,12 3 349,67 

 

102.5 

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 86 980,00 88 471,00 88 471,00   

 

100.0 87 055,71 1 415,29 

 

101.6 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala  intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 

pentru asigurarea si asistenta sociala 191112 3 975,70 5 431,70 4 782,09 -649,61   88.0 3 058,16 1 723,93 

 

156.4 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 

pentru scoli sportive 191113 2 511,30 2 511,30 2 387,61 -123,69   95.1 2 356,60 31,01 

 

101.3 

Alte transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 191115   50,00 50,00   

 

100.0 50,00   

 

100.0 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 

pentru infrastructura drumurilor 191116 11 341,30 11 341,30 11 127,69 -213,61   98.1 12 530,96 -1 403,27   88.8 
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Transferuri capitale primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 191120   400,00 400,00   

 

100.0   400,00   

Transferuri curente primite cu 

destinatie generala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 191131 25 025,80 25 025,80 25 025,80   

 

100.0 25 777,80 -752,00   97.1 

Transferuri curente primite cu 

destinatie generala din fondul de 

compensare intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul II 191132 3 126,60 3 126,60 3 126,60   

 

100.0 953,20 2 173,40 

  

>200 

Alte transferuri curente primite cu 

destinatie generala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 191139           238,70 -238,70   

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul 2 1913 3 890,10 3 784,30 3 763,30 -21,00   99.4 1 808,39 1 954,91 

  

>200 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul 2 191310 3 563,90 3 763,30 3 763,30   

 

100.0 1 562,01 2 201,29 

  

>200 

Transferuri capitale primite cu 

destinatie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul 2 191320 326,20 21,00   -21,00   246,37 -246,37   

Transferuri primite intre bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale 

de nivelul 1 in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 1931   120,00 120,00   

 

100.0   120,00   

Transferuri capitale primite cu 

destinatie speciala intre bugetele 
193120   120,00 120,00   

 

100.0   120,00   
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locale de nivelul 2 si bugetele locale 

de nivelul 1 in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 

II.CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE   141 651,90 151 524,00 146 584,83 -4 939,17   96.7 138 259,21 8 325,62 

 

106.0 

III.CHELTUIELI 2 126 808,20 126 800,56 123 001,79 -3 798,77   97.0 115 361,03 7 640,76 106.6 

Cheltuieli de personal 21 95 511,60 97 166,76 95 659,74 -1 507,02   98.4 92 157,68 3 502,06 103.8 

Remunerarea muncii angajatilor 

conform statelor 211180 73 566,90 74 997,24 73 942,76 -1 054,48   98.6 72 225,22 1 717,54 102.4 

Remunerarea muncii temporare 211200 400,00 262,10 160,63 -101,47   61.3 24,48 136,15 >200 

Compensatie pentru transport 211320 91,80 88,72 83,75 -4,97   94.4 54,73 29,02 153.0 

Contributii de asigurari sociale de stat 

obligatorii 212100 21 452,90 21 561,95 21 216,77 -345,18   98.4 16 593,50 4 623,27 

 

127.9 

Prime de asigurare obligatorie de 

asistenta medicala achitate de 

angajatori  pe teritoriul tarii 212210   256,75 255,82 -0,93   99.6 3 259,75 -3 003,93    7.8 

Bunuri si servicii 22 21 640,60 20 088,87 19 173,66 -915,21   95.4 17 126,78 2 046,88 112.0 

Energie electrica 222110 1 996,00 1 902,56 1 741,10 -161,46   91.5 1 552,94 188,16 112.1 

Gaze 222120 3 406,00 2 987,74 2 940,88 -46,86   98.4 2 177,78 763,10 135.0 

Apa si canalizare 222140 326,00 239,73 214,08 -25,65   89.3 198,36 15,72 107.9 

Alte servicii comunale 222190 116,30 97,31 92,26 -5,05   94.8 70,04 22,22 131.7 

Servicii informationale 222210 402,60 503,65 490,79 -12,86   97.4 369,95 120,84 132.7 

Servicii de telecomunicatii 222220 207,90 208,80 189,30 -19,50   90.7 181,30 8,00 104.4 

Servicii de locatiune 222300 987,40 914,97 788,52 -126,45   86.2 671,04 117,48 117.5 

Servicii de transport 222400 282,60 206,15 188,54 -17,61   91.5 123,85 64,69 152.2 

Servicii de reparatii curente 222500 12 038,80 10 998,10 10 699,46 -298,64   97.3 10 537,92 161,54 101.5 

Formare profesionala 222600 125,00 272,71 261,39 -11,32   95.8 17,29 244,10 >200 

Deplasari de serviciu in interiorul 

tarii 222710 323,90 147,86 116,91 -30,95   79.1 110,45 6,46 105.8 

Deplasari de serviciu peste hotare 222720 20,00 14,27 14,27   100.0   14,27   
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Servicii medicale 222810 2,00               

Servicii editoriale 222910 19,00 24,74 22,54 -2,20   91.1 22,70 -0,16   99.3 

Servicii de protocol 222920 25,00               

Servicii judiciare si servicii de 

asistenta juridica garantata de stat 222950           5,00 -5,00   

Servicii de evaluare a activelor 222960           8,04 -8,04   

Servicii financiare 222970 89,80 70,43 60,59 -9,84   86.0 67,20 -6,61   90.2 

Servicii po?tale ?i curierat 222980 73,40 49,83 45,92 -3,91   92.2 56,68 -10,76   81.0 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 1 198,90 1 450,03 1 307,10 -142,93   90.1 956,25 350,85 136.7 

DOBANZI SI ALTE PLATI 

AFERENTE DATORIEI 24 72,90 72,90 63,18 -9,72   86.7 79,42 -16,24   79.6 

Dobinzi achitate pentru 

imprumuturile contractate de la 

bugete de alt nivel 243200 72,90 72,90 63,18 -9,72   86.7 79,42 -16,24   79.6 

Subventii 25 400,00 550,00 491,07 -58,93   89.3 363,41 127,66 135.1 

Subventii acordate 

autoritatilor/institutiilor publice la 

autogestiune 254000 400,00 550,00 491,07 -58,93   89.3 363,41 127,66 

 

135.1 

Prestatii sociale 27 5 845,50 7 552,84 6 854,42 -698,42   90.8 4 762,22 2 092,20 143.9 

Indemnizatii de asistenta sociala 272300 1 712,50 1 712,50 1 653,68 -58,82   96.6 1 042,25 611,43 158.7 

Alocatii 272400 282,00 280,70 270,50 -10,20   96.4 189,27 81,23 142.9 

Compensatii 272500 2 970,90 2 904,90 2 329,12 -575,78   80.2 1 984,09 345,03 117.4 

Ajutoare banesti 272600 539,40 2 086,40 2 086,40   100.0 987,00 1 099,40 >200 

Alte prestatii de asistenta sociala 272900 212,30 212,30 212,30   100.0 169,02 43,28 125.6 

Indemnizatii la incetarea actiunii 

contractului de munca 273200 10,00 44,26 36,21 -8,05   81.8 171,56 -135,35   21.1 

Indemnizatii pentru incapacitatea 

temporara de munca achitate din 

mijloacele financiare ale 

angajatorului 273500 118,40 290,86 245,29 -45,57   84.3 219,03 26,26 

 

112.0 
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Achitarea indemnizatiei alesului local 

la expirarea mandatului 273600   20,92 20,92   

 

100.0   20,92   

Alte cheltuieli 28 3 337,60 1 070,59 710,12 -360,47   66.3 521,52 188,60 136.2 

Cotizatii in organizatiile 

internationale 281110 102,00               

Cotizatii in organizatiile din tara 281120 3,50 5,50 3,15 -2,35   57.3 2,90 0,25 108.6 

Burse sociale studentilor autohtoni 281221   9,40   -9,40         

Compensatii pentru averea 

persoanelor represate si ulterior 

reabilitate 281320           19,19 -19,19   

Plati aferente documentelor 

executorii cu executare benevola 281361   3,77 3,76 -0,01   99.7   3,76   

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati 

obligatorii 281400   2,21 1,64 -0,57   74.2 0,75 0,89 

  

>200 

Alte cheltuieli in baza de contracte cu 

persoane fizice 281600   101,00 97,58 -3,42   96.6   97,58   

Cheltuieli curente neatribuite la alte 

categorii 281900 3 232,10 948,72 603,99 -344,73   63.7 498,67 105,32 

 

121.1 

Transferuri acordate in cadrul 

bugetului public national 29   298,60 49,60 -249,00   16.6 350,00 -300,40   14.2 

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   49,60 49,60   

 

100.0 350,00 -300,40   14.2 

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   249,00   -249,00         

IV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 14 843,70 24 723,45 23 583,04 -1 140,41   95.4 22 898,18 684,86 103.0 
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Mijloace fixe 31 4 851,80 16 032,92 15 827,71 -205,21   98.7 14 506,30 1 321,41 109.1 

Reparatii capitale ale cladirilor 311120 1 342,40 5 530,57 5 448,90 -81,67   98.5 3 144,26 2 304,64 173.3 

Procurarea constructiilor speciale 312110 70,00 21,50 9,80 -11,70   45.6 71,80 -62,00   13.6 

Reparatii capitale ale constructiilor 

special 312120   1 134,69 1 130,66 -4,03   99.6 2 653,62 -1 522,96   42.6 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 585,90 2 251,38 2 214,61 -36,77   98.4 4 234,53 -2 019,92   52.3 

Reparatii capitale ale masinilor si 

utilajelor 314120   2,10 2,05 -0,05   97.6 19,66 -17,61   10.4 

Procurarea mijloacelor de transport 315110 2 010,00 1 979,00 1 979,00   100.0 1 896,72 82,28 104.3 

Procurarea uneltelor si sculelor, 

inventarului de producere si 

gospodaresc 316110 609,80 1 096,44 1 055,80 -40,64   96.3 1 831,02 -775,22   57.7 

Reparatii capitale ale uneltelor si 

sculelor, inventarului de producere si 

gospodaresc 316120   6,60 6,60   

 

100.0   6,60   

Procurarea activelor nemateriale 317110 12,50 7,49 4,49 -3,00   59.9 4,70 -0,21   95.5 

Procurarea altor mijloace fixe 318110 53,20 64,76 63,81 -0,95   98.5 224,02 -160,21   28.5 

Constructii speciale in curs de 

executie 319220 73,00 3 851,90 3 851,68 -0,22 100.0   3 851,68   

Pregatirea proiectelor 319240 95,00 86,50 60,32 -26,18   69.7 425,98 -365,66   14.2 

Stocuri de materiale circulante 33 9 991,90 8 690,52 7 755,34 -935,18   89.2 8 391,88 -636,54   92.4 

Procurarea combustibilului, 

carburantilor si lubrifiantilor 331110 1 638,80 1 543,20 1 361,14 -182,06   88.2 1 122,65 238,49 

 

121.2 

Procurarea pieselor de schimb 332110 199,00 264,74 249,60 -15,14   94.3 148,97 100,63 167.6 

Procurarea produselor alimentare 333110 5 377,30 3 790,06 3 274,05 -516,01   86.4 2 439,23 834,82 134.2 

Procurarea medicamentelor si 

materialelor sanitare 334110 112,50 94,72 84,13 -10,59   88.8 110,80 -26,67   75.9 

Procurarea materialelor pentru 

scopuri didactice, stiintifice si alte 

scopuri 335110 146,00 116,39 108,78 -7,61   93.5 159,60 -50,82   68.2 



26 
 

Procurarea materialelor de uz 

gospodaresc si rechizitelor de birou 336110 1 100,50 1 105,26 1 061,82 -43,44   96.1 2 213,61 -1 151,79   48.0 

Procurarea materialelor de 

constructie 337110 558,80 877,54 823,13 -54,41   93.8 750,55 72,58 109.7 

Realizarea materialelor de constructie 337210           -1,30 1,30   

Procurarea accesorilor de pat, 

imbracamintei, incaltamintei 338110 229,30 145,20 114,58 -30,62   78.9 533,82 -419,24   21.5 

Procurarea  altor materiale 339110 629,70 753,42 700,61 -52,81   93.0 913,94 -213,33   76.7 

Realizarea altor materiale 339210     -22,50 -22,50     -22,50   

V.SOLD BUGETAR   1 215,00 -5 211,50 -1 357,82 3 853,68   26.1 1 053,93 -2 411,75 128.8 

VI.SURSELE DE FINANTARE   -1 215,00 5 211,50 1 357,82 -3 853,68   26.1 -1 053,93 2 411,75 >200 

VII.ACTIVE FINANCIARE 4     55,93 55,93   -6,00 61,93 >200 

Creante interne 41     55,93 55,93   -6,00 61,93 >200 

Procurarea cotei parti in capital social 415120           -6,00 6,00   

Alte creante interne ale bugetului 418     55,93 55,93     55,93   

Rambursarea mijloacelor bugetare 

din anii precedenti la buget 418130     55,93 55,93     55,93   

VIII.DATORII 5 -1 215,00 -1 215,00 -1 122,30 92,70   92.4 -1 109,95 -12,35 101.1 

Imprumuturi recreditate interne intre 

bugete 56 -1 215,00 -1 215,00 -1 122,30 92,70   92.4 -1 109,95 -12,35 

 

101.1 

Rambursarea imprumutului recreditat 

intre bugetul de stat si bugetele locale 

de nivelul 2 561120 -1 215,00 -1 215,00 -1 122,30 92,70   92.4 -1 109,95 -12,35 

 

101.1 

IX.MODIFICAREA SOLDULUI 

de mijloace banesti 90   6 426,50 2 424,19 -4 002,31   37.7 62,02 2 362,17 

  

>200 

Sold de mijloace banesti la inceputul 

perioadei 91   7 744,30 7 744,38 0,08 

 

100.0 7 806,40 -62,02   99.2 

Corectarea soldului de mijloace 

banesti 92                 

Sold de mijloace banesti la sfirsitul 

perioadei 93   -1 317,80 -5 320,19 -4 002,39 

  

>200 -7 744,38 2 424,19   68.7 
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Anexa nr.2 la raport 

Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2021 

  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 

TOTAL                   

Cheltuieli si active nefinanciare, 

total 2+3 141 651,90 151 524,00 146 584,83 -4 939,17   96.7 138 259,21 8 325,62 106.0 

Cheltuieli recurente 

(2+3)-

3192 141 483,90 147 585,60 142 672,83 -4 912,77   96.7 137 833,23 4 839,60 103.5 

Cheltuieli de personal 21 95 511,60 97 166,76 95 659,74 -1 507,02   98.4 92 157,68 3 502,06 103.8 

Investitii capitale in active in curs 

de executie 3192 168,00 3 938,40 3 912,00 -26,40   99.3 425,98 3 486,02 

  

>200 

Servicii de stat cu destinatie generala 01                 

Exercitarea guvernarii 0301 6 086,60 5 458,40 5 291,11 -167,29   96.9 5 575,08 -283,97   94.9 

Servicii de suport pentru 

exercitarea guvernarii 0302 705,80 739,70 736,27 -3,43   99.5 697,14 39,13 

 

105.6 

Politici si management in 

domeniul bugetar-fiscal 0501 1 674,70 1 597,20 1 580,91 -16,29   99.0 1 575,99 4,92 

 

100.3 

Gestionarea fondurilor de rezerva 

si  de interventie 0802 400,00 315,40   -315,40         

Actiuni cu caracter general 0808     -22,50 -22,50   -1,30 -21,20 >200 

Datoria interna a autoritatilor 

publice locale 1703 72,90 72,90 63,18 -9,72   86.7 79,42 -16,24   79.6 

Aparare nationala 02                 
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Servicii de suport in domeniul 

apararii  nationale 3104 109,30 109,30 76,91 -32,39   70.4 174,74 -97,83   44.0 

Ordine publica si securitate nationala 03                 

Protectia civila si apararea  

impotriva incendiilor 3702           361,22 -361,22   

Servicii in domeniul economiei 04                 

Politici si management  in 

domeniul macroeconomic si de dezvoltare 

a economiei 5001 1 305,80 1 228,00 1 188,65 -39,35   96.8 482,97 705,68 

  

>200 

Administrarea patrimoniului de 

stat 5009   131,90 128,47 -3,43   97.4   128,47   

Politici si management in 

domeniul agriculturii si industriei 

alimentare 5101           476,56 -476,56   

Politici si management in 

domeniul infrastructurii si dezvoltarii 

regionale 6101           428,66 -428,66   

Dezvoltarea drumurilor 6402 11 509,30 11 640,60 11 400,74 -239,86   97.9 12 720,54 -1 319,80   89.6 

Dezvoltarea turismului 6602   293,40 293,36 -0,04 100.0 98,50 194,86 >200 

Politici si management in 

domeniul geodeziei, cartografiei si 

cadastrului 6901           232,30 -232,30   

Ocrotirea sanatatii 07                 

Programe nationale si speciale in 

domeniul ocrotirii sanatatii 8018 400,00 495,00 436,23 -58,77   88.1 326,10 110,13 

 

133.8 

Dezvoltarea si modernizarea 

institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii 8019   295,00 290,84 -4,16   98.6 1 102,25 -811,41   26.4 

Cultura,  sport,  tineret, culte si  

odihna 08                 

Politici si management in 

domeniul culturii 8501 617,00 628,60 602,33 -26,27   95.8 537,04 65,29 

 

112.2 
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Dezvoltarea culturii 8502 784,70 794,00 790,28 -3,72   99.5 716,44 73,84 110.3 

Potejarea si punerea in valoare a 

patrimoniului cultural national 8503   103,30 103,30   

 

100.0   103,30   

Sport 8602 2 952,30 6 901,70 6 607,77 -293,93   95.7 3 183,59 3 424,18 >200 

Tineret 8603 284,60 351,10 345,24 -5,86   98.3 312,79 32,45 110.4 

Invatamint 09                 

Politicii si management in 

domeniul  educatiei si cercetarii 8801 1 536,40 1 542,80 1 531,68 -11,12   99.3 1 611,88 -80,20   95.0 

Educatie timpurie 8802 3 052,80 2 926,90 2 673,24 -253,66   91.3 2 777,71 -104,47   96.2 

Invatamint primar 8803 1 616,20 1 374,60 1 301,78 -72,82   94.7 1 518,07 -216,29   85.8 

Invatamint  gimnazial 8804 47 153,90 51 330,90 50 388,87 -942,03   98.2 49 614,09 774,78 101.6 

Invatamint  liceal 8806 29 634,80 29 588,70 29 048,21 -540,49   98.2 27 335,72 1 712,49 106.3 

Servicii generale in educatie 8813 1 349,40 1 349,40 1 319,36 -30,04   97.8 1 417,98 -98,62   93.0 

Educatie extrascolara si 

sustinerea elevilor dotati 8814 8 761,80 8 519,60 8 235,16 -284,44   96.7 7 893,97 341,19 

 

104.3 

Curriculum 8815 66,70 41,30 41,10 -0,20   99.5   41,10   

Protectie sociala 10                 

Politici si management in 

domeniul protectiei sociale 9001 1 833,10 1 833,10 1 711,71 -121,39   93.4 1 537,30 174,41 

 

111.3 

Protectie a familiei si copilului 9006 2 946,90 2 863,20 2 832,07 -31,13   98.9 2 016,41 815,66 140.5 

Protectia sociala a persoanelor cu 

dizabilitati 9010 16 333,20 16 928,00 15 588,29 -1 339,71   92.1 12 293,27 3 295,02 

 

126.8 

Protectie sociala in cazuri 

exceptionale 9012 273,50 364,80 364,50 -0,30   99.9 355,11 9,39 

 

102.6 

Protectie sociala a unor categorii 

de cetateni 9019 190,20 1 705,20 1 635,78 -69,42   95.9 807,67 828,11 

  

>200 
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Anexa nr.3 la raport 

 
  Raport de performanţă la situaţia din 31.12.2021     

        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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 190 569 379 x 

Produs o2 Numărul de şedinţe comune petrecute unitati 4 7 3 x 
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Eficiență e1 
Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un 

locuitor din raion 
lei 113,10 115,2 2 x 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 6 086,6 5 458,4 5 291,1 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 6 086,6 5 458,4 5 291,1 

Cheltuieli de personal 00005 21 3 256,1 3 204,6 3 197,5 

Bunuri și servicii 00005 22 1 572,6 1 223,0 1 210,4 

Prestații sociale 00005 27 5,9 77,6 77,5 

Alte cheltuieli 00005 28 200,0 150,0 140,3 

Mijloace fixe 00005 31 560,0 223,4 195,5 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 492,0 579,8 469,9 

          

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
Ponderea defecţiunilor înlăturate în totalul celor 

semnalizate 
            % 70 90 20 x 

Produs o1 
Suprafaţa spaţiilor deservite din clădirea 

administrativă 
           m2 2761,00 2761 0 x 

Eficiență e1 Costul unui m2 de spaţiu deservit            lei 255,60 260,6 5,0 x 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 

Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 
705,8 739,7 736,3 

Servicii de suport 00009 Total 705,8 739,7 736,3 

Cheltuieli de personal 00009 21 693,3 727,2 727,2 

Prestatii spciale 00009 27 1,5 1,5 1,2 

Mijloace fixe 00009 31 
6,0 6,0 5,4 

Stocuri de materiale circulante 00009 33 5,0 5,0 2,5 

          

      

Program (P1) Managementul finantelor publice 05 

Subprogram (P2) Politici si management in domeniul bugetar-fiscal 0501 
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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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
% 100,0 99,30 -0,70 

x 

Rezultat r2 
Nivelul de executare a bugetului raional precizat 

la partea de cheltuieli 
% 100,0 96,70 -3,30 

x 

Rezultat r3         0,00 x 

Produs o1 
Numărul rapoartelor privind executarea 

bugetului verificate 
unităţi 153,0 153,00 0,00 

  

Produs o2 

Numărul de instruiri petrecute (seminare, 

verificări stare evidenţă contabilă şi consultaţii 

individuale) 

unităţi 450,0 414,00 -36,00 

Odată cu creşterea nivelului 

de pregătire profesională a 

specialiştilor din instituţiile 

deservite, se reducere 

numărul de solicitări de 

consultaţii. 



34 
 

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

Eficiență e1 Numărul de rapoarte verificate la un angajat unităţi 10,0 15,00 5,00 x 

Eficiență e2 Numărul de instruiri oferite per angajat unităţi 32,0 41,00 9,00 x 

Eficiență e3 
Cheltuieli medii pentru deservirea unei 

autorităţi/instituţii bugetare 
lei 33190,0 30998,00 -2192,00 

x 

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Activitatea executivelor locale 00005 total 1674,7 1597,2 1580,9 

Cheltuieli de personal      00005 21 1537,7 1429,0 1428,8 

Bunuri si servicii     00005 22 68,0 97,0 92,7 

Prestatii sociale      00005 27   4,6 4,5 

Mijloace fixe                     00005 31 25,0 13,0 7,5 

Stocuri de materiale circulante    00005 33 44,0 53,6 47,4 
 

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 
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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 
Gradul de executare a mijloacelor alocate din 

Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat. 
              % 100,00 100,00 0,00   

Rezultat r2             

Rezultat r3             

Produs o1 
Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil 

finanţate din fondul de rezervă 
unitati 30,00 2,00 -28,00   

Produs o2             

Produs o3             

Eficiență e1 
Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter 

imprevizibil finanţat din bugetul raional 
lei 15386,67 42300,00 26913,33   

Eficiență e2             

Eficiență e3             
         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total           

Administrarea fondului de rezerva 00020 total 400,00 315,40   

Alte cheltuieli 00020 28 400,00 315,40   

  

Informativ: sumele alocate şi sumele utilizate din fondul de rezervă pe subprograme şi activităţi: 84,60 84,60 

Subprogramul 9012 "Protectie sociala in cazuri exceptionale "           
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Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile 00291 total   35,00 35,00 

Prestaţii sociale 00291 27   35,00 35,00 

Subprogramul 9019 "Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni"           

Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populaţie 00348 total   49,60 49,60 

Transferuri curente destinate spec buget 00348 29   49,60 49,60 

          

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 x 

Rezultat r2             

Rezultat r3             

Produs o1 Suma plăţii de bază rambursată mii lei 1215,00 1122,30 -92,70   

Produs o2             
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Produs o3             

Eficiență e1 
Dobînda achitată pentru 1000 lei sold împrumut 

la începutul anului 
lei/1000 lei 15,78 14,40 -1,38 x 

Eficiență e2             

Eficiență e3             
         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 72,90 72,90 63,20 

Onorarea angajamentelor pentru alte imprumuturi 00053 total 72,90 72,90 63,20 

Dobinzi  00053 24 72,90 72,90 63,20 

          

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

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



38 
 

Rezultat r1 
Ponderea recruţilor examinaţi în numărul 

planificat 
              % 100 100 0 x 

Rezultat r2 
Nivelul de îndeplinire a planului de întrolare în 

Armata Naţională 
              % 100 100 0 x 

Produs o1 Numărul de tineri luaţi la evidenţa militară unitati 200 200 0   

Produs o2 Numărul de recruţi examinaţi medical unitati 420 366 -54   

Produs o3 Numărul de recruţi încadraţi unitati 50 35 -15   

Eficiență e1 
Cheltuieli medii la un recrut înrolat în Armata 

Naţională 
lei 2406 1685 

-721 
x 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total           159,6     

                  

Total   Total 109,3 109,3 76,8 

Activitatea administrativ- militara 00074 Total 109,3 109,3 76,8 

Bunuri si servicii      00074 22 28,3 12,5 12,3 

Alte cheltuieli 00074 28 40,0 28,8 9,2 

Mijloace fixe    00074 31 10,0 31,4 31,4 

Stocuri de materiale circulante       00074 33 31,0 36,6 23,9 

      

   

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. 



39 
 

Obiectiv 

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

2.Promovarea și consolidarea capacităților angajaților din APL și agenților economici în crearea condițiilor și dezvoltarea afacerilor prin desfășurarea 

a 600 activități de instruire (seminare, consultații) în mediu pe an. 

Descriere 

narativă 

Programul include activități Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru ce țin de promovarea politicii și strategiilor statului în 

domeniul administrat prin organizare, participare, monitorizare, analizare și evaluare a tendințelor de dezvoltare social-economice a raionului. 

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
          % 100,3 100,3 0,0 X 

Produs o1 
Numărul persoanelor instruite în cadrul diferitor 

programe de dezvoltare antreprenorială 
unitati 105 105 0 X 

Produs o2 Numărul seminarelor petrecute unitati 9 12 3 X 

Produs o3 Numărul de consultaţii şi recomandări unitati 490 380 -110 X 

Eficiență e1 Numărul de consultaţii oferite de un lucrător unitati 54 63 9,00 X 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 1 305,8 1 228,0 1 188,7 

Activitatea executivelor locale 00005 Total 1 305,8 1 228,0 1 188,7 

Cheltuieli de personal 00005 21 1 141,2 1 029,3 1 017,9 

Bunuri si servicii 00005 22 98,0 54,4 38,6 

Prestatii sociale 00005 27 10,0 16,0 7,6 
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Mijloace fixe 00005 31 26,6 43,6 40,5 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 30,0 84,7 84,1 

      

   

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 îndeplinire a programului de 

reparaţie a drumurilor publice locale 
  % 100 100 0 x 

Produs o1 Suprafaţa gropilor plombate    m2 6000 2891 -3109 x 

Produs o2 
Suprafaţa drumurilor împietruite reparate cu 

adaos de material 
   m2 24000 22800 -1200 x 

Produs o3 Suprafata stratului de egalizare aplicat        m2 18600 37210 18610 x 

Eficiență e1 Costul plombarii unui m2 de gropi în asfalt   lei 280 206 -74 x 

Eficiență e2 
Costul mediu al reparaţiei unui m2 de drum din 

pietriş cu adaos de material 
  lei 50 24 -26 x 
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Eficienta e3 
 Costul mediu al reparatiei unui m2 de drum cu 

aplicarea stratului de egalizare 
  lei 300 187 -113 x 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 11 509,3 11 640,6 11 400,8 

Proiecte de investiții publice 00319 Total 168,0 338,5 312,1 

Mijloace fixe 00319 31 168,0 338,5 312,1 

Gospodăria drumurilor 00395 Total 11 341,3 11 302,1 11 088,7 

Bunuri si servicii      00395 22 11 341,3 10 407,4 10 194,0 

Mijloace fixe 00395 31   894,7 894,7 

          

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 

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 28,94 29,94   

Produs o1 

Numărul mediu de copii în vîrsta de pînă la un 

an din familiile vulnerabile, asiguraţi parţial cu 

hrană artificială 

unităţi 100 101 1   

Produs o2 
Numărul companiilor de donare a sîngelui 

petrecute în teritoriu 
unităţi 12 15 3   

Produs o3 
Numărul donatorilor de sînge - participanţi la 

donarea benevolă 
unităţi 1000 760 -240   

Eficiență e1 Cheltuieli medii la un donator lei 100 190,65 90,65   

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

hrană artificială 
lei 3000 2884,15 -115,85   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 400,00 495,00 436,20 

Programe de sanatate cu destinatie speciala 00180 total 400,00 495,00 436,20 

Subvenții 00180 25 400,00 495,00 436,20 

 

Program (P1) Cultura, cultele si odihna 85 
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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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 0 x 

Rezultat r2 
Ponderea manifestaţiilor culturale asigurate cu 

acte normative 
% 100 100 0 x 

Produs o1 Numărul instruirilor petrecute unitati 16 16 0 x 

Produs o2 Numărul actelor normative elaborate unitati 9 12 3 x 

Produs o3 Numărul de instituţii inspectate unitati 16 34 18 x 

Eficiență e1 Numărul de instruiri per angajat unitati 4 5 1 x 

Eficiență e2 Numărul de acte normative per angajat unitati 3 4 1 x 

Eficiență e3 Numărul de inspectări per angajat unitati 4 11 7 x 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4   6 

Total   Total 617,0 628,6 602,3 
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Activitatea executivelor locale 00005 Total 617,0 628,6 602,3 

Cheltuieli de personal      00005 21 514,6 531,2 513,2 

Bunuri si servicii      00005 22 45,4 34,9 34,5 

Prestatii sociale    00005 27 1,0 1,0 0,9 

Mijloace fixe    00005  31 12,5 24,9 24,4 

Stocuri de materiale circulante       00005 33 43,5 36,6 29,3 

          

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

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

Rezultat r2 
Ponderea actorilor culturali comparativ cu anul 

2018 
          % 100 100 0 X 

Produs o3 Numărul spectacolelor desfăşurate de orchestră unități 13 9 -4 X 

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru organizarea unei 

activități 
lei 2500 3987 1487 X 
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Produs o2 Numărul actorilor culturali antrenați în activități unități 1050 1050 0   

Produs o1 Numărul de activități culturale desfășurate unități 30 32 2 X 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3   5 6 

Total   Total 784,7 794,0 790,2 

Activitati culturale 00224 Total 129,0 129,0 127,6 

Bunuri si servicii      00224 22 45,0 40,0 39,8 

Alte cheltuieli 00224 28 2,0 0,0 0,0 

Mijloace fixe 00224 31   5,0 5,0 

Stocuri de materiale circulante 00224 33 82,0 84,0 82,8 

Activitatea teatrelor, organizatiilor concertistice,ansamblurilor si circurilor         00233        Total 655,7 665,0 662,6 

Cheltuieli de personal      00233         21 650,7 660,0 659,8 

Bunuri si servicii      00233         22 1,0 1,0 0,4 

Prestatii sociale 00233 27 1,0 1,0 0,3 

Mijloace fixe       00233 31 0,0 2,1 2,1 

Stocuri de materiale circulante 00233 33 3,0 0,9 0,0 

          

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. 

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. 
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II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
uniăți 34 22 -12 X 

Produs o2 Numărul de copii instruiţi în şcoala sportivă unități 315 315 0 X 

Eficiență e1 
Costul mediu pentru organizarea unei măsuri 

sportive 
lei 7073,5 4577 -2496,5 X 

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil în 

şcoala sportivă 
lei 4002 1120 -2882 X 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   Total 2 952,3 6 901,7 6 607,7 

Activitati sportive 00230 Total 431,0 517,8 504,5 

Bunuri si servicii      00230 22 154,0 142,4 134,7 

Alte cheltuieli 00230 28 200,0 346,5 346,5 

Mijloace fixe    00230 31       

Stocuri de materiale circulante       00230 33 77,0 28,9 23,3 
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Activitatea scolilor sportive 00238 Total 2 503,3 2 523,0 2 491,3 

Cheltuieli de personal      00238         21 1 849,4 1 732,2 1 726,9 

Bunuri si servicii      00238         22 434,4 248,3 225,7 

Prestatii sociale    00238 27 3,0 1,5 1,4 

Alte cheltuieli 00238         28 23,5 5,5 3,2 

Mijloace fixe    00238         31 20,0 328,8 328,7 

Stocuri de materiale circulante       00238         33 173,0 206,7 205,4 

Proiecte de investiții publice 00319 Total 0,00 3599,90 3599,90 

Mijloace fixe    00319 31   3 599,9 3599,9 

Intretinerea stadioanelor si complexelor sportive   00355 Total   249,00   

Transferuri acordate in cadrul bugetului public national       00355 29   249,0   

Compensații bănești pentru persoanlul didactic 00492 Total 18,00 12,00 12,00 

Prestatii sociale    00492 27 18,00 12,0 12 

          

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. 

2Promovarea activităților de voluntariat în rîndul tinerilor prin organizarea a cel puțin 10 activități de voluntariat pe an. 

Descriere 

narativă 

Subprogramul prevede organizarea ședințelor și instruirilor cu secretariatul Consiliului Raional al Tinerilor și promovarea activității de voluntariat în 

rîndul tinerilor. 

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 

bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 

Produs o1 
Numărul tineretului participant la 

şedinţe/activități organizate cu tineretul  
unități 330 300 -30 X 

Produs o2 Numărul şedinţelor desfăşurate unități 16 15 -1 X 

Eficiență e1 

Costul organizării unei şedinţe/activități cu 

tineretul I, în scopul promovării politicilor de 

tineret și instruirii 

lei 1500 667,0 -833,0 X 

Rezultat r1 

Creșterea numărului de tineret participant la 

ședințele/activitățile organizate față de anul 

precedent 

% 100 100,0 0,0 X 

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4   6 

Total   Total 284,6 351,1 345,3 

Activitati pentru tineret 00239 Total 9,0 3,0 3,0 

Bunuri si servicii      00239 22 4,0 0,9 0,90 

Stocuri de materiale circulante       00239 33 5,00 2,1 2,10 

Intretinerea centrelor de tineret 00394 Total 225,6 248,1 242,3 

Cheltuieli de personal 00394 21 144,7 150,0 149,4 

Bunuri şi servicii 00394 22 53,4 40,7 38,6 

Prestatii sociale 00394 27 1,0 1,0   

Alte cheltuieli 00394 28 10,0 9,0 9,0 

 Mijloace fixe                                                                                                                                                                             00394 31 8,5 22,9 21,7 

Stocuri de materiale circulante       00394 33 8,0 24,5 23,6 

Total 00462 Total 50,0 100,0 100,0 
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Alte cheltuieli 00462 28 50,0 50,0 50,0 

Mijloace fixe 00462 31   46,5 46,5 

Stocuri de materiale circulante       00462 33   3,5 3,5 

          

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  2021;  

2.Menținerea și creșterea  nivelului calității în învățămînt prin desfășurarea a cel puțin 20 monitorizări tematice  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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 10 -40   

Rezultat r2 
Numărul mediu de copii per insituţie de 

învăţămînt  
  

unități 
146 148 2   

Produs o1 
Numărul de instituţii preuniversitare 

reorganizate 
unități 2 0 -2   
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Produs o2 Numărul de inspecţii (monitorizări) efectuate unități 22 24 2   

Produs o3 Numărul de evaluări efectuate unități 20 20 0   

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 (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 1536,4 1542,8 1531,8 

Activitatea executivelor locale 00005 total 1383,1 1397,2 1386,6 

Cheltuieli de personal 00005 21 1198,1 1264,2 1255,3 

Bunuri și servicii 00005 22 78,0 63,0 61,5 

Prestații sociale 00005 27 2,0 4,9 4,8 

Mijloace fixe 00005 31 30,0 9,1 9,1 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 75,0 56,0 55,9 

Deservire centralizată 00060 total 153,3 145,6 145,2 

Cheltuieli de personal 00060 21 134,3 139,2 138,9 

Bunuri și servicii 00060 22 1,0 0,4 0,4 

Prestații sociale 00060 27       

Mijloace fixe 00060 31 10,0     

Stocuri de materiale circulante 00060 33 8,0 6,0 5,9 

         

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. 
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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.       

Descriere 

narativă 

Subprogramul cuprinde acțiuni ce țin de pregătirea către școală a copiilor romi din localitățile Calarașovca, Frunză și Codreni, în care funcționează 

școli primare-grădiniță. 
         

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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. 

          % 60 60 0   

Produs o1 

Numărul mediu de copii cuprinşi cu educaţie 

preşcolară în şcoli primare-grădiniţe, gimnazii-

grădiniţe şi în grupele pregătitoare 
unități 93 91 -2   

Eficiență e1 Cheltuieli medii per copil lei 27363,1 29375,8 2012,7   

Eficiență e2 
Numărul de copii la o unitate de personal 

pedagogic 
unități 5,6 9,5 3,90   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 3052,8 2926,9 2673,2 

Educație timpurie 00199 total 2356,7 2328,4 2188,3 

Cheltuieli de personal 00199 21 1811,1 1773,4 1752,5 

Bunuri și servicii 00199 22 378,8 384,3 288,3 
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Prestații sociale 00199 27 3,0 5,0 1,3 

Alte cheltuieli 00199 28   1,4 1,3 

Mijloace fixe 00199 31 25,0 57,5 54,2 

Stocuri de materiale circulante 00199 33 138,8 106,8 90,7 

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 682,1 584,5 470,9 

Cheltuieli de personal 00448 21 205,6 203,2 196,3 

Stocuri de materiale circulante 00448 33 476,5 381,3 274,6 

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 14,0 14,0 14,0 

Prestații sociale 00492 27 14,0 14,0 14,0 

         

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 35 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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 absenţelor nemotivate din anul de 

gestiune în numărul absenţelor nemotivate din 

anul precedent 

          % 98 94 -4   

Produs o1 
Numărul mediu de elevi instruiţi în şcolile 

primare-grădiniţe 
unități 32 46 14   

Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 31396,14 28297,8 -3098,34   

Eficiență e2 
Numărul de elevi la o unitate de personal 

pedagogic 
unități 5 6 1   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 1616,2 1374,6 1301,7 

Învățămînt primar 00200 total 1220,4 1253,1 1198,8 

Cheltuieli de personal 00200 21 978,3 1035,2 1020,5 

Bunuri și servicii 00200 22 194,6 164,3 136,1 

Prestații sociale 00200 27 2,0 5,0 1,6 

Mijloace fixe 00200 31   6,1 6,0 

Stocuri de materiale circulante 00200 33 45,5 42,5 34,6 

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 379,8 105,5 86,9 

Cheltuieli de personal 00448 21   14,9 14,8 

Stocuri de materiale circulante 00448 33 379,8 90,6 72,1 

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 16,0 16,0 16,0 

Prestații sociale 00492 27 16,0 16,0 16,0 

         

Program (P1) Învățămînt 88 
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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 2200 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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 10 0   

Produs o1 Numărul mediu de elevi instruiţi în gimnazii unități 2041 2001 -40   

Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 20363,36 25181,86 4818,5   

Eficiență e2 
Numărul de elevi la o unitate de personal 

pedagogic 
unități 8 9 1   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 47153,9 51330,9 50388,9 

Învățămînt gimnazial 00201 total 39022,2 43883,1 43472,1 

Cheltuieli de personal 00201 21 33975,2 35775,2 35598,1 
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Bunuri și servicii 00201 22 3238,8 3096,2 2922,8 

Prestații sociale 00201 27 49,5 113,3 103,2 

Alte cheltuieli 00201 28   0,9 0,4 

Mijloace fixe 00201 31 418,7 3497,2 3471,1 

Stocuri de materiale circulante 00201 33 1340,0 1400,3 1376,5 

Transportarea elevilor 00389 total 3846,3 3742,7 3531,2 

Cheltuieli de personal 00389 21 1081,3 948,2 843,8 

Bunuri și servicii 00389 22 281,0 216,5 173,6 

Prestații sociale 00389 27 2,0 4,0 2,5 

Mijloace fixe 00389 31 2012,0 2009,5 2007,3 

Stocuri de materiale circulante 00389 33 470,0 564,5 504,0 

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 3769,4 3235,1 2923,6 

Cheltuieli de personal 00448 21 1111,8 1094,1 1082,5 

Bunuri și servicii 00448 22 18,0 2,0 2,0 

Prestații sociale 00448 27 1,0 1,0 0,3 

Mijloace fixe 00448 31   9,0 8,7 

Stocuri de materiale circulante 00448 33 2638,6 2129,0 1830,1 

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 516,0 470,0 462,0 

Prestații sociale 00492 27 516,0 470,0 462,0 

         

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. 
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Obiectiv 

1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în liceele din raion petru 1600 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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 19 23 4   

Rezultat r2 
Ponderea cheltuielilor pentru dotarea şi reparaţia 

liceelor, faţă de anul precedent 
% 100 120 20   

Produs o1 Numărul total de absolvenţi cu diplome de BAC unități 92 86 -6   

Produs o2 Numărul mediu al elevilor instruiţi în licee unități 1575 1627 52   

Produs o3 Suma cheltuielilor pentru dotare şi reparaţii lei 799000 2753467,26 1954467,26   

Eficiență e1 Cheltuieli medii per elev lei 13748,67 17853,84 4105,17   

Eficiență e2 
Numărul de elevi la o unitate de personal 

pedagogic 
unități 9,6 11,5 1,9   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 29634,8 29588,8 29048,2 

Învățămînt liceal 00203 total 24312,3 27214,5 26931,9 
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Cheltuieli de personal 00203 21 21020,1 21948,6 21731,0 

Bunuri și servicii 00203 22 2224,9 2176,8 2157,8 

Prestații sociale 00203 27 17,0 66,0 54,1 

Alte cheltuieli 00203 28   3,8 3,8 

Mijloace fixe 00203 31 681,0 2529,5 2526,6 

Stocuri de materiale circulante 00203 33 369,3 489,8 458,6 

Întreţinerea căminelor 00204 total 349,4 334,0 253,7 

Cheltuieli de personal 00204 21 242,3 239,3 187,9 

Bunuri și servicii 00204 22 65,0 65,0 50,2 

Prestații sociale 00204 27   3,0   

Mijloace fixe 00204 31 20,0 10,0 9,6 

Stocuri de materiale circulante 00204 33 22,1 16,7 6,0 

Formarea componentei unității administrativ-teritoriale 00391 total 2171,9 0,0   

Alte cheltuieli 00391 28 2171,9     

Formarea fondului de educație incluzivă 00392 total 120,2 0,0   

Alte cheltuieli 00392 28 120,2     

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 2415,0 1778,3 1604,6 

Cheltuieli de personal 00448 21 592,9 557,3 524,3 

Bunuri și servicii 00448 22 36,2 36,2 36,2 

Prestații sociale 00448 27 1,5 3,0 0,9 

Mijloace fixe 00448 31 100,0 8,6 3,6 

Stocuri de materiale circulante 00448 33 1684,4 1173,2 1039,6 

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 266,0 262,0 258,0 

Prestații sociale 00492 27 266,0 262,0 258,0 

         

Program (P1) Învățămînt 88 

Subprogram (P2) Servicii generale în educație 8813 
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I. Informație generală   

Scop Educație de calitate și șanse egale la educație pentru toți copiii. 

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
% 72 72 0   

Rezultat r2 

Ponderea cadrelor didactice cuprinse cu 

activităţi de instruire din totalul cadrelor 

didactice din raion 

% 90 92 2   

Rezultat r3 
Ponderea copiilor cu CES integraţi în numărul 

total de copii referiţi SAP 
% 89 96 7   

Produs o1 Numărul de instruiri desfăşurate unități 90 90 0   

Produs o2 Numărul de cadre didactice instruite unități 550 437 -113   

Produs o3 Numărul mediu de copii CES integraţi unități 134 143 9   

Eficiență e1 Persoane instruite per angajat centru metodic unități 20 20 0   

Eficiență e2 
Costul mediu al serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică, raportate la un copil cu CES 
lei 2232 3766 1534   
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 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 1349,4 1349,4 1319,4 

Activitatea metodică 00210  total 793,1 793,1 780,8 

Cheltuieli de personal 00210 21 692,1 666,4 661,3 

Bunuri și servicii 00210 22 34,0 10,0 8,2 

Prestații sociale 00210 27 2,0 4,5 4,4 

Alte cheltuieli 00210 28 30,0 18,0 18,0 

Mijloace fixe 00210 31 14,0 76,2 76,2 

Stocuri de materiale circulante 00210 33 21,0 18,0 12,7 

Servicii de asistență psihopedagogică 00390 total 556,3 556,3 538,6 

Cheltuieli de personal 00390 21 469,8 497,6 492,9 

Bunuri și servicii 00390 22 32,0 22,6 12,6 

Prestații sociale 00390 27 1,5 3,5 2,2 

Mijloace fixe 00390 31 11,0 0,0   

Stocuri de materiale circulante 00390 33 42,0 32,6 30,9 

         

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. 



60 
 

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

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

Rezultat r1 
Ponderea elevilor antrenaţi în activităţi 

extraşcolare în numărul total de elevi 
% 25       

Produs o1 
Numărul mediu de elevi cuprinşi cu servicii de 

educaţie extraşcolară 
unități 821 997 176   

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 9663 8050 -1613   

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru odihnă şi întremare la un 

copil 
lei 3855,6 0 -3855,6   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 8761,8 8519,5 8235,1 

Învățămînt extrașcolar 00209 total 7933,9 8299,6 8025,5 
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Cheltuieli de personal 00209 21 6988,4 6712,5 6655,9 

Bunuri și servicii 00209 22 595,2 693,1 576,5 

Prestații sociale 00209 27 8,5 16,3 15,2 

Mijloace fixe 00209 31 142,3 639,5 558,9 

Stocuri de materiale circulante 00209 33 199,5 238,2 219,0 

Odihna de vară 00211 total 369,5 108,9 100,6 

Cheltuieli de personal 00211 21 205,1 99,2 99,1 

Bunuri și servicii 00211 22 57,0 1,3 1,2 

Prestații sociale 00211 27       

Mijloace fixe 00211 31 20,0 0,0   

Stocuri de materiale circulante 00211 33 87,4 8,4 0,3 

Susținerea elevilor dotați 00380 total 121,0 31,0 31,0 

Bunuri și servicii 00380 22 28,0 0,0   

Alte cheltuieli 00380 28 90,0 31,0 31,0 

Stocuri de materiale circulante 00380 33 3,0 0,0   

Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt 00448 total 247,4 0,0   

Cheltuieli de personal 00448 21 19,4 0,0   

Stocuri de materiale circulante 00448 33 228,0 0,0   

Compensații bănești pentru personalul didactic 00492 total 90,0 80,0 78,0 

Prestații sociale 00492 27 90,0 80,0 78,0 

         

Program (P1) Învățămînt 88 

Subprogram (P2) Curriculum 8815 
         

I. Informație generală   

Scop Rezultate evaluate în cadrul implementării curriculumului școlar. 
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Obiectiv 
1. Buna organizare a examenelor de absolvire pentru circa 350 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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

Tip Cod Denumire 
Unitatea de 

măsură 
Aprobat Executat 

Devieri   

Valoarea 

(+/-) 
Explicaţii 

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

Produs o1 Numărul aplicanţilor la examenenul de absolvire unități 440 429 -11   

Eficiență e1 
Cheltuieli de organizare a examenelor de 

absolvire în mediu la un aplicant 
lei 152 95 -57   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 66,7 41,3 41,0 

Desfășurarea examenelor de absolvire 00215 total 66,7 41,3 41,0 

Cheltuieli de personal 00215 21 38,7 20,5 20,4 

Bunuri și serviciii 00215 22 4,0 2,8 2,7 

Mijloace fixe 00215 31 5,0 0,0   

Stocuri de materiale circulante 00215 33 19,0 18,0 17,9 

         

Program (P1) Protectia sociala 90 
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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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
% 25 16 -9   

Rezultat r2 

Ponderea persoanelor defavorizate incluse în 

sistemul de asistenţă socială în totalul 

persoanelor eligibile 

% 60 50 -10   

Produs o1 Numărul de specialişti instruiţi unităţi 3 1 -2   

Produs o2 
Numărul de beneficiari incluşi în sistemul de 

asistenţă socială 
unităţi 30 20 -10   

Eficiență e1 Cheltuieli medii pentru un specialist instruit lei 3600 0 -3600 Instruire online - gratis 
         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 1833,10 1833,10 1711,70 

Activitatea executivelor locale 00005 total 1741,10 1738,20 1617,00 
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Cheltuieli de personal 00005 21 1523,10 1518,30 1407,50 

Bunuri si servicii 00005 22 75,00 79,00 72,60 

Prestatii sociale 00005 27 2,00 3,80 3,20 

Mijloace fixe 00005 31 53,00 50,10 50,10 

Stocuri de materiale circulante 00005 33 88,00 87,00 83,60 

Deservire centralizata 00060 total 92,00 94,90 94,70 

Cheltuieli de personal 00060 21 88,00 90,90 90,70 

Stocuri de materiale circulante 00060 33 4,00 4,00 4,00 

         

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. 

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 
% 50,00 0,00 -50,00   
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Produs o1 

Numărul mediu de copii menţinuţi în casa de 

copii de tip familial (CCTF) şi în serviciul de 

asistenţă parentală profesionistă (APP)) 

unităţi 12,00 14 2,00   

Produs o2 
Numărul de persoane instruite pentru activitate 

ca asistent parental profesionist 
unităţi 2,00 1 -1,00   

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui copil în 

CCTF şi APP 
lei 45260,95 55371,42 10110,47   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 2946,90 2863,20 2832,10 

Sustinerea copiilor ramasi fara  ingrijirea parinteasca 00275 total 1552,50 1552,50 1533,70 

Prestaţii sociale 00275 27 1552,50 1552,50 1533,70 

Servicii de asistenta parentala profesionista 00284 total 673,00 604,00 599,50 

Cheltuiei de personal 00284 21 478,00 408,50 408,40 

Prestaţii sociale 00284 27 195,00 195,50 191,10 

Sustinerea caselor de copii de tip familial 00327 total 198,20 183,50 175,70 

Cheltuiei de personal 00327 21 97,20 83,80 83,70 

Bunuri și servicii 00327 22 1,00 1,00   

Prestaţii sociale 00327 27 88,00 86,70 80,00 

Mijloace fixe 00327 31 12,00 12,00 12,00 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii              00410 total 310,90 310,90 310,90 

Prestaţii sociale 00410 27 310,90 310,90 310,90 

Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale 00479 total 212,30 212,30 212,30 

Prestaţii sociale 00479 27 212,30 212,30 212,30 
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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 la domiciliu. 

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 0,00   

Rezultat r2 
Ponderea persoanelor deservite de asistenţi 

personali în numărul total de solicitanţi eligibili 
% 49,00 83,46 34,46   

Produs o1 Numărul persoanelor cazate în azil unităţi 20,00 19 -1,00   

Produs o2 
Numărul de persoane beneficiare de serviciul 

asistentului personal 
unităţi 86,00 106 20,00   

Produs o3 
Numărul de persoane deservite de către 

lucrătorii sociali 
unităţi 542,00 471 -71,00   

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui 

beneficiar de azil 
lei 20273,33 165752,63 145479,30   

Eficiență e2 
Cheltuieli medii pentru deservirea unui 

beneficiar cu serviciile de asitent personal 
lei 8062,60 46566,03 38503,43   
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Eficiență e3 
Costul mediu de deservire a unui beneficiar de 

servicii sociale la domiciliu 
lei 1351,66 8404,06 7052,40   

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 16333,20 16928,00 15588,30 

Serviciul asistenta personala 00246 total 5357,60 5557,00 4936,00 

Cheltuieli de personal 00246 21 5297,60 5497,00 4885,70 

Bunuri şi servicii 00246 22 7,00 9,10 7,10 

Prestaţii sociale 00246 27 5,00 5,00 3,90 

Mijloace fixe 00246 31 26,00 23,90 23,90 

Stocuri de materiale circulante 00246 33 22,00 22,00 15,40 

Servicii de deservire sociala la domiciliu 00268 total 4385,60 3993,70 3960,20 

Cheltuieli de personal 00268 21 4236,60 3855,90 3831,10 

Bunuri şi servicii 00268 22 24,00 26,00 20,40 

Prestaţii sociale 00268 27 3,00 4,00 3,80 

Mijloace fixe 00268 31 26,00 7,80 7,80 

Stocuri de materiale circulante 00268 33 96,00 100,00 97,10 

Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati  si pensionari 00299 total 2386,30 3184,30 3149,30 

Cheltuieli de personal 00299 21 1358,10 1393,70 1390,60 

Bunuri şi servicii 00299 22 186,70 186,70 176,40 

Prestaţii sociale 00299 27 1,50 1,50 0,90 

Alte cheltuieli 00299 28   46,50 46,50 

Mijloace fixe 00299 31 342,00 1039,60 1025,90 

Stocuri de materiale circulante 00299 33 498,00 516,30 509,00 

Activitatea felcerilor-protezisti 00301 total 54,20 50,60 49,10 

Cheltuieli de personal 00301 21 42,20 38,60 38,50 
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Bunuri şi servicii 00301 22 8,00 8,00 7,40 

Stocuri de materiale circulante 00301 33 4,00 4,00 3,20 

Compensaţia pentru serviciile de transport 00302 total 2020,70 2020,70 1478,90 

Prestaţii sociale 00302 27 2020,70 2020,70 1478,90 

Servicii de asistenta sociala comunitara 00326 total 1978,80 1971,70 1965,60 

Cheltuieli de personal 00326 21 1838,60 1827,50 1827,30 

Bunuri şi servicii 00326 22 32,00 38,30 34,70 

Prestaţii sociale 00326 27 2,50 6,50 5,90 

Mijloace fixe 00326 31 67,20 61,00 59,90 

Stocuri de materiale circulante 00326 33 38,50 38,40 37,80 

Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populatie 00348 total 150,00 150,00 49,20 

Bunuri şi servicii 00348 22 150,00 150,00 49,20 

         

Program (P1) Protectia sociala 90 

Subprogram (P2) Protectie sociala in cazuri exceptionale 9012 
         

I. Informație generală   

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 r2 
Gradul de îndeplinire a planului de alimentație a 

persoanelor în cantinele sociale 
% 100,00 0,00 -100,00   

Rezultat r3 
Ponderea beneficiarilor asiguraţi cu suport 

monetar în totalul beneficiarilor eligibili 
% 30,00 30,00 0,00   

Produs o4 
Numărul de beneficiari asiguraţi cu suport 

monetar 
unităţi 45,00 42,00 -3,00   

Produs o5 
Numărul de beneficiari asiguraţi cu colete 

alimentare 
unităţi 270,00 409,00 139,00   

Produs e3 Costul mediu al unui colet alimentar unităţi 166,60 110,00 -56,60   

Eficiență e4 
Mărimea medie a suportului monetar la un 

beneficiar 
lei 4335,55 5440,47 1104,92   

         

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 

Total   total 273,50 364,80 364,50 

Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile          00291 total 0,00 91,30 91,00 

Bunuri și servicii 00291 22   0,30   

Prestatii sociale 00291 27   91,00 91,00 

Serviciile cantinelor de ajutor social 00300 total 45,00 45,00 45,00 

Bunuri si servicii 00300 22 45,00 45,00 45,00 

Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate      00487 total 228,50 228,50 228,50 
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Prestatii sociale 00487 27 228,50 228,50 228,50 

         

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 (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară - 

Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org 1) 

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 

% 100 100,00 0,00   

Produs o1 
Numărul tinerilor specialişti menţinuţi în 

serviciu în spaţiu rural 
unităţi 5 3 -2,00   

Eficiență e1 
Cheltuieli medii pentru stimularea unui tînăr 

specialist în localităţile rurale 
lei 27171 43400 16229,00   

 III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 su 

Org1i) 

Denumire 
Cod Suma 

 (P3) ECO (K2) Aprobat Precizat  Executat 

1 2 3 4 5 6 
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Total   total 190,20 1705,20 1635,80 

Sustinerea tinerilor specialisti 00214 total 190,20 199,60 130,20 

Prestatii sociale 00214 27 190,20 199,60 130,20 

Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație 00348 total 0,00 1505,60 1505,60 

Prestații sociale 00348 27   1456,00 1456,00 

Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 00348 29   49,60 49,60 
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Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la aprobarea raportului despre executarea bugetului raional pe 

anul 2021” 
 

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 2021. 

Raportul narativ cu anexele sale conţin informaţiile generale privind executarea 

bugetului raional pe anul 2021, 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 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/2 

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la activitatea Centrului Raional de Tineret Ocnița. 

 Audiind informația prezentată despre activitatea Centrului Raional de 

Tineret Ocnița, în conformitate cu art. 43 (1), (2) al Legii privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se ia act de informație despre activitatea Centrului Raional de Tineret Ocnița 

pe parcursul anului 2021. 

2. Se pune în sarcina dlui Martîniuc Vadim, șef centru, Centrul Raional de 

Tineret Ocnița să intensifice activitățile de descriere a proiectelor la capitolul 

implicării tinerilor în viața social-economică și culturală a raionului. 

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dnei Zalevscaia 

Galina, vicepreședintele raionului.  

4. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale. 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 
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Notă informativă 

 la proiectul deciziei nr. 1/2 din 30 martie 2022 
 

«Cu privire la activitatea Centrului Raional de Tineret Ocnița  

pe anii 2019-2021» 

Proiectul deciziei este elaborat în conformitate cu toate cerințele legislației 

în vigoare. 

Raportul narativ cu anexele sale conțin informațiile generale privind 

activitatea Centrului raional de Tineret Ocnița, parteneri ai Centrului, servicii 

oferite de Centru, proiecte, precum și unele comentarii mai detaliate privind 

veniturile și cheltuielile, precum și raportarea statistică a beneficiarilor Centrului. 

2019 Trimestrul III: Total activități/tineri participanți - 6/257; 

2019 Trimestrul IV: Total activități/tineri participanți -  13/286;  

+ Proiectul Terre des hommes - 12 activități/232 tineri  

2020 semestrul I: Total activități/tineri participanți -  21/243; 

2020 semestrul II: Total activități/tineri participanți -  15/191; 

+ Program Raional de Granturi - 4 proiecte finanțate/95 tineri 

 + Proiectul cu Terre des hommes – 16 activități/99. 

2021 semestrul I: Total activități/tineri participanți -  28/256; 

2021 semestrul II: Total activități/tineri participanți -  30/277. 

+ Proiectul cu terre des hommes – 20 activități/42 tineri. 

+ Program Raional de Granturi - 2 proiecte finanțate/101 tineri.   

+ Proiectul Principii Sănătoase – 5 activități/27 tineri.   

Menționez, că prezentarea raportului cu privire la activitatea Centrului 

raional de Tineret Ocnița, este o inițiativă personală a Șefului Centrului pentru ca 

activitatea acestei subdiviziuni a Consiliului raional Ocnița să fie mai vizibilă și 

mai transparentă, precum și să fie mai clar ce fel de necesități au tinerii voluntary 

sau beneficiari ai Centrul de Tineret. 

 

Șef Centru, Centrul Raional de Tineret Ocnița                       Martîniuc Vadim 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/3 

din 30 martie 2022 
 

Cu privire la modul de acordare a premiului anual și a premiilor unice 

persoanelor cu funcții de demnitate publică din Consiliul raional Ocnița 

 

 În conformitate cu prevederile art.16 b) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 „Cu 

privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică”, întru executarea 

art.21 al.(1), (2), 211 al.(1), (2)  din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, în temeiul art.43 al.(1) n), 53, 54 din Legea 

nr.436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se stabilește modul de acordare a premiului anual și a premiilor unice, după 

cum urmează: 

a) pentru rezultatele activității anului precedent, persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, se va calcula un premiu anual, proporțional timpului 

efectiv lucrat, în anul respectiv. Mărimea maximă a premiului nu poate 

depăși 50% din salariul de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de 

premiul anual. 

b) la identificarea economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii, 

ce pot fi utilizate  pentru acordarea premiilor unice  cu prilegul 

sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, 

persoanele cu funcții de demnitate publică din subordinea Consiliului 

raional, vor beneficia de un premiu unic în mărimea fixă, egală cu 

mărimea premiului unic, acordat fiecărui funcționar public din cadrul 

Aparatului președintelui raionului. Cuantumul premiului unic, în fiecare 

caz în parte, nu va depăși salariul de bază al persoanei premiate. 
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2. Se pune în sarcina președintelui raionuilui stabelirea premiului anual și a 

premiilor unice,în limitele aprobate la pct.1 (a, b). 

3. Contabilitatea Aparatului președintelui raionului la fiecare acordare a 

premiului anual și a premiilor unice, le va calcula în baza prezentei decizii. 

4. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul publicării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA   
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Notă informativă 

la Decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 30 martie 2022 

„Cu privire la modul de acordare a premiului anual și a premiilor unice 

persoanelor cu funcții de demnitate publică din Consiliul raional Ocnița” 

 

 

 Art.16 b) din Legea nr.199/2010 Cu privire la statutul persoanelor cu funcții 

de demnitate publică pot să beneficieze de stimulări în formă de premii. 

 Conform prevederilor legale și anume art.211  al.2 din Legea  nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,indicii și mărimea premiilor 

pentru fucționarii de demnitate publică se stabilesc de către organul ierarhic 

superior. Organul ierarhic superior în cazul dat este Consiliul raional. 

 De către consiliul raional se stabelește modul de acordare a premiului anual  

persoanelor cu funcții de demnitate publică, după cum urmează: 

− pentru rezultatele activității anului precedent, se va calcula un premiu anual 

proporțional timpului efectiv lucrat în anul precedent. Mărimea maximă a 

premiului anual nu poate depăși 50% din salariul de bază.  

Se stabelește modul de acordare a premiilor unice persoanelor cu funcții de 

demnitate publică,după cum urmează- 

− la identificarea economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii ,ce 

pot fi utilizate pentru acordarea premiilor unice cu prilegul sărbătorilor 

profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, vor beneficia de un 

premiu unic în mărimea fixă, egală cu mărimea premiului unic,acordat 

fiecărui funcționar public din cadrul Aparatului președintelui raionului. 

Cuantumul premiului unic, în fiecare caz aparte, nu va depăși salariul de bază 

al persoanei premiate. 

Președintele raionului, contabilitatea Aparatului președintelui raionului, se vor 

conduce de prevederile deciziei adoptate de căte Consiliul raional, la stabilirea 

premiului anual și a premiilor unice.  

 

 Specialist principal 

 Aparatul președintelui raionului                                                       Iu.Flocea 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/4 

din 30 martie 2022 
 

„Cu privire la numirea Preşedintelui raionului în calitate de 

persoană responsabilă pentru completarea fişei de evaluare a  

performanţelor profesionale pentru  secretarul Consiliului raional” 

 

Întru executarea prevederilor art.36 alin.2 (e) a Legii nr.158-XVI din 

04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Consiliul 

raional 

Decide: 

1. Se numeşte Preşedintele raionului  în calitate de persoană responsabilă 

pentru completarea fişei de evaluare a performanţelor profesionale  pentru   

secretarul   Consiliului raional. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării în Registrul de 

Stat al Actelor Locale. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 
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Notă informativă 

la Decizia Consiliului raional nr. 1/4 din 30 martie 2022 

„Cu privire la numirea Preşedintelui raionului în calitate de 

persoană responsabilă pentru completarea fişei de evaluare a 

performanţelor profesionale pentru  secretarul Consiliului raional” 

 

 

Conform prevederilor  Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 începînd cu data de 01.01.2009 

pentru toţi funcţionarii publici este necesar de a desfăşura  procesul de evaluare a 

performanţelor profesionale. 

Scopul general al evaluării performanţelor profesionale constă în estimarea 

gradului de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ale angajaţilor în 

vederea îmbunătăţirii realizării acestora. Astfel, evaluarea performanţelor 

profesionale reprezintă un proces care serveşte atît organizaţiei, cît şi angajaţilor în 

scopul creşterii productivităţii muncii, a calităţii şi a perfecţionării competenţelor 

profesionale. 

În baza art.36 aliniat 2 (e) a Legii menţionate mai sus este necesar de a aproba 

proiectul Deciziei cu privire la numirea  Preşedintelui raionului în calitate de 

persoană  responsabilă pentru completarea fişei de evaluare a performanţelor 

profesionale pentru  secretarul Consiliului raional. 

 

 

Specialist principal                                                       T. Cataraga 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/5 

din 30 martie 2022 
 

Cu privire la transmiterea cu titlu  

gratuit a unor bunuri materiale 

 

În conformitate cu Hotărârile de Guvern nr. 412 din 14.12.2021, nr. 468, 472 din 

29.12.2021, nr. 18 din 12.01.2022, nr. 66 din 09.02.2022 Cu privire la transmiterea unor 

bunuri, a Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015, art. 2 (c), 4 (1) din Legea nr. 523 

din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică  a unităților administrativ-teritoriale, 

art.9 (1) b) din Legea nr.121 din 04.05.2007 „Cu privire la administrarea și deetatizarea 

proprietății publice”,  art. 43 (1), lit. c) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional 
 

DECIDE: 
 

1. Se acceptă luarea în proprietate publică a UAT de nivelul II Ocnița a bunurilor 

materiale, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5, parte componentă a 

prezentei decizii.  

2. Se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea unității administrativ-teritoriale de 

nivelul doi Ocnița în proprietatea APL de nivelul unu, întru asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie cu dezinfectant și produse curiculare de implementare a 

metodelor de învățare a limbii române, bunurile, conform Anexelor nr.6 și nr.7, 

parte componentă a prezentei decizii. 

3. Se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea unității administrativ-teritoriale de 

nivelul doi Ocnița în gestiunea instituţiilor de învăţământ primar și secundar 

general, bunurile, conform Anexelor nr.8, nr.9, nr.10, nr.11 și nr.12, parte 

componentă a prezentei decizii.  

4. Se pune în sarcina Executivului raional perfectarea actelor necesare întru 

transmiterea bunurilor, conform legislației în vigoare. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului, Zalevscaia Galina. 

6. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat al 

Actelor Locale. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA  
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Anexa nr. 1 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului,administrarea  

Ministerului Educației și Cercetării,  

în proprietatea unității administrative teritoriale Ocnița 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Preț 

unitar, 

lei 

Cantitatea Valoarea 

de bilanț, 

lei 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U(2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 

64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, AMD 

Radeon Graphics, QCA6174A 2x2ac, 

0.3M 2 MIC, 2  Cell LiPol 35Wh, 2YR, 

HDMI-VGA Adapter, USB Mouse 

Gembird, USB to LAN 

 

 

buc 

 

 

5 192,87 

 

 

100 

 

 

519287,00 
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Anexa nr. 2 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului,administrarea  

Ministerului Educației și Cercetării,  

în proprietatea unității administrative teritoriale Ocnița 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Preț 

unitar, 

lei 

Cantitatea Valoarea 

de bilanț, 

lei 

Dicționar rus-român/român-rus buc. 382,00 10 3 820,00 

Dicționar explicativ școlar buc. 50,00 50 4 000,00 

Dicționar de sinonime buc. 48,00 50 2 400,00 

Set de planșe „Alfabetul limbii române” buc. 298,00 20 5 960,00 

Set portrete ale scriitorilor clasici și 

moderni din literatura română 

buc. 198,00 10 1 980,00 

Set didactic despre Republica Moldova buc. 145,00 10 1 450,00 

Manualul „Nicu și Leanca învață limba 

română”. Nivelul Pre-A1.3 

buc. 35,00 100 3 500,00 

Caiet de exerciții pentru studierea limbii 

române. Nivelul Pre-A1.3 

buc. 19,00 100 1 900,00 

Suport didactic, Nivelul Pre-A1 buc. 75,00 25 1 875,00 

Culegere de istorii și povești pentru 

studierea limbii române. Nivelul Pre-

A1.3 

buc. 50,00 65 3 250,00 

Culegere de cântece și poezii pentru 

studierea limbii române. Nivelul Pre-

A1.3 

buc. 29,50 65 1 917,50 
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Laptop cu soft licențiat: NB Asus 15.6” 

D509DA Grey, dimensiune: min. 15,6 

inch, Ryzen 3 3250U, 8 Gb, 512 Gb 

Win 10 Pro, garanție 2 ani 

buc. 10 659,00 1 10 659,00 

Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, 

scaner, copiator) HP LaserJet MFP 

M130fn 

Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm 

buc. 3 588,00 1 3 588,00 
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Anexa nr. 3 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului,administrarea  

Ministerului Educației și Cercetării,  

în proprietatea unității administrative teritoriale Ocnița 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Prețul 

unui litru, 

lei 

Cantitatea Prețul total, 

lei 

Dezinfectant lichid pentru  mâini 

Farmol-Cid 5l 

litru 50,40 5440,00 274176,00 
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Anexa nr. 4 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea  

Ministerului Educației și Cercetării,  

în proprietatea unității administrative teritoriale Ocnița 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Preț unitar, 

lei 

Cantitatea Valoarea de 

bilanț, lei 

Tablet Lenova iDEPAD D 33010IGM 

10.1 FHD (1920x120) IPS /Intel 

Pentium Silver N5000/RAM 4GB 

LPDDR4/64GB eMMC flash/ Front 

2.0MP/Rear 5.0MP/Wi Fi+Bluetooth / 

MS Windows 10 Home S/Detachable 

Keyboard Dock:USB to HDMI Video 

Adapter:Wireless, Silent OpticalMouse, 

2.4GHz, USB: 10.1 Carrying case 

buc 8139,33 3 24417,99 

DLP Data Video Projector Acer P1255 

4000 ANSI lumens DLP XGA 
buc 7166,15 1 7166,15 
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(1024x768),20000:1,5,000/10,000 hours, 
1x HDMI,1xHDMI/MHL,1xDC out, 1x 
audio out, 1xRS- 232,1 x composite video, 
2x VGA, 1x 10W (mono) Yes, Throw 
ratio 1.51-1.97 

Additional Cable HDMI to HDMI 4.5m 

Additional Power Cord Cable Extension 

High quality: Sopar TAPA universal 

Projector Ceiling Mount:Cable HDMI to 

HDMI 4.5m: Power Cord Cable Extension 

High quality: 

Laptop 15.6 LENOVO V15-ADA/ 

Wireless Optical USB Mouse/15.6 NB 

Carrying case 

buc 5968,31 1 5968,31 

Colored MFD CANON MAXFY 

MB5140 Additional Dual Resistant High 
Density 4 ink tanks (Black, Cyan,Magenta, 
Yellow)/ PGI- 2400XL BK/PGI-2400XL:   
Cable USB2.0-Am-Vm, 1.8m, A-plug B-
plug, Black: 

buc 4195,76 1 4195,76 

Read ABCD Romanian Phonology and 

Reading Mixed type software (step by 

step reading) in Romanian Language 

with Universal Desingn of Learning 

(UDL) 

buc 1783,93 1 1783,93 

Text Aloud 4 Text to speech 

software with hilighting whilst 

reading, incudes Russian and 

Romanian voice 

buc 1665 1 1665,00 

Maths 1 Romanian Early 

Mathematical     concepts, numbers 1 to 

5 downloadable software, in 

Romanian language. 

buc 1189,29 1 1189,29 

Mind Express4 AAC Alternative, 

Augumentative Communication 

software,  for Education and 

Communication 

buc 2293,62 1 2293,62 

iCSPEECH Standard Edition 

Standalone software or online 

application for speech production, 

speech correction, articulation, prosody 

in both languages Romanian and 

Russian 

buc 3482,91 1 3482,91 

iCSPEECH Comparing Software for 

recording and comparing voice and 

sppech in both languages Ramanian and 

Russian 

buc 1104,34 1 1104,34 

IWRTITE prediction, Romanian 

Prediction software to speedup writing 
and help also with spell checking, for 
Romanian language. To predict words. 

buc 1189,26 1 1189,26 

Magnifier/Reader of screen, software, 

licens with dongle Magnifier/Reader 

of screen, licens with dongle, 

(ZoomText, Magnifier/Reader) 

buc 6544,08 1 6544,08 

Software to develop language activities 

in Romanian and Russian language 

buc 5174,35 1 5174,35 
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(Clicker7) 

Primary school Social skils software, 

Romanian language (On the Road with 

Safety) 

buc 1319,95 1 1319,95 

Mind Mapping software, with a library 

of pictures and possibility to make mind 

maps for junior children (500 library 

pictures/icons) 

Item 6 includes item 5 as well 

buc 1149,74 1 1149,74 

Mind Mapping software, with a library 

of pictures and possibility to make mind 

maps for sinior children Inspiration 10. 

buc 1149,74 1 1149,74 

Recordable Talking Wall Panel Story 

Sequencer (intem 1) Routines and 

sequence device with 5-6 cells to help 

with reading, syntax, ppelling and 

phonology, auditory discrimination, 

vizual discrimination etc. 

buc 789,44 1 789,44 

Recordable Talking Interactive Wall 

(intem 2)Talking board with a nomber of 
pockets (around 30) to insert pictures 
and to record messages on each one. 

Helps with phonology, syntax, 
audiovissual discrimination and many 
mare. 

buc 743,66 1 743,66 

Little Step by Step with Levels (intem 

3) Device to reproduce several messages, 

up to 4 minutes with possibility to listen 

to the sequentially or randomly. 

buc 2662,52 1 2662,52 

Chater Block (item 4) Dice (talking), for 

young children. 

set 423,57 1 423,57 

Attention Training Sowtware (sent 

digitally) (intem 5) Attention Training 
set. 

set 967,37 1 967,37 

PENpal TalkingPEN,I (item 6) 

Talking pen, that reads and records text 

on special self-sticking codes (labels). 

buc 1495,8 2 2991,60 

TalkingPENRecordable Labels (item 

7) Talking Pen special cades/labels, set 

of about 400 self-sticking codes, (5% 
deviation +/-) 

set 396,62 2 793,24 

Romanian/English Talking Dictionary 

(item 8) Early ages and the Talking Pen 

with basic school topics in Romanian 

language (at least 600 pictures) 

buc 486,8 2 973,60 

Romanian Words Magnet Set 

(item 10) Word building, sentence 
building (text and sound) magnetic 
tiles to be used with the talking pen, 
set of at least 100 

set 873,4 4 3493,60 

Russian Words Magnet Set (item 10) 

Word building, sentence building (text 

and sound) magnetic tiles to be used 

with the talking pen, 
set of at least 100 

set 873,4 1 873,40 

Romanian Letters of the Alphabet 

Magnet set (intem 11) Magnetic words, 

set 896,03 1 896,03 
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Magnetic letters with codes to be read by 

the talking pen, set of around 120 words 

in Romanian language. 

Keeping up with Cheetah 

Romanian/English book 

buc 267,75 1 267,75 

AAA alkaline batteries NOT 

RESTRICTED AS PER 123 

buc 6,9 6 41,40 

AA alkaline batteries NOT 

RESTRICTED AS PER 123 

buc 5,83 3 17,49 

9v batteries NOT RESTRICTED AS 

PER 123 

buc 5,83 1 5,83 

MOLDOVA BOX AND HANDLES buc 17,5 1 17,50 

Start arrows for Intems 10-12 (Sageti) buc 1 2 2,00 

FM Hearing Aids for students, to be user 

in the classroom and the Resoursce 

Room PHONAK BOLERO V30 P 

PHONAK ROGER MyLink 

buc 11619,89 1 11619,89 

PHONAK ROGER TouchScreen 

Mic FM transmiter for the Teacher,  
who teaches hearing impaired 
students. 

buc 11827,15 1 11827,15 

First Aid kit Hearing Aids 

PHONAK Cleaning and Care Kit ( 

includes, Phonak Pediatric clip holder-1 

pcs; Phonak hygene bag-1 pcs.; Phonak 

Listening tube-1 pcs.; Phonak Drying 

capsules (tablrts)-2 pcs; Phonal air 

puffer- 1pcs.; Phonak Cleasing 

beaker(dryng tub)- 1 pcs.; Set of3 

cleaning tools-1pcs.; Nattery13*H 

ZINC/AIR-1pcs.; Otofloss (Tubing 

floss(threads))-10 pcs.; PVC tubing 

(Tubes)-6pcs.; Cleaning tablets-4 pcs.: 

buc 773,92 1 773,92 

Monster 2 High Visibility RO 

Keyboard KYB-MON2VIS-UCUH 

Accuratus Monster 2 -USB High 

Visibility Visual Impairment Keyboard 

with Extra Large Keys&2 Port USB 

Hub, with stikers in 

Romanian language 

buc 842,75 1 842,75 

BigKeys LX gwerty Upper Case 

Black on White RO Ablenet BigKeys 
LX QWERTY Keyboard-Romanian 
language 

buc 2814,63 1 2814,63 

Keyboard Gembrid KB-U-103-RU 

Standard Black/RO KB-U-103-RU 
Gembird with self-sticking plastic 
labels, small and caps letters, in 
Romanian language 

set 134,74 3 404,22 

BigKeys LX Keyguard PROSOPSIS 

Bigkeys LX Keyboard Keyboard made 

of clear plexiglass for the BigKeys Lx 

Keyboard Fits 

perfectly with the BigKeys Lx 

Keyboard Plexiglass thickeness 

minimum 3mm 

buc 1535,26 1 1535,26 

AbleNet Quick Talker 7 buc 2561,34 1 2561,34 
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AbleNet Quick Talker 12 buc 2840,66 1 2840,66 

AbleNet Quick Talker 23 buc 3095,84 1 3095,84 

TTS Chatter Board LI 10193 buc 490,04 1 490,04 

Praetorian Optima 

Joystick SKU:OPMAJ 

buc 3725,62 1 3725,62 

AbleNet BIGtrack 2 buc 1675,34 1 1675,34 

Pretorian Smoothie 125 buc 665,28 1 665,28 

Pretorian Smoothie 75 buc 665,28 1 665,28 

Pretorian SIMPLYWORS SEND-6 buc   1841,73 1 1841,73 

Image/Text ,readers aloud textfrom 
books, notes, leaflets 

buc  14893,06 1 14893,06 

Mouse with magnification option for 

reading from any flat surface by zoom 

in, zoom out SRATE SR 028B-Mouse 

Magnifier 

buc 1626,67 1 1626,67 

HD Handheld digital text magnifier, 

Eye pad 7 inches 

buc 11761,52 1 11761,52 

A portable HD Video magnifier 

tablet, with at least 10 inches screen 

buc 18888,64 1 18888,64 

Laminator OLYMPIA a340 Combo 

incl:1 pack *Folii laminare DIN A6-125 

MIN (100foi);1pack *Foi laminare DIN 

A6-125 MIC (100foi), 1 pack *Folii 

laminare DIN A6-125 MIC (100 foi) 

2pack*Folii 

laminare DIN A6MIC (100 foi) 

buc 2059 1 2059,00 

Cloured Magnetic Number Frames 80pcs set 1334,77 1 1334,77 

Bee-Bot Programes Floor Robot buc 1265,19 1 1265,19 

Bee-Bot Transparent Grid Mat 8x8 buc 596,45 2 1192,89 

Bee-Bot Countryside Mat buc 596,45 1 596,45 

BEE-Bot Shapes, Colour and Size Mat buc 596,45        1 596,45 

Easi-Tomer buc 596,45 1 596,45 

Mixed Colours Reading Ruler 10pk buc 271,11 2 542,22 

Coloured Eye Level Reading Ruler 10pk set 298,22 1 298,22 

GET a Grip Pencil Grips set 976,00 1 976,00 

Development Pensil Grips set 271,11 1 271,11 

Romanian Letters of the Alphabet 

Magnet set (intem 11) Magnetic words, 

Magnetic letters with codes to be read 

by the talking pen, set of around 120 

words in Romanian language 

set 896,03 1 896,03 

KB-U-103-RU Gembird with self-

sticking plastic labels, small and caps 

letters, in Russian language 

set 134,74 1 134,74 

Total    86 191062,77 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 
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Anexa nr. 5 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea  

Ministerului Educației și Cercetării,  

în proprietatea unității administrative teritoriale Ocnița 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Preț 

unitar, 

lei 

Cantitatea Valoarea 

de bilanț,  

lei 

Logitech Video Conferencing System 

BCC950 Full HD (1080p 30fsp) Filed of 

View 78o 1.2Xhd Zoom, 

Omnidirectional microphone 2.4 pickup 

range, for small 

 

 

buc 

 

 

3 527,60 

 

 

6 

 

 

21165,60 
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Anexa nr. 6 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista de distribuire 

a produselor curriculare de implementare a modelelor de învăţare a limbii române  

în instituţiile de educație  timpurie cu program de studiere în limbile minorităţilor naţionale 

 

  Denumirea bunurilor distribuite  

M
an

u
al

u
l 

N
ic

u
 ş

i 
L

ea
n

ca
 î

n
v

ăţ
ă 

li
m

b
a 

ro
m

ân
ă 

C
ai

et
 d

e 
ex

er
ci

ţi
i 

p
en

tr
u

 

st
u

d
ie

re
a 

li
m

b
ii

 r
o

m
ân

e.
 

N
iv

el
u

l 
P

re
-A

1
.3

 

S
u

p
o

rt
 d

id
ac

ti
c.

 N
iv

el
u

l 

P
re

-A
1

 

C
u

le
g

er
e 

d
e 

câ
n

te
ce

 ş
i 

p
o

ez
ii

 p
en

tr
u

 s
tu

d
ie

re
a 
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m

b
ii
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o

m
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e.
  

N
iv

el
u

l 
P

re
-A

1
.3

 

C
u

le
g

er
e 

d
e 

is
to

ri
i 

şi
 

p
o

v
eş

ti
 p

en
tr

u
 s

tu
d

ie
re

a 

li
m

b
ii

 r
o

m
ân

e.
  

N
iv

el
u

l 
P

re
-A

1
.3

 

T
o

ta
l 

Preţ per 

unitate: 

35, 00 lei 

Preţ per 

unitate: 

19, 00 lei 

Preţ per 

unitate: 

75, 00 lei 

Preţ per 

unitate: 

29, 50 lei 

Preţ per 

unitate: 

50, 00 lei 

Număr de unităţi 100 100 25 65 65 355 

Valoarea de 

bilanţ, lei 
3 500, 00 1 900, 00 1 875, 00 1 917, 50 3 250, 00 12 442, 50 

 

Primăria 

Ocnița 

IET Grăd.-creșă 

„Ghiocel” Nr.1,  

or. Ocnița 

14 14 3 8 8 47 

IET Grădiniță 

„Lăstăraș” Nr.2,  

or. Ocnița 

11 10 3 8 8 40 

 

Primăria 

Otaci 

IET Grădinița-

creșă „Solnîșco” 

Nr.1, or. Otaci 

10 10 2 6 6 34 
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IET Grădinița - 

creșă „Rodnicioc” 

Nr.2, or. Otaci 

10 10 2 6 6 34 

Primăria 

Bîrlădeni 

IET Grădinița-

creșă „Steluța”, s. 

Rujnița 

10 10 2 7 7 36 

Primăria 

Corestăuți 

IET Grădinița 

„Solnîșco”, s. 

Corestăuți 

5 5 1 3 3 17 

Primăria 

Naslavcea 

IET Grădinița 

„Capelica”, 

 s. Naslavcea 

5 5 1 3 3 17 

Primăria 

Unguri 

IET Grădinița 

„Zirocica”, s. 

Unguri 

6 6 2 4 4 22 

 

Primăria 

Calarașovca 

IET Grădinița 

„Bereozca”, 

s.Berezovca 

6 6 2 4 4 22 

IET Grădinița 

„Capelica”,  

s.Calarașovca 

6 6 2 4 4 22 

Primăria 

Frunză 

Școala primară-

grădiniță Frunză 
5 6 1 4 4 20 

 

Primăria 

Vălcineț 

IET Grădinița de 

copii Vălcineț 
6 6 2 4 4 22 

Școala primară-

grădiniță Codreni 
6 6 2 4 4 22 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 

 

Anexa nr. 7 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Cantitatea de dezinfectant  

distribuită către primăriile comunităților spre asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie 

Nr. 

d/o 

Primăria Instituţia de educație timpurie Dezinfectant 

( butelii a 

câte 5 l) 
1.  

Primăria Ocnița 
IET Gradinița-creșă „Ghiocel”Nr.1, or.Ocnița  30 

IET Grădiniță „Lăstăraș” Nr.2, or.Ocnița 20 

2. Primăria com. Ocnița IET Grădinița „Ciuguraș”, com.Ocnița 30 

3. Primăria  Hădărăuți IET Grădinița „Andrieș”, s.Hădărăuți 10 

4. Primăria Dîngeni IET Grădinița „Ghiocel”, s.Dîngeni 10 

5.  

Primăria Otaci 
IET Grădinița-creșă „Solnîșco”Nr.1, or.Otaci 10 

IET Grădinița- creșă „Rodnicioc”Nr.2, 

or.Otaci 

10 

6. Primăria Clocușna IET Grădinița „Izvoraș”, s.Clocușna 15 

7. Primăria 
Grinăuți-Moldova 

IET Grădinița „Andrieș”, s. Grinăuți-Moldova 10 
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 Anexa nr. 8 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista de distribuire a laptopurilor  

către instituţiile de învăţământ din raion 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Numărul de laptopuri pe 

clase TOTAL 

I-IV V-IX X-XII 

1 LT "M. Sadoveanu” 
  2 2 

2 LT "Gh.  Biruitorul" 
 9 1 10 

3 LT "M. Eminescu" 
 9  9 

4 Gimn. "O. Cobîleanscaia" 
 2  2 

5 Gimn. Vălcineț 
 2  2 

6 Gimn. Gîrbova 
 10  10 

7 Gimn. „Alexandru Groppa” 
 1  1 

8 Gimn. Mereșeuca 
 2  2 

9 Gimn. Lencăuţi 
 2  2 

10 Gimn. "Petru Zadnipru” 1 7  8 

11 Gimn. Grinăuți-Moldova 
 7  7 

12 Gimn. Rujniţa  1 6  7 

8. Primăria Bîrlădeni IET Grădinița-creșă„Steluța”, s. Rujnița 15 

IET Grădinița „Ghiocel”, s.Paladea 5 

9. Primăria Mihălășeni IET Grădinița„Garofița”, s. Mihălășeni 10 

10. Primăria Vălcineț IET Grădinița de copii Vălcineț, s.Vălcineț 10 

11. Primăria Gîrbova IET Grădinița„Romanița”, s.Gîrbova 9 

12. Primăria  Bîrnova IET Grădinița „Romanița”, s.Bîrnova 15 
13. Primăria  Sauca IET Grădiniță-creșă „Albinuța”, s.Sauca 15 

14. Primăria   Lencăuți IET Grădiniță „Ghiocel”, s.Verejeni 9 

IET Grădinița „Izvoraș”, s.Lencăuți 9 

15. Primăria Corestăuți IET Grădinița „Solnîșco”, s.Corestăuți 9 

16. Primăria Naslavcea IET Grădinița „Capelica”, s.Naslavcea 9 

17.  

Primăria 

Calarașovca 

IP Gimnaziul – grădiniță Calaraşovca, 

s.Calarașovca 

9 

IET Grădinița „Bereozca”, s.Berezovca 9 

18. Primăria Lipnic IET Grădinița „Îngerașii mamei”, s.Lipnic 9 

19. Primăria Mereșeuca IET Grădinița „Merișor”, s.Mereșeuca 9 

20. Primăria Unguri IET Grădinița „Zirocica”, s. Unguri 9 

   

Total 

 

305 
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13 Gimn. "Vitalie Tonu" 
 1  1 

14 LT "C. Stamati" 1 10  11 

15 Gimn. Corestăuți 
 1  1 

16 Gimn. Hădărăuți 
 2  2 

17 Gimn. Bîrnova 1 15  16 

18 Gimn. ,, Ștefan cel Mare" 
 2  2 

19 Gimn. Naslavcea 
 5  5 

Total 4 93 3 100 

Secretarul Consiliului raional                                Alexei GALUŞCA 

 

 

Anexa nr. 9 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista de distribuire 

a materialelor didactice pentru dotarea cabinetelor de limba şi literatura română în instituţiile de 

învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale 

 Denumirea bunurilor distribuite 

T
o

ta
l 

Dicţionare Materiale didactice ilustrative 

Dicţionar 

rus-

român /  

român-

rus 

Dicţionar 

explicativ 

şcolar 

Dicţionar 

de 

sinonime 

Set de 

planşe 

Alfabetul 

limbii 

române 

Set de 

portrete 

ale 

scriitorilor 

clasici şi 

moderni 

Set 

didactic 

despre 

Republica 

Moldova 

Preţ per 

unitate: 

382, 00 

lei 

Preţ per 

unitate: 

80, 00 lei 

Preţ per 

unitate: 

48, 00 lei 

Preţ per 

unitate: 

298, 00 

lei 

Preţ per 

unitate: 

198, 00 

lei 

Preţ per 

unitate: 

145, 00 

lei 

Număr de unităţi 
10 50 50 20 10 10 150 

Valoarea de bilanţ, lei 
3 820, 00 4 000, 00 2 400, 00 5 960, 00 1 980, 00 1 450, 00 

19 610, 

00 

LT,,M.Eminescu”,  

or. Otaci 
1 7 7 3 1 1 20 

LT „Gh.Biruitorul”, or. 

Ocniţa 
2 8 8 4 2 2 26 

Gimn.  Rujniţa 1 6 6 2 1 1 17 

Gim.„O.Cobîleanscaia” 

,  s. Unguri 
1 5 5 2 1 1 15 

Gim. Naslavcea 1 2 2 1 1 1 8 

Gim.Vălcineţ 1 5 5 2 1 1 15 

Gim-grăd. Calaraşovca 1 5 5 2 1 1 15 

Gim. Corestăuţi 1 4 4 1 1 1 12 

Gim. Berezovca 1 4 4 1 1 1 12 

Şc. prim/gr. Frunze  2 2 1   5 

Şc. prim/gr. Codreni                                             2 2 1   5 
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Lista bunurilor  

pentru dotarea cabinetului de limba şi literatura română în 

distribuite Instituţiei Publice Gimnaziul Vălcineţ 
 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea bunurilor distribuite 

Număr 

de 

unităţi 

Valoarea 

de bilanţ, 

lei 

1 Laptop cu soft liceţiat: NB – ASUS15.6”, D509DA Gray 

Dimensiune: min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8GB, 512 

GB,Win 10 Pro, garanţie 2 ani 

1 

10 659, 00 

2 Dispozitiv multifuncţional (imprimantă, scanner, copiator) HP 

LaserJet MFP M130fn Print/Copy/Scan, A4, tip to 23ppm 
1 

3 588, 00 

Total 14 247, 00 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 

 

Anexa nr. 10 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Cantitatea de dezinfectant 

distribuită în gestiunea instituţiilor de învăţământ primar și secundar general 

Nr 

d/o 

Instituţia de învățământ Dezinfectant 

( butelii a câte 5 l) 

1 LT,,M.Sadoveanu”, or. Ocniţa 75 

2 LT,,M.Eminescu”, or. Otaci 60 

3 LT „Gh.Biruitorul”, or. Ocniţa 70 

4 LT ,,C.Stamati”, s. Ocniţa 38 

5 Gimn.  Rujniţa 28 

6 Gim. Grinăuţi-Moldova 23 

7 Gim. ,,Ştefan cel Mare”, s. Lipnic 23 

8 Gim.”Em.Loteanu”, s. Clocuşna 23 

9 Gim. Hădărăuţi 23 

10 Gim. Mihălăşeni 20 

11 Gim. Mereşeuca 23 

12 Gim. Naslavcea 9 

13 Gim.Vălcineţ 23 

14 Gim. ,,V.Tonu”, s. Dîngeni 23 

15 Gim. Gîrbova 18 

16 Gim. ,,P.Zadnipru”, s. Sauca 23 

17 Şc. prim/gr. Frunze 10 

18 Şc. prim/gr. Codreni                                            10 

19 Gim/grăd. Calaraşovca 30 
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Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 

 

Anexa nr. 11 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista bunurilor  

pentru dotarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din 

Instituţia Publică Gimnaziul ,,Petru Șargu” din s. Hădărăuți 

 

Denumirea bunului Unitatea 

de 

măsură 

Preț unitar, 

lei 

Cantitatea Valoarea de 

bilanț, lei 

Tablet Lenova iDEPAD D 33010IGM 

10.1 FHD (1920x120) IPS /Intel 

Pentium Silver N5000/RAM 4GB 

LPDDR4/64GB eMMC flash/ Front 

2.0MP/Rear 5.0MP/Wi Fi+Bluetooth / 

MS Windows 10 Home S/Detachable 

Keyboard Dock:USB to HDMI Video 

Adapter:Wireless, Silent OpticalMouse, 

2.4GHz, USB: 10.1 Carrying case 

buc 8139,33 3 24417,99 

DLP Data Video Projector Acer P1255 

4000 ANSI lumens DLP XGA 

(1024x768),20000:1,5,000/10,000 hours, 
1x HDMI,1xHDMI/MHL,1xDC out, 1x 
audio out, 1xRS- 232,1 x composite video, 
2x VGA, 1x 10W (mono) Yes, Throw 
ratio 1.51-1.97 

Additional Cable HDMI to HDMI 4.5m 

Additional Power Cord Cable Extension 

High quality: Sopar TAPA universal 

Projector Ceiling Mount:Cable HDMI to 

HDMI 4.5m: Power Cord Cable Extension 

High quality: 

buc 7166,15 1 7166,15 

Laptop 15.6 LENOVO V15-ADA/ 

Wireless Optical USB Mouse/15.6 NB 

Carrying case 

buc 5968,31 1 5968,31 

Colored MFD CANON MAXFY 

MB5140 Additional Dual Resistant High 
Density 4 ink tanks (Black, Cyan,Magenta, 
Yellow)/ PGI- 2400XL BK/PGI-2400XL:   

buc 4195,76 1 4195,76 

20 Gim. Verejeni 13 

21 Gim. Corestăuţi 15 

22 Gim. Bîrnova 23 

23 Gim. Berezovca 12 

24 Gim. Lencăuţi 13 

25 Casa  de Creaţie Ocniţa 30 

26 Casa de Creaţie Otaci 30 

27 Şcoala Sportivă Ocnița 30 

28 Serviciul Transport Elevi 65 

 Total 783 
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Cable USB2.0-Am-Vm, 1.8m, A-plug B-
plug, Black: 

Read ABCD Romanian Phonology and 

Reading Mixed type software (step by 

step reading) in Romanian Language 

with Universal Desingn of Learning 

(UDL) 

buc 1783,93 1 1783,93 

Text Aloud 4 Text to speech 

software with hilighting whilst 

reading, incudes Russian and 

Romanian voice 

buc 1665 1 1665,00 

Maths 1 Romanian Early 

Mathematical     concepts, numbers 1 to 

5 downloadable software, in 

Romanian language. 

buc 1189,29 1 1189,29 

Mind Express4 AAC Alternative, 

Augumentative Communication 

software,  for Education and 

Communication 

buc 2293,62 1 2293,62 

iCSPEECH Standard Edition 

Standalone software or online 

application for speech production, 

speech correction, articulation, prosody 

in both languages Romanian and 

Russian 

buc 3482,91 1 3482,91 

iCSPEECH Comparing Software for 

recording and comparing voice and 

sppech in both languages Ramanian and 

Russian 

buc 1104,34 1 1104,34 

IWRTITE prediction, Romanian 

Prediction software to speedup writing 
and help also with spell checking, for 
Romanian language. To predict words. 

buc 1189,26 1 1189,26 

Magnifier/Reader of screen, software, 

licens with dongle Magnifier/Reader 

of screen, licens with dongle, 

(ZoomText, Magnifier/Reader) 

buc 6544,08 1 6544,08 

Software to develop language activities 

in Romanian and Russian language 

(Clicker7) 

buc 5174,35 1 5174,35 

Primary school Social skils software, 

Romanian language (On the Road with 

Safety) 

buc 1319,95 1 1319,95 

Mind Mapping software, with a library 

of pictures and possibility to make mind 

maps for junior children (500 library 

pictures/icons) 

Item 6 includes item 5 as well 

buc 1149,74 1 1149,74 

Mind Mapping software, with a library 

of pictures and possibility to make mind 

maps for sinior children Inspiration 10. 

buc 1149,74 1 1149,74 

Recordable Talking Wall Panel Story 

Sequencer (intem 1) Routines and 

sequence device with 5-6 cells to help 

with reading, syntax, ppelling and 

phonology, auditory discrimination, 

vizual discrimination etc. 

buc 789,44 1 789,44 
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Recordable Talking Interactive Wall 

(intem 2)Talking board with a nomber of 
pockets (around 30) to insert pictures 
and to record messages on each one. 
Helps with phonology, syntax, 
audiovissual discrimination and many 
mare. 

buc 743,66 1 743,66 

Little Step by Step with Levels (intem 

3) Device to reproduce several messages, 

up to 4 minutes with possibility to listen 

to the sequentially or randomly. 

buc 2662,52 1 2662,52 

Chater Block (item 4) Dice (talking), for 

young children. 

set 423,57 1 423,57 

Attention Training Sowtware (sent 

digitally) (intem 5) Attention Training 
set. 

set 967,37 1 967,37 

PENpal TalkingPEN,I (item 6) 

Talking pen, that reads and records text 

on special self-sticking codes (labels). 

buc 1495,8 2 2991,60 

TalkingPENRecordable Labels (item 

7) Talking Pen special cades/labels, set 
of about 400 self-sticking codes, (5% 
deviation +/-) 

set 396,62 2 793,24 

Romanian/English Talking Dictionary 

(item 8) Early ages and the Talking Pen 

with basic school topics in Romanian 

language (at least 600 pictures) 

buc 486,8 2 973,60 

Romanian Words Magnet Set 

(item 10) Word building, sentence 
building (text and sound) magnetic 
tiles to be used with the talking pen, 
set of at least 100 

set 873,4 4 3493,60 

Russian Words Magnet Set (item 10) 

Word building, sentence building (text 

and sound) magnetic tiles to be used 

with the talking pen, 
set of at least 100 

set 873,4 1 873,40 

Romanian Letters of the Alphabet 

Magnet set (intem 11) Magnetic words, 

Magnetic letters with codes to be read by 

the talking pen, set of around 120 words 

in Romanian language. 

set 896,03 1 896,03 

Keeping up with Cheetah 

Romanian/English book 

buc 267,75 1 267,75 

AAA alkaline batteries NOT 

RESTRICTED AS PER 123 

buc 6,9 6 41,40 

AA alkaline batteries NOT 

RESTRICTED AS PER 123 

buc 5,83 3 17,49 

9v batteries NOT RESTRICTED AS 

PER 123 

buc 5,83 1 5,83 

MOLDOVA BOX AND HANDLES buc 17,5 1 17,50 

Start arrows for Intems 10-12 (Sageti) buc 1 2 2,00 

FM Hearing Aids for students, to be user 

in the classroom and the Resoursce 

Room PHONAK BOLERO V30 P 

PHONAK ROGER MyLink 

buc 11619,89 1 11619,89 

PHONAK ROGER TouchScreen buc 11827,15 1 11827,15 
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Mic FM transmiter for the Teacher,  
who teaches hearing impaired 
students. 

First Aid kit Hearing Aids 

PHONAK Cleaning and Care Kit ( 

includes, Phonak Pediatric clip holder-1 

pcs; Phonak hygene bag-1 pcs.; Phonak 

Listening tube-1 pcs.; Phonak Drying 

capsules (tablrts)-2 pcs; Phonal air 

puffer- 1pcs.; Phonak Cleasing 

beaker(dryng tub)- 1 pcs.; Set of3 

cleaning tools-1pcs.; Nattery13*H 

ZINC/AIR-1pcs.; Otofloss (Tubing 

floss(threads))-10 pcs.; PVC tubing 

(Tubes)-6pcs.; Cleaning tablets-4 pcs.: 

buc 773,92 1 773,92 

Monster 2 High Visibility RO 

Keyboard KYB-MON2VIS-UCUH 

Accuratus Monster 2 -USB High 

Visibility Visual Impairment Keyboard 

with Extra Large Keys&2 Port USB 

Hub, with stikers in 

Romanian language 

buc 842,75 1 842,75 

BigKeys LX gwerty Upper Case 

Black on White RO Ablenet BigKeys 
LX QWERTY Keyboard-Romanian 
language 

buc 2814,63 1 2814,63 

Keyboard Gembrid KB-U-103-RU 

Standard Black/RO KB-U-103-RU 
Gembird with self-sticking plastic 
labels, small and caps letters, in 
Romanian language 

set 134,74 3 404,22 

BigKeys LX Keyguard PROSOPSIS 

Bigkeys LX Keyboard Keyboard made 

of clear plexiglass for the BigKeys Lx 

Keyboard Fits 

perfectly with the BigKeys Lx 

Keyboard Plexiglass thickeness 

minimum 3mm 

buc 1535,26 1 1535,26 

AbleNet Quick Talker 7 buc 2561,34 1 2561,34 

AbleNet Quick Talker 12 buc 2840,66 1 2840,66 

AbleNet Quick Talker 23 buc 3095,84 1 3095,84 

TTS Chatter Board LI 10193 buc 490,04 1 490,04 

Praetorian Optima 

Joystick SKU:OPMAJ 

buc 3725,62 1 3725,62 

AbleNet BIGtrack 2 buc 1675,34 1 1675,34 

Pretorian Smoothie 125 buc 665,28 1 665,28 

Pretorian Smoothie 75 buc 665,28 1 665,28 

Pretorian SIMPLYWORS SEND-6 buc   1841,73 1 1841,73 

Image/Text ,readers aloud textfrom 
books, notes, leaflets 

buc  14893,06 1 14893,06 

Mouse with magnification option for 

reading from any flat surface by zoom 

in, zoom out SRATE SR 028B-Mouse 

Magnifier 

buc 1626,67 1 1626,67 

HD Handheld digital text magnifier, 

Eye pad 7 inches 

buc 11761,52 1 11761,52 
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A portable HD Video magnifier 

tablet, with at least 10 inches screen 

buc 18888,64 1 18888,64 

Laminator OLYMPIA a340 Combo 

incl:1 pack *Folii laminare DIN A6-125 

MIN (100foi);1pack *Foi laminare DIN 

A6-125 MIC (100foi), 1 pack *Folii 

laminare DIN A6-125 MIC (100 foi) 

2pack*Folii 

laminare DIN A6MIC (100 foi) 

buc 2059 1 2059,00 

Cloured Magnetic Number Frames 80pcs set 1334,77 1 1334,77 

Bee-Bot Programes Floor Robot buc 1265,19 1 1265,19 

Bee-Bot Transparent Grid Mat 8x8 buc 596,45 2 1192,89 

Bee-Bot Countryside Mat buc 596,45 1 596,45 

BEE-Bot Shapes, Colour and Size Mat buc 596,45        1 596,45 

Easi-Tomer buc 596,45 1 596,45 

Mixed Colours Reading Ruler 10pk buc 271,11 2 542,22 

Coloured Eye Level Reading Ruler 10pk set 298,22 1 298,22 

GET a Grip Pencil Grips set 976,00 1 976,00 

Development Pensil Grips set 271,11 1 271,11 

Romanian Letters of the Alphabet 

Magnet set (intem 11) Magnetic words, 

Magnetic letters with codes to be read 

by the talking pen, set of around 120 

words in Romanian language 

set 896,03 1 896,03 

KB-U-103-RU Gembird with self-

sticking plastic labels, small and caps 

letters, in Russian language 

set 134,74 1 134,74 

Total    86 191062,77 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 

 

Anexa nr. 12 

la Decizia nr.1/5 din  30 martie 2022 

 

Lista de distribuite a camerelor web 

instituţiilor de învăţământ din raion 

Nr. 

crt. 

Denumirea instituției de 

învățământ 

Denumirea bunurilor 

distribuite 

 

Preț 

unitar, 

lei 

Nr. de 

unități 

Valoarea 

de bilanț, 

lei 

Total, lei 

1. 
LT „M. Sadoveanu”,  

or. Ocniţa 

Logitech Video 

Conferencing System 

BCC950 Full HD 

(1080p 30fsp) Field of 

View 78o 1.2xHD 

Zoom, Omnidirectional 

microphone 2.4 pickup 

range, for small 

 

 

 

3527,60 

 

 

 

 

2 7055,2 

21165,6 2. 

LT „Gh.Biruitorul”, or. 

Ocniţa 2 

7055,2 

3. 
LT,,M.Eminescu”,  

or. Otaci 
2 

7055,2 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei GALUŞCA 
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Notă informativă  

la Decizia nr. 1/5 din 30 martie 2022 

„Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri materiale” 

În baza Ordinului MECC nr. 428 din 23.04.2021 cu privire la repartizarea şi utilizarea 

tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma Învăţământului în Moldova”, 100 

laptopuri au fost repartizate de către Direcția de Învățământ, prin Contracte de comodat, 

instituţiilor de învăţământ din raion, conform necesităţilor raportate în Sistemul Informaţional de 

Management în Educaţie (Anexa 8). 

În baza Circularei MECC nr. 05/3-09/111 din 15.01.2021 Cu privire la dotarea cabinetelor 

de limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale şi dotarea instituţiilor de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor 

naţionale cu suport didactic pentru implementarea Curriculumului naţional la limba română în  

instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale, MECC a oferit cu 

titlu gratuit bunuri materiale pentru dotarea cabinetelor de limba şi literatura română în instituţiile 

de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale din raionul Ocnița (Anexa 6, 9). 

MECC a emis Ordinul nr.1356 din 15.12.2020 Cu privire la distribuirea dezinfectantului 

lichid în instituțiile de învățământ general, prin care a aprobat lista de distribuire a 

dezinfectantului lichid pentru mâini pe fiecare raion separat. Direcția Învățământ a distribuit 1088 

butelii a câte 5 litri de dezinfectant instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar 

general din teritoriul administrat, în conformitate cu numărul de elevi/copii existent în fiecare 

instituție (Anexa 7, 10). 

MECC a dotat Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă din gimnaziul-grădiniță ”Petru 

Șargu” Hădărăuți cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu 

cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități în baza Proiectului Reforma Învățământului în 

Moldova (Anexa 11). 

În baza Ordinului MECC din 07.05.2021 Cu privire la repartizarea tehnicii de calcul și în 

legătură cu necesitatea desfășurării procesului educațional online, în scopul creării unui mediu 

cât mai apropiat celui din sălile de clasă, 6 camere web au fost repartizate instituțiilor de 

învățământ din raionul Ocnița (Anexa 12). 

În conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr. 412 din 14.12.2021, nr. 468, 472 din 

29.12.2021, nr. 18 din 12.01.2022, nr. 66 din 09.02.2022 Cu privire la transmiterea unor bunuri, 

a Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.901/2015, art. 2 (c), 4 (1) din Legea nr. 523 din 16.07.1999 Cu privire 

la proprietatea publică  a unităților administrativ-teritoriale, art.9 (1) b) din Legea nr.121 din 

04.05.2007 „Cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice”, art. 43 (1), lit. c) 

din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, solicităm 

Consiliul raional: 

1) să accepte luarea în proprietate publică a UAT de nivelul II Ocnița a bunurilor materiale, 

conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5; 

2) să transmită, cu titlu gratuit, din proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II 

Ocnița în proprietatea APL de nivelul I, întru asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie cu 

dezinfectant și produse curiculare de implementare a metodelor de învățare a limbii române, 

bunurile, conform Anexelor nr.6 și nr.7; 

3) să transmită, cu titlu gratuit, din proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II 

Ocnița în gestiunea instituţiilor de învăţământ primar și secundar general, bunurile, conform 

Anexelor nr.8, nr.9, nr.10, nr.11 și nr.12, parți componente a prezentei decizii. 

 

Şef Direcţie Învăţământ                                                   Ivan Zaharco 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/6  

din 30 martie 2022 
Cu privire la organizarea odihnei de  

vară a copiilor în sezonul estival 2022 

 

În baza art. 43, 46 al Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 

338 – XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărârii Guvernului nr. 

334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a 

taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se aprobă organizarea odihnei de vară a copiilor din raionul Ocnița pentru sezonul 

estival 2022 în tabăra sportivă ,,Olimp”, or. Ocnița în trei schimburi, a câte 50 de 

copii în schimb, durata unui schimb fiind de 10-12 zile. 

2. Se aprobă Planul de acțiuni privind organizarea odihnei de vară a copiilor în 

perioada estivală 2022, conform anexei nr.1 parte componentă a prezentei decizii. 

3. Se aprobă componența Comisiei raionale pentru organizarea și monitorizarea 

odihnei de vară a copiilor în perioada estivală 2022, conform anexei nr.2 parte 

componentă a prezentei decizii 

4. Se stabileşte: 

− Costul unui bilet în tabără cu regim complet în mărime de 500 lei; 

− 25% din numărul total de bilete vor fi distribuite gratuit, în mod prioritar 

copiilor orfani şi celor rămaşi fără tutelă părintească, copiilor din familii 

numeroase şi familii socialmente-vulnerabile (lista beneficiarilor de bilete va 

fi coordonată cu managerii instituțiilor de învățământ); 

− Beneficiari ai taberei vor fi copiii cu vârstă cuprinsă între 10-16 ani; 

− Statele de personal al taberei sportive în mărime de 13 unităţi. 

5. Se acceptă alimentația gratuită a personalului didactic și a lucrătorilor tehnici pe 

perioada activității taberei ,,Olimp” din mijloacele financiare prevăzute pentru 

întreținerea taberei. 

6. Direcția Învățământ (dnul I. Zaharco): 

- va aproba și monitoriza realizarea Programului de activitate al taberei; 

- va asigura baza tehnico-materială a taberei de odihnă pentru buna activitate în 

sezonul estival; 

- va asigura încadrarea în instituție a personalului didactic calificat și auxiliar în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
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- va organiza seminare-instructive cu personalul angajat referitor la respectarea 

prevederilor Regulamentului cu privire la funcţionarea taberei de odihnă şi 

întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor; 

- va monitoriza activitatea taberei de odihnă a copiilor pe toată perioada estivală. 

7. Direcția Finanțe (dnul C. Gudima) va asigura finanțarea cheltuielilor pentru 

efectuarea lucrărilor de reparație curentă a încăperilor taberei. 

8. Inspectoratul de Poliție Ocnița (dnul I. Casap) și Secția Situații Excepționale 

Ocnița (dnul S. Otean) vor asigura menținerea ordinii publice și a securității 

antiincendiare pe teritoriul taberei. 

9. Direcția teritorială CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița (dnul P. Gîscă) va organiza 

supravegherea sanitaro-epidemiologică în perioada de pregătire, deschidere și 

funcționare a taberei cu acordarea ajutorului metodic și profilactic. 

10.  IMSP Centrul de Sănătate Ocnița (d-na N. Liciu): 

- va monitoriza asigurarea taberei de odihnă în perioada estivală cu personal 

medical calificat, medicamente și echipamente medicale necesare; 

- va asigura organizarea examenului medical al personalului angajat la tabără, 

precum și examinarea medicală a copiilor și adolescenților cu eliberarea 

Formularului 027/e. 

11.  Se interzice activitatea taberei fără autorizarea sanitară de funcționare. 

12.  Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Zalevscaia, 

vicepreședinte al raionului. 

 

Președintele ședinței: 

 

Contrasemnat: 

Vicepreședinte al raionului                                                             Galina Zalevscaia 

Secretarul Consiliului raional:                                               Alexei Galușca 

Șef Direcție Finanțe               Constantin Gudima  

Șef Direcție Învățământ                                                                          Ivan Zaharco 

Specialist principal        Iulia Flocea 
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Anexa nr. 1 

la Decizia 1/6 Consiliului Raional Ocnița  

din 30 martie 2022 

 

 

PLAN 

de acțiuni privind organizarea odihnei de vară a copiilor  

în perioada estivală 2022 

 

Nr. Conţinutul activităţii Termen Responsabili 

 

1. 
Reparaţia curentă a încăperilor 

taberei 
Mai 

DÎ 

Directorul taberei 

2. 

Pregătirea surselor de apă potabilă 

centralizată în tabără și verificarea 

calității apei 

Mai 
DÎ 

DTCSPE Ocnița 

3. 

Amenajarea sălilor și terenurilor 

sportive, asigurarea cu iluminare în 

timp de noapte 

Mai 
DÎ 

Directorul taberei 

4. 

Organizarea şi desfăşurarea 

seminarului instructiv cu personalul 

angajat referitor la cerinţele de 

exploatare a taberei 

Mai 
DÎ 

Directorul taberei 

5. 

Organizarea achizițiilor publice 

pentru aprovizionarea taberei cu 

produse alimentare 

Mai 

DÎ, DTCSPE Ocnița, 

DRSA Ocnița 

 

6. 
Aprovizionarea taberei cu 

inventarul necesar 
Mai 

DÎ 

Directorul taberei 

7. 
Organizarea examenului medical al 

personalului taberei 
Mai 

IMSP CS Ocnița 

Directorul taberei 

8. 

Amenajarea şi asigurarea punctului 

medical cu medicamente şi pachete 

medicale de urgenţă. 

Mai 
DÎ 

IMSP CS Ocnița 

9. 

Organizarea excursiilor cu 

transportul școlar din cadru 

serrviciului Transport elevi 

Pe parcurs 
DÎ 

Directorul taberei 

   

 

 

Secretarul Consiliului raional:                                            Alexei Galușca 
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Anexa nr. 2 

la Decizia 1/6 Consiliului Raional Ocnița  

din 30 martie 2022 

 

 

Componența Comisiei raionale 

pentru organizarea și monitorizarea odihnei de vară a copiilor 

în perioada estivală 2022 

 

Zalevscaia Galina – vicepreşedinte al raionului, președintele Comisiei; 

Zaharco Ivan – şef Direcție Învățământ, vicepreședintele Comisiei; 

Guțan Natalia – specialist superior, DÎ Ocnița, secretar al Comisiei. 

 

Membrii Comisiei: 

Gudima Constantin - șef Direcție Finanțe; 

Sturzinschi Ecaterina – metodist principal, DÎ Ocnița; 

Bicer Valentin – specialist, Secție Construcții, Gospodărie Comunală și 

Drumuri; 

Gîsca Pavel – medic coordanator CSP Ocnița; 

Otean Serghei – şef serviciu prevenție Ocnița; 

Babii Vasile – inspector principal STSA Ocnița/Dondușeni;  

Dutca Teodor - șef al IMSP Centrul de Sănătate Ocnița; 

Casap Ion  - șef al secției securitatea publică al IP Ocnița. 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                            Alexei Galușca 
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Notă informativă 

la Decizia nr. 1/6 din 30 martie 2022 

 „Cu privire organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul 2022” 

În scopul bunei organizări a odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 

2022, Direcția Învățământ a Consiliului Raional Ocnița a stabilit următoarele 

obiective prioritare: 

- Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în tabăra sportivă 

de odihnă staționară „OLIMP” din oraşul Ocniţa, care va activa în trei 

schimburi a câte 50 de copii în schimb; 

- Organizarea odihnei elevilor bazată pe respectarea normelor igienice, 

sanitare și alimentare; 

- Crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea capacităților intelectuale, 

afective și volitive ale copiilor; 

- Asigurarea continuității procesului educativ prin organizarea activităților 

vocaționale; 

- Organizarea excursiilor pe teritoriul raionului și a țării în scopul cunoașterii 

istoriei naționale, formării atitudinii responsabile față de mediul ambiant. 

Pentru implementarea obiectivelor preconizate sunt create condiții foarte 

bune de funcționare a taberei de odihnă. Astfel, în anii precedenți au fost efectuate 

un şir de lucrări necesare pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, reparația 

capitală a blocului alimentar a LT ”M.Sadoveanu”, cât și dotarea cu mobilier și 

echipament modern, reparația capitală a sălilor de odihnă și dotarea cu mobilier.  

S-au desfășurat lucrări de reparare și renovarea a stadionului de minifotbal 

și a infrastructurii sportive.  

De către DÎ vor fi selectate cadrele necesare pentru desfăşurarea activităţii 

taberei, cu care se vor organiza seminare instructive, fiind puse în discuţie 

Regulamentul cu privire la funcţionarea taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii 

copiilor şi adolescenţilor și Ghidul metodologic despre organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor educative în taberele de odihnă a elevilor. 

Pentru odihna de vară a copiilor în sezonul estival 2022 este planificată suma 

de 434,0 mii lei aprobată în bugetul pentru anul 2022. 

 

Şef Direcţie Învăţământ                                                   Ivan Zaharco 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/7  

din 30 martie 2022 

 

   Cu privire la abrogarea Deciziei nr.2/13 din 16 aprilie 2021, despre 

transmiterea drumului local R14.2 Unguri-Otaci  

 

Întru asigurarea funcţionării eficiente a infrastructurii din teritoriul administrat, 

amenajarea căilor de acces în localităţi, securitatea traficului (rutier) de mărfuri şi 

pasageri pe drumurile de importanţă locală, in conformitate cu Legea fondului 

rutier Nr. 750-XIII din 02.02.1996 şi a Legii drumurilor Nr. 509-XIII din 

22.06.1995, art. 43 (1)  b), g)  al Legii privind administraţia publică locală Nr.436 

– XVI  din 28.12.2006, Consiliul raional, 

 

 

DECIDE: 

1. Se abrogă Decizia nr.2/13 din 16 aprilie 2021, la transmiterea cu titlul gratuit 

a drumului local R14.2 Unguri-Otaci de la balanţa Consiliului raional 

Ocniţa la balanţa ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”.  

2. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii  se pune în sarcină Executivului 

raional. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          ----------------------- 

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei GALUȘCA 
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Notă informativă  

la Decizia nr. 1/7 din 30 martie 2022 

 

„Cu privire la abrogarea Deciziei nr.2/13 din 16 aprilie 2021, despre 

transmiterea drumului local R14.2 Unguri-Otaci ” 

 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.873 

din 09.12.2020 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea de 

Guvern RM nr.1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice 

naţionale şi locale din Republica Moldova, au fost modificate listele 

drumurilor naţionale cu includerea drumurilor naţionale cu includerea 

drumurilor Consiliului raional Ocniţa fără a avea o solicitare din partea 

autorităţii publice locale de nivelul II în vederea includerii drumurilor 

L14 (numarul cadastral 6214104179 amplasat în hotarele UAT 

Calaraşovca şi numarul cadastral 6240111103 amplasat în hotarele UAT 

Unguri). Drumul a fost inclus în listă şi modificat din L14 în 

R14.2(terenurile statului) cu ce Consiliul rational nu este deacord, 

deoarece acest drum este traseu turistic raional. Drumul sus-menţionat nu 

poate fi in proprietatea publică a statului, deoarece a fost transmis gratuit 

în anul 2017 în administrarea Consiliului raional Ocniţa de la 

administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

conform actului de transmitere a terenului, mijloacelor fixe şi altor active 

proprietate publică din 05 iulie 2017. Tot în acel an Consiliului raional 

Ocniţa, pentru a dezvolta turismului raional actualizează proiectul de 

„Modernizarea infrastructurii turistice prin constructia drumului de acces 

către mănăstirea „Adormirea Măicii Domnului din satul Calaraşovca, 

raionul Ocniţa” executat încă în anul 2012. În 2020 în ace st proiect se mai 

includ: o zonă de parcare pentru 10 autoturisme; două vicee WC şi două 

terase amenajate(actualizat şi verificat recent în 2020). În data de 

03.09.2020 a fost încheiat un contract de finanţare a acestui proiect de cu 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord cu valoarea totală de 

24 012 500,00 lei din sursele Fondului Naţional pentru Dezvoltare 

Regională 100%. La data de 03.11.2020 s -a încheiat contractul de 

antrepriză nr.167 privind achiziţia prin Lecitaţie Publică dintre Agenţia 

de Dezvoltare Regională Nord- investitor, SRL „Magistrala Nistru”- 

antreprenor şi Consiliul raional Ocniţa - beneficiar final, cu suma totală de 

22 297 827,94 lei, cu  durata de executare a lucrărilor de 11 luni 

calendaristice, cu finalizarea in octombrie 2021.  Ţinînd cont, că în raionul 

Ocniţa din luna februarie 2019 a demarat proiectul pilot a Programului de stat pentru 

delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărîrea de Guvern nr.80 din 11.02.2019 privind aprobarea Programului 

de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate 
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publică, pentru anii 2019-2023, toate materialele(lista de inventariere a 

bunurilor immobile a APL de nivelul II) au fost pregătite şi prezentate la 

Agenţia Servicii Publice in luna iunie 2019, unde se regăsesc şi terenurile 

cu numerele cadastrale 6214104179 şi 6240111103  (drumuri raionale L-

14). 

În contextul dat, deoarece acesta este drum de acces spre mănăstirea  

„Adormirea Măicii Domnului” şi este traseul turisti c al raionului şi dupa 

estimarea tuturor costurilor suportate,se abrogă Decizia nr.2/13 din 16 

aprilie 2021, cu privire la la transmiterea cu titlul gratuit a drumului local R14.2 

Unguri- Otaci de la balanţa Consiliului raional Ocniţa la balanţa ÎS „Administraţia 

de Stat a Drumurilor”. 

 

Șef serviciu, SCGCD       Elena Draghici 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/8  

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

de funcționare a Serviciului construcţii,  

gospodărie comunală şi drumuri din cadrul  

Aparatului Președintelui raionului. 

 

În conformitate cu art. 43(1) lit. (a) a Legii privind Administraţia public locală nr. 

436 – XVI din 28.12.2006, Legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia 

public şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 155 din 21.07.2011 privind 

aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, anexa nr.10 „Grupul 

ocupaţional Funcţii complexe (H)” la Legea nr. 270 din 23.11.2018, privind sistemul 

unitar de salarizare, întru executarea prevederilor Deciziei nr.1/4 din 14.02.2018 „Cu 

privire la prezentarea strategiei de reorganizare a subdiviziunilor Consiliului 

raional”, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul de activitate a Serviciului Construcţii Gospodărie 

Comunală şi Drumuri din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, conform 

anexei, parte componentă a prezentei decizii. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat al 

Actelor Locale. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                           

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei GALUȘCA 
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Anexă 

la Decizia Consiliului raional 

nr.1/8 din 30 martie 2022 

                              

REGULAMENT 

de activitare a Serviciului construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  

din cadrul Aparatului Președintelui raionului. 

I. Dispoziţii generale: 

Serviciul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri este o subdiviziune a Consiliului raional,  

dispune de ştampilă cu dreptul  de a contrasemna documentele din ramura dată.  

În activitatea sa serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative 

şi normative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la administraţia publică locală, deciziile 

Consiliului raional precum şi de prezentul Regulament. 

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, 

agenţi economici indiferent de forma de proprietate şi organizare. 

Şeful serviciului este desemnat în funcţie pe bază de concurs, de către Preşedintele raionului. 

II. Sarcini de bază: 

Sarcinile de bază a serviciul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri sunt: 

- Inaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul 

bugetelor local şi de stat; 

- participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, 

analize, acţiuni de promovare necesare lansării) în infrastructura tehnică la nivel de 

localităţi în conformitate cu programele de dezvoltare; 

- asigurarea construirii şi întreţinerii, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a 

drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice; 

- asigurarea construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi 

epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea 

deşeurilor menajere; 

- asigurarea întreţinerii clădirilor de folosinţă publică, clădirilor administrative. 

III. Atribuţiile Serviciul: 

În corespundere cu sarcinile de bază, secţia exercită următoarele funcţii: 

- atribuţiile de coordonator în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, 

supraveghere tehnică în perioada construcţiei şi exploatării obiectelor; 
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- contribuie la  dezvoltarea  urbanistică a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului 

raionului; 

- elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după 

aprobarea de către Consiliul raional; 

- organizează şi desfăşoară, în comun cu primarii şi ordonatorii de credite bugetare, licitaţii 

privind proiectarea şi executarea investiţiilor publice, finanţate din contul bugetelor de 

toate nivelurile; 

- ţine evidenţa tematicii de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei 

investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale; 

- urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea 

lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor 

normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ; 

- în coformitate cu legislaţia în vigoare ţine evidenţa şi supravegherea, reducerea 

volumului obiectelor nefinalizate pe teritoriul raionului; 

- promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării 

sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor 

şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului; 

- iniţiază acţiuni de elaborare şi promovare a unor programe şi proiecte de dezvoltare a 

sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, construcţia conductelor 

de gaze naturale, drumurilor şi altor obiective de menire comunală; 

- coordonează activitatea agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes rational 

competente în domeniul construcţiilor, gospodărie comunală şi drumuri; 

- acordă ajutoare  practice întreprinderilor la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii 

şi gospodăria locativ-comunală; 

- colaborează cu secţia economie  a Consiliului raional şi autorităţile administraţiei publice  

locale  de nivelul I în domeniul reformării şi reorganizării gospodăriei locativ-comunale 

în teritoriul raionului; 

- acordă autorităţilor publice locale şi serviciilor publice sprijin şi asistenţă tehnică ce ţine 

de construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; 

- examinează petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea secţiei; 

- crează şi întreţine baza de date privind: 

• întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor 

de   construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului; 

• licitaţiile organizate în construcţii; 

• locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului; 

• obiectele nefinalizate; 

• producerea materialelor de construcţii;  

- efectuează, analizează şi întocmeşte devize de cheltuieli pentru reconstrucţia,şi reparaţia 

capital şi curentă  a obiectelor din sfera bugetară din raion. 

Şeful serviciului CGCD: 

- organizează activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru realizarea  

sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate precum şi pentru folosirea 

raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea 

serviciului; 

- asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor şi dispoziţiilor 

Guvernului, hotărîrilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor 

şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament; 
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- prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii Consiliului raional proiecte de 

decizii şi dispoziţii ; 

- distribuie funcţiile de servicii ale colaboratorilor secţiei. 

Specialist principal  înconstrucţie: 

- elaborarea strategiilor şi programelor ce ţin de activitate în domeniul construcţiilor cu 

înaintarea propunerilor asupra proiectelor ce ţin de domeniul construcţiilor; 

- participarea la examinarea şi analiza stării economico – financiară a întreprinderilor ce 

ţin de activitatea secţei; 

- asigurarea eficientă a soluţionării problemelor din domeniul construcţiilor şi efectuarea 

controlului devizelor de cheltuieli şi a lucrărilor finisate; 

- monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor 

investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului; 

- elaborarea propunerilor întru înbunătăţirea activităţii întreprinderilor, instituţiilor, 

organizaţiilor şi a cetăţenilor ce ţin de domeniul construcţiilor şi examinarea adresărilor. 

Specialist principal în problemele gospodăriei locativ-comunale: 

- Lucrul cu petiţiile ce ţin de gospodăria comunală a raionului 

- Coordonarea lucrărilor de proiectare a sistemelor de apeduct, gazoduct şi canalizare pe 

teritoriul raionului. 

- Evidenţa şi lucrul cu toate informaţiile de la diferite ministere şi departamente 

- Analizarea, sistematizarea şi colectarea la timp a informaţiei referitor la pregătirea tuturor 

instituţiilor către sezonul rece. 

- Alcătuirea programelor de perspectivă referitor la aprovizionarea cu apă potabilă, 

gazificarea,  şi amenajarea  localităţilor raionului 

 

Specialist principal în problemele drumurilor: 

 

- Asigurarea eficientă a soluţionării problemelor din domeniul reţelelor drumurilor 

publice. 

- contribuirea la elaborarea programelor de construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor 

publice. 

- efectuarea analizei  economico – financiară a întreprinderii S.A “Drumuri Ocniţa”. 

- efectuarea analizei  economico – financiară a întreprinderii S.A “Drumuri Ocniţa”. 

- monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor 

investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului. 

IV. Drepturile Serviciului: 

Serviciul este investit cu următoarele drepturi: 

-  să controleze pe teritoriul raionului respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 

construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor, calitatea  lucrărilor de 

construcţii finanţate din bugetul local; 

- să controleze executarea lucrărilor de construcţie-montaj de organizaţii şi întreprinderi, 

indiferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea 

materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie, standardelor şinormativelor în 

vigoare; 
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- să organizeze licitaţii privind proiectarea şi executarea investiţiilor pentru obiectivele 

finanţate din bugetele locale, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în raion; 

- să solicite şi să obţină informaţii, în limitele competenţei sale, de la autorităţile publice 

locale, întreprinderile şi organizaţiile de interes raional; 

- să stabilească relaţii de colaborare cu secţiile similare din alte unităţi administrativ-

teritoriale. 

V. Organizarea activităţii Serviciului 

1. Serviciul este administrat de către şef, desemnat în funcţie în bază de concurs de către 

Preşedintele raionului. 

2. Organigrama şi statele de personal ale serviciului se aprobă de către Consiliul raional. 

3. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau aprobat prin decizia 

Consiliului raional. 

 

 

Secretarul Consiliului Raional                                       Alexei Galuşca 
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Notă informativă  

la Decizia nr. 1/8 din 30 martie 2022 

 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Serviciului 

construcţii, gospodărie comunală şi drumuri din cadrul  

Aparatului Președintelui raionului.” 

  

Deoarece Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri din cadrul 

Consiliului raional Ocniţa, prin Decizia nr.4/4 din 24 decembrie 2019 a fost 

modificată în Serviciului Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri din cadrul 

Aparatului Preşedintelui raionului reducînd statele de specialişti la minim însă 

regulamentul de activitate a rămas al Secţiei. Rog să fie efectuată revizuirea 

regulamentului. 

 

Șef serviciu, SCGCD       Elena Draghici  
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/9  

din 30 martie 2022 
 

Cu privire la aprobarea Tarifelor pentru prestarea  

serviciilor contra plată de către Centrul de Asistență și  

Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

 

 

În scopul stabilirii costului serviciilor prestate pentru beneficiarii Serviciului 

de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități din cadrul 

Centrului de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 

diferențiat, ținîndu-se cont de starea socială individuală a fiecărui solicitant de 

serviciu,  în conformitate cu art. 43 (1) g) al Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, a Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Centrului de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe”, aprobat prin Decizia nr.7/1 din 15.12.2021,  Consiliul raional Ocnița,-  

DECIDE: 

1. Se ia act de informația prezentată de Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei Ocniţa. 

2. Se aprobă Tarifele pentru prestarea serviciilor contra plată de către Centrul de 

Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” , conform 

anexei, parte componentă a prezentei Decizii. 

3. Persoanele singuratice, beneficiari ai serviciului de plasament pentru persoane 

în vârstă și persoane cu dizabilități din cadrul Centrului, achită întreținerea în 

mărime de 90% din pensia stabilită. 

4. Suma achitată de către beneficiar pentru prestarea serviciilor va fi transferată 

pe contul Centrului. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie şefului Direcției Asistență 

Socială și Protecția Familiei Ocniţa, dl Rusu Iurie. 

6. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                           

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei GALUȘCA 
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Anexă 

la Decizia CR   

nr.1/9  din 30.03.2022 

 

Tarifele  

pentru prestarea serviciilor contra plată de către Centrul de Asistență și 

Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

 

 Ținîndu-se cont de starea socială individuală a fiecărui solicitant de serviciu de 

plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități din cadrul Centrului 

de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, se stabilesc 

următoarele tarife pentru prestarea serviciilor beneficiarilor: 

- în mărime de 5800 lei - pentru beneficiari care au copii apți de muncă, sau 

rude cu drept de moștenire, plecați peste hotarele Republicii Moldova; 

- în mărime de 4500 lei - pentru beneficiari care au copii apți de muncă, sau 

rude cu drept de moștenire, aflate pe teritoriul Republicii Moldova;  

- în mărime de 3500 lei  - pentru beneficiari care au în componența familiei 

persoane cu dizabilitate severă, accentuată sau medie și/sau persoane care au 

atins vîrsta standard de pensionare; 

- în mărime de 2500 lei  - pentru beneficiari a căror familie au venituri formate 

numai din alocații sociale, sau ai căror copii sunt părinți singuratici care au la 

întreținere copii minori, sau a căror copii refuză să-i întrețină, în baza 

Hotărârii instanței de judecată. 

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei GALUȘCA 
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Notă Informativă 

la Decizia nr. 1/9 din 30 martie 2022 
 

Cu privire la aprobarea Tarifelor pentru prestarea 

serviciilor contra plată de către Centrul de Asistență și 

Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

 

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului.  

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:  

 Prin Decizia CR Ocnița nr.7/1 din 15.12.2021 a fost aprobat Regulamentul 

Centrului de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care 

prestează patru tipuri de servicii sociale.  

În conformitate cu p.28 al prezentului Regulament, Centru prestează servicii 

gratuite și contra plată.  

 Serviciile contra plată (sau contra parțială) sunt prestate beneficiarilor 

serviciului de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități (pentru 

persoane din localitățile raionului Ocnița și din alte raioane ale Republicii Moldova) 

Conform p.29 al Regulamentului „De serviciile cu plată parțială pot beneficia 

persoanele în vîrstă și persoane cu dizabilități, care sunt eligibile pentru plasament 

în Centru și au întreținători legali (rude de gradul I și II, care conform Constituției 

și Codului familiei sunt obligați să-și întrețină membrul de familie inapt de munca) 

care se încadrează în una din următoarele situații: 

1) sunt scutiți prin hotărâre judecătorească de aceste obligațiuni; 

2) sunt declarați incapabili de către instanța de judecată; 

3) sunt inapți de muncă; 

4) sunt minori; 

5) sunt dispăruți fără veste” 

Conform p.30 al Regulamentului „De serviciile contra plată pot beneficia 

persoanele vîrstnice cetățeni ai Republicii Moldova și persoanele vîrstnice străini 

specificați la art.2 alin.(1) din Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova, și persoanele cu dizabilitate severă, accentuată 

sau medie, ai căror copii, conform legislației, sunt obligați să-i întrețină, dar, din 

anumite motive întemeiate, nu-și pot realiza obligațiile, în baza unui contract cu 

prestatorul serviciului, prin care își asumă legal responsabilitatea de a achita lunar 

întreținerea persoanei cazate, în cuantumul stabilit” 
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Conform p.177 al Regulamentului „Persoanele singuratice, beneficiari ai 

serviciului de plasament pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din 

cadrul Centru, achită întreținerea în mărime de 90% din pensia stabilită,...” 

Prin Decizia CR Ocnița nr.7/14 din 15.12.2021 a fost aprobat Nomenclatorul 

tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituțiile publice finanțate 

de la bugetul raional pentru a.2022. Așa dar, costul serviciilor pentru beneficiarii 

serviciului de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități din 

cadrul Centrul de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

în mărime de 5600 lei. 

Luînd în considerație creșterea numărului potențialelor beneficiari ai acestui 

serviciu și avînd în  vedere deferite situații în urmă cărora persoanele nevoiașe au 

necesitate de a fi admiși în Centru, este de o importanță majoră de a diferenția 

cuantumul costului serviciilor pentru diferite categorii de beneficiari.  

Proiectul a fost elaborat în scopul stabilirii costului serviciilor prestate pentru 

beneficiarii Serviciului de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu 

dizabilități din cadrul Centrului de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe”, diferențiat, ținîndu-se cont de starea socială individuală a 

fiecărui solicitant de serviciu. 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:  

Proiectul dat prevede aprobarea stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor 

de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități în cadrul Centrului 

de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea modificărilor nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:  

Aprobarea operată prin proiectul dat, nu va necesita modificarea altor acte 

normative.  

 
 

Șef direcție, Direcția Asistență Socială  

și Protecția Familiei                                                                  Iurie Rusu 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/10  

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la stabilirea tarifelor pentru 

consumatorii de apă potabilă de la 

sonda din com. Calarașovca  
 

 

În legătură cu creșterea cheltuielilor de întreținere a soldei de apă potabilă din 

com. Calarașovca, care la moment, este la balanța contabilă și gestionată de DASPF 

Ocnița, în conformitate cu art. 43 q) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional 

Decide: 

1. Se ia act de informația prezentată de Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei Ocniţa. 

2. Se stabilește, de la 01.04.2022, tariful pentru consumarea apei potabile de 

către persoanele fizice în mărime de 25,00 lei pentru 1 (unu) m3 de apă. 

3. Se stabilește, de la 01.04.2022, tariful pentru consumarea apei potabile de 

către persoanele juridice (Centrul Medicilor de Familie Calarașovca și 

Punctul de Asistența Medicală de Urgență, Calarașovca) în mărime de 45,00 

lei pentru 1 (unu) m3 de apă. 

4. Controlul executării prezentei deciziei se pune în sarcina şefului Direcției 

Asistență Socială și Protecția Familiei Ocniţa. 

5. Prezenta Decizie intră  în vigoare din momentul plasării în Registrul de Stat 

la Actelor Locale. 

 

Preşedintele şedinţei                                                           

 

Secretarul Consiliului raional                                          Alexei GALUȘCA 
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Nota informativa 

la Decizie nr. 1/10 din 30 martie 2022 

„Cu privire la stabilirea tarifelor pentru consumatorii de apă potabilă 

de la sonda din com. Calarașovca”  

 

In luna octombrie 2021 Azilul de batrini si persoane cu dizabilități din comuna 

Calarasovca a fost transferat in orasul Ocnita, str. Sanatatii 4.  

Din acest motiv, Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Ocnita vine 

cu propunerea de a stabili prețul unui metru cub de apa utilizata de persoanele 

juridice  din sonda  Azilului de batrini si persoane cu dizabilitati Calarasovca. 

In baza anexei nr.4 a  Deciziei Consiliului raional Ocnita 7/14 din 15.12.2021 

prețul pentru 1 m3 de apa persoanelor fizice este stabilit de 25.00 lei.  

La moment sunt 11 familii care utilizeaza apa potabila. In mediu o familie 

utilizeaza 6-7 m3 de apa.   

       Cheltueli de intreținere a sondei, lunar constituie: 

- Curent electric – lunar, circa  1000.00 lei 

- Salariu administrator – lunar - 2125.00 lei 

Propunem ca persoanele juridice sa achite pentru 1m3 de apa 45.00 lei, ținând 

cont ca la moment DASPF Ocnita, pentru consumul de apa la Centru de Asistenta si 

Protectie Sociala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” in orasul Ocnita, pentru 1m3 de 

apa achita 47.90 lei. 

 

 

Șef direcție, Direcția Asistență Socială  

și Protecția Familiei                                                                  Iurie Rusu 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/11 

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la modificarea   

deciziei privind aprobarea  

bugetului raional  

pe anul 2022  

 

 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 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 2022” nr. 7/14 

din 15.12.2021, se modifică şi se completează, după cum urmează:  

a) La punctul 1, cifrele: „151121,4” şi „2071,0”,  se substituie respectiv cu 

cifrele: „151930,2” şi „2879,8”. 

b) Anexa nr. 1 „Sinteza indicatorilor principali ai bugetului raional: venituri, 

cheltuieli, inclusiv limita cheltuielilor de personal, soldul bugetului şi 

sursele de finanţare” se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr. 1, parte 

componentă la prezenta decizie. 

c) Anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform 

clasificaţiei funcţionale şi pe programe” se prezintă în redacţie nouă 

conform anexei nr. 2, parte componentă la prezenta decizie. 

d) Anexa nr. 4 „Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra 

plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional” se prezintă 

în redacţie nouă conform anexei nr. 3, parte componentă la prezenta decizie. 

e) Anexa nr. 7 „Efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile 

finanţate de la bugetul raional” se prezintă în redacţie nouă conform anexei 

nr. 4, parte componentă la prezenta decizie. 

f) Anexa nr. 8 „Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea 

sănătăţii pe instituţii şi destinaţii” se prezintă în redacţie nouă conform 

anexei nr. 5, parte componentă la prezenta decizie. 
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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 în Registrul de Stat al 

Actelor Locale. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   __________ 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 1/2 din 30 martie 2022  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 7/14 din 15 decembrie 2021 

 

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

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 149050,4 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
 

139550,3 

II. CHELTUIELI, total 2+3 151930,2 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 
 

150914,4 

   din care: cheltuieli de personal 
 

105162,9 

                 Investiţii capitale, în total 
 

1015,8 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2879,8 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 2879,8 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1224,0 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 5320,1 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 -1216,3 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 1/2 din 30 martie 2022  

 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 7/14 din 15 decembrie 2021 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2022 conform clasificaţiei funcționale 

și pe programe 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli în total 
 

151930,2 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1   

      Resurse, total 
 

8521,4 

            Resurse generale 1 8111,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 410,0 

      Cheltuieli, total 
 

8521,4 

Exercitarea guvernării 0301 5525,8 
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Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 875,5 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1784,5 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 275,6 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 60,0 

Apărare naţională  2   

      Resurse, total 
 

102,8 

            Resurse generale 1 102,8 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 

      Cheltuieli, total 
 

102,8 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 102,8 

Servicii în domeniul economiei 4   

      Resurse, total 
 

12364,6 

            Resurse generale 1 12341,6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 23,0 

      Cheltuieli, total 
 

12364,6 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 

5001 1326,1 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 40,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 10998,5 

Ocrotirea săntăţii 7 0,0 

      Resurse, total 
 

1093,4 

            Resurse generale 1 1093,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 

      Cheltuieli, total 
 

1093,4 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 500,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății 8019 

593,4 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8   

      Resurse, total 
 

5910,8 

            Resurse generale 1 5860,8 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 50,0 

      Cheltuieli, total 
 

5910,8 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 603,6 

Dezvoltarea culturii 8502 867,0 

Sport 8602 4146,2 

Tineret 8603 294,0 

Învăţămînt 9   

      Resurse, total 
 

100068,9 

            Resurse generale 1 98272,5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1796,4 

      Cheltuieli, total 
 

100068,9 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1598,0 
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Educație timpurie 8802 5154,8 

Învățămînt primar 8803 1799,1 

Învățămînt gimnazial 8804 50196,9 

Învățămînt liceal 8806 30417,5 

Servicii generale în educaţie 8813 1419,8 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 9416,1 

Curriculum 8815 66,7 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total 
 

23868,3 

            Resurse generale 1 21017,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2851,3 

      Cheltuieli, total 
 

23868,3 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1865,0 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 3675,1 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 17958,1 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 91,0 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 279,1 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca” 

 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 1/2 din 30 martie 2022  

 

„Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 7/14 din 15 decembrie 2021 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul raional pe anul 2022 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

  Instituţiile-arendatori:  

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat 

de spaţiu acordat de instituţiile publice: 
 

1a)  - amplasate în oraşul Ocniţa 205,68 

1b)  - amplasate în oraşele Otaci şi Frunză 154,36 

1c)         -    amplasate în sate 51,53 

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, 

cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de 

instituţiile publice  
după fact 

Aparatul Preşedintelui raionului: 
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3 142310 Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor 

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.627 din 

12.07.2010 

4 142310 Veniturile de la serviciile aferente procesului de 

privatizare lei/ 1 caz 
37,00 

5 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a 

instituţiilor publice ale Consiliului raional (lei/km) 
2,40 

Şcolile primare-grădiniţe și gimnazii-grădinițe finanţate din bugetul raional: 

6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministrului 

Educaţiei  

Gimnaziile, gimnayiile-grădiniță şi liceele finanţate din bugetul raional: 

7 142310 Plata părinţilor pentru asigurarea, la cerere, a elevilor 

claselor V-XII cu dejunuri calde (lei/zi)  
10,80 

Şcoala de arte Ocniţa: 

8 142310 Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile 

muzicale şi arte plastice: 
 

8a) - Ocniţa   pian,  acordeon 135,00 

8b) - Ocniţa canto 135,00 

8c) - Ocniţa vioară, ţambal 125,00 

8d) - Ocniţa instrumente aerofone 125,00 

8e) - Ocniţa  coregrafie 100,00 

8f) - Ocniţa  arte plastice 115,00 

8g) - Gîrbova  coregrafie 100,00 

8h) - Hădărăuţi coregrafie 100,00 

8i) - Bîrnova  coregrafie 100,00 

Şcoala muzicală Otaci: 

9 

142310 

Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile 

muzicale şi arte plastice: 
 

9a) - Otaci  pian 137,00 

9b) - Otaci  canto 115,00 

9c) - Otaci  instrumente aerofone 115,00 

9d) - Otaci secţia instrumente populare 137,00 

Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport: 

10 142310 Venituri de la organizarea odihnei de vară pentru 

elevi şi copii - o foaie 

 

250,00 

11 142310 Taxa pentru serviciile de personalizare a duplicatelor 

actelor de studii şi certificatelor de grade didactice  

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.373 din 

12.04.2006 

12 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(autobus cu capacitate de peste 20 locuri) a instituţiilor 

publice din raion pentru transportarea copiilor, 

elevilor şi cadrelor didactice (lei/km) 

4,80 

13 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(microautobus cu capacitatea de pînă la 20 locuri) a 
2,40 
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instituţiilor publice din raion pentru transportarea 

copiilor, elevilor şi cadrelor didactice (lei/km) 

Şcoala sportivă Ocniţa 

14 142310 Plata de abonament pentru utilizarea unei săli de 

sport, achitată de grupuri de persoane, ce nu sînt 

înscrise în listele elevilor şcolii sportive: 

(lei/oră/sală/grup) 

45,00 

15 142310 Plata de abonament pentru ocupare individuală în  

sălile de sport, achitată de persoane ce nu sînt 

înscrise în listele elevilor şcolii sportive 

(lei/oră/persoană): 

- Adulţi 

 

 

 

10,00 

16 142310 Plata pentru arenda terenului de fotbal pentru 

organizarea meciurilor de către echipele din afara 

raionului Ocniţa (lei/meci) 

3500,00 

 

 

Centrul de asistenţă şi protecţie socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”: 

17 142310 Plata lunară pentru servicii de plasament pentru 

persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi singuratice (% 

din pensie) 
90% 

18 142310 Plata lunară pentru servicii de plasament pentru 

persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi, care au copii 

apţi de muncă, sau rude cu drept de moştenire, 

plecaţi peste hotarele Republicii Moldova (lei) 

5800,00 

 

19 142310 Plata lunară pentru servicii de plasament pentru 

persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi, care au copii 

apţi de muncă, sau rude cu drept de moştenire, aflaţi 

pe teritoriul Republicii Moldova (lei) 

4500,00 

20 142310 Plata lunară pentru servicii de plasament pentru 

persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi, care au în 

componenţa familiei persoane cu dizabilitate severă, 

acentuată sau medie şi/sau persoane care au atins 

vîrsta standard de pensionare (lei) 

3500,00 

21 142310 Plata lunară pentru servicii de plasament pentru 

persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi, a căror familii 

au venituri formate numai din alocaţii sociale, sau ai 

căror copii sunt părinţi singuratici care au la 

întreţinere copii minori, sau a căror copii refuză să-

i întreţină în baza Hotărârii de judecată (lei) 

2500,00 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei: 

22 142310 Tariful pentru un metru cub (m3) de apă potabilă 

folosită de consumatorii conectaţi la fîntîna arteziană 

a fostului Azil pentru bătrîni din satul Calaraşovca 

(lei/m3) 

15,90 

Direcţia economie, agricultură, turism, relaţii funciare şi cadastru: 

23 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren aferent 

caselor de locuit particulare pentru persoane fizice, 

cote mici şi echivalente în baza hotarelor generale 
150,00 
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24 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare 

pentru vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor din 

proprietatea UAT: 
 

24a) pînă la 0,5 ha inclusiv: 250,00 

24b) De la 0,5 ha – pînă la 1 ha inclusiv: 740,00 

24c) Pentru fiecare hectar  mai mult de  1  ha: 37,00  

25 142310 Autentificarea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor aferente 
250,00 

26 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare 

pentru vînzarea-cumpărarea loturilor de teren a 

întovărăşirilor pomicole (pentru un sector) 

110,00 

27 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren pentru 

loturile din întovărăşirile pomicole (pentru un sector) 
114,00 

28 142310 

 

 

Perfectarea unui contract de arendă a unui lot de 

pămînt din proprietatea UAT pentru: 

 

28a) Persoane fizice 110,00 

28b) Persoane juridice 240,00 

29 142310 Evaluarea terenurilor agricole, întocmirea 

borderoului de calcul al preţului normativ al terenului 
45,00 

30 142310 Pregătirea documentelor privind atribuirea terenurilor 

pentru proiectare şi construcţie de obiective în cadrul 

prezentării dosarelor cadastrale spre aprobare 

Guvernului Republicii Moldova: 

 

30a) Pînă la 1 ha inclusiv 1756,00 

30b) De la 1 ha pînă la 3 ha inclusiv 1879,00 

30c) Pentru fiecare hectar  mai mult de  3  ha: 

 

87,80 

31 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub construcţii 
80,00 

32 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub reţele de gaz 
40,00 

33 142310 Organizarea şi efectuarea lucrărilor cadastrale – 

inventarierea terenurilor  

(conform 

contractului) 

Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu” or. Ocniţa 

34 142310 Tariful pentru cazarea persoanelor terţe în căminul 

liceului (lei/zi) 

150,00 

 

Secretarul Consiliului raional                                                     Alexei Galuşca” 
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Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 1/2 din 30 martie 2022  

 

„Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 7/14 din 15 decembrie 2021 

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2022 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod ORG 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 11609 40,5 

2 Direcţia Finanţe 13570 14,0 

3 Direcţia Economie, agricultură, turism, relaţii 

funciare şi cadastru 

16070 9,0 

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 13848 14,31 

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 13811 12,15 

6 Gimnaziul Berezovca 13884 11,65 

7 Gimnaziul Bîrnova 13869 23,88 

8 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 15578 32,53 

9 Gimnaziul Corestăuţi 13917 16,01 

10 Gimnaziul „Emil Loteanu” Clocuşna 13889 25,28 

11 Gimnaziul Gîrbova 13924 17,55 

12 Gimnaziul Grinăuţi-Moldova 13894 17,98 

13 Gimnaziul-grădiniţă „Petru Şargu” Hădărăuţi  28,98 

14 Gimnaziul Lencăuţi 13900 6,51 

15 Gimnaziul Mereşeuca 13929 12,10 

16 Gimnaziul Mihălăşeni 13935 11,26 

17 Gimnaziul Naslavcea 13937 13,23 

18 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia” Unguri 13939 22,66 

19 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 13911 25,95 

20 Gimnaziul Rujniţa 13864 30,22 

21 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Lipnic 13908 20,8 

22 Gimnaziul Vălcineţ 13913 25,11 

23 Gimnaziul-grădiniţă „Alexandru Groppa” Verejeni  15,65 

24 Gimnaziul „Vitalie Tonu” Dîngeni 13891 18,77 

25 Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 14,5 

26 Liceul teoretic „Constantin Stamati”, s. Ocniţa 13858 43,31 

27 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocniţa 13855 60,75 

28 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Otaci 13860 56,79 

29 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa 13853 73,33 
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30 Centrul de creaţie Ocniţa 10071 11,36 

31 Centrul de creaţie Otaci 10073 9,11 

32 Şcoala de Arte „Teodor Negară” Ocniţa 09631 34,58 

33 Şcoala muzicală Otaci 10085 19,28 

34 Centrul metodic al Direcţiei învăţămînt 11927 6,0 

35 Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 4,0 

36 Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 14,75 

37 Orchestra de muzică populară „Rapsozii Nordului” 

Ocniţa 

12085 8,5 

38 Şcoala Sportivă 10072 23,34 

39 Centrul de tineret Ocniţa 15839 1,0 

40 Aparatul Serviciului cultură 04055 4,0 

41 Casa de copii de tip familial Corestăuţi 15577 1,0 

42 Centrul de asistenţă şi protecţie socială „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe”  

 25,5 

43 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 13712 70,00 

44 Serviciul de asistenţă socială comunitară 13714 24,00 

45 Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 0,5 

46 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 13717 6,75 

47 Serviciul de asistenţă personală 13719 77,58 

48 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia 

familiei 

03863 14,5 

Total x 1070,51 

   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca”  
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Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 1/2 din 30 martie 2022  

 
„Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 7/14 din 15 decembrie 2021 

 

Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii  

pe instituţii şi destinaţii pe anul 2022 

 

Instituţia Destinaţia 
Suma, 

mii lei 

 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății, din care: 

500,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Organizarea campaniilor de donare a sîngelui 

(IMSP Spitalul raional Ocniţa) 

200,0 

 
Asigurarea pruncilor pînă la 1 an din familii social 

vulnerabile cu hrană artificială, total, inclusiv: 

300,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Ocniţa) 

200,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Otaci) 

80,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Frunză) 

20,0 

 

 Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 

593,4 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a blocurilor „A” şi „B” a Spitalului 

raional Ocniţa (glafurile exterioare de ferestre şi uşi) 

593,4 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca” 
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Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ocniţa 

pe anul 2022” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea de acoperire a unor cheltuieli 

neplanificate iniţial.  

Tododată, solicitarea de reeşalonare a creditului „Energetic II” nu a fost acceptată de 

Ministerul Finanţelor şi respectiv, se propune de utilizat o parte din soldul disponibil la 01.01.2022 

la stingerea datoriei la credit în sumă de 1224,0 mii lei. 

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

Modificările sînt reflectate în Tabelul 1 la nota informativă. 

Cheltuielile bugetului raional se propune de majorat cu 808,8 mii lei, fiind repartizate la 

următoarele subprograme: 

• subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 

– majorare cu 593,4 mii lei pentru reparaţia capitală a blocurilor „A” şi „B” a Spitalului raional 

Ocniţa (glafurile exterioare de ferestre şi uşi); 

• subprogramul 9010 „Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale” – majorare cu 

199,4 mii lei, pentru extinderea serviciului de asistenţă personală, din contul mijloacelor 

primite suplimentar la finele anului 2021 şă rămase în soldul disponibil la 01.01.2022. În 

legătură cu aceasta se majorează şi limita cheltuielilor de personal cu 199,4 mii lei, precum şi 

efectivul-limită al unităţilor de personal din Serviciul asistenţă personală – cu 3,33 unităţi; 

• subprogramul 9012 „Protecţie socială în cazuri excepţionale” – majorare cu 16,0 mii lei a 

alocaţiilor pentru procurarea pachetelor alimentare în cadrul serviciului „Cantina socială”, din 

contul mijloacelor incasate peste plan de la casele de schimb valutar şi neutilizate în anul 

2021.  

Modificările respective se prezintă în tabela nr. 2 la nota informativă. 

În urma modificărilor enumerate mai sus, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1; 3; 

4; 7 şi 8; din decizia nr. 7/14 din 15.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 

2022”. 

 

 Şeful direcţiei finanţe                                                                       C. Gudima 

 

Tabelul 1 la nota informativă: 

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

2022 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 149050,4   149050,4 

inclusiv transferuri de la bugetul de 

stat 

 
139550,3   139550,3 

II. CHELTUIELI, total 2+3 151121,4 808,8 151930,2 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, 

total 

 
150105,6 808,8 150914,4 

 din care: cheltuieli de personal 
 

104963,5 199,4 105162,9 

                     Investiţii capitale, în 

total 

 
1015,8   1015,8 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2071,0 -808,8 -2879,8 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, 

total 

4+5+9 2071,0 808,8 2879,8 
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inclusiv conform clasificatiei 

economice (k3) 

 
    0,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul 

de stat și bugetele locale 

561   -1224,0 -1224,0 

Sold mijloace băneşti la începutul 

perioadei 

910 2071,0 3249,1 5320,1 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul 

perioadei  

930   -1216,3 -1216,3 

 

Tabelul 2 la nota informativă: 

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional 

 conform clasificaţiei funcționale și pe program pe anul 2022 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

     Cheltuieli în total   151121,4 808,8 151930,2 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1       

      Resurse, total   8521,4 0,0 8521,4 

            Resurse generale 1 8111,4 0,0 8111,4 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 410,0   410,0 

      Cheltuieli, total   8521,4 0,0 8521,4 

Exercitarea guvernării 0301 5525,8   5525,8 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 0302 875,5   875,5 

Politici şi management în domeniul 

bugetar-fiscal 0501 1784,5   1784,5 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 0802 275,6   275,6 

Datoria internă a autorităţilor publice 

locale 1703 60,0   60,0 

Apărare naţională  2       

      Resurse, total   102,8 0,0 102,8 

            Resurse generale 1 102,8 0,0 102,8 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2     0,0 

      Cheltuieli, total   102,8 0,0 102,8 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 3104 102,8   102,8 

Servicii în domeniul economiei 4       

      Resurse, total   12364,6 0,0 12364,6 

            Resurse generale 1 12341,6 0,0 12341,6 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 23,0   23,0 

      Cheltuieli, total   12364,6 0,0 12364,6 
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Politici şi management în domeniul 

macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei 5001 1326,1   1326,1 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 40,0   40,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 10998,5   10998,5 

Ocrotirea săntăţii 7     0,0 

      Resurse, total   500,0 593,4 1093,4 

            Resurse generale 1 500,0 593,4 1093,4 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2     0,0 

      Cheltuieli, total   500,0 593,4 1093,4 

Programe naționale și speciale în 

domeniul ocrotirii sănătății 8018 500,0   500,0 

Dezvoltarea și modernizarea 

instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății 8019   593,4 593,4 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8       

      Resurse, total   5910,8 0,0 5910,8 

            Resurse generale 1 5860,8 0,0 5860,8 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 50,0   50,0 

      Cheltuieli, total   5910,8 0,0 5910,8 

Politici şi management în domeniul 

culturii  8501 603,6   603,6 

Dezvoltarea culturii 8502 867,0   867,0 

Sport 8602 4146,2   4146,2 

Tineret 8603 294,0   294,0 

Învăţămînt 9       

      Resurse, total   100068,9 0,0 100068,9 

            Resurse generale 1 98272,5 0,0 98272,5 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 1796,4   1796,4 

      Cheltuieli, total   100068,9 0,0 100068,9 

Politici şi management în domeniul 

educaţiei 8801 1598,0   1598,0 

Educație timpurie 8802 5154,8   5154,8 

Învățămînt primar 8803 1799,1   1799,1 

Învățămînt gimnazial 8804 50196,9   50196,9 

Învățămînt liceal 8806 30417,5   30417,5 

Servicii generale în educaţie 8813 1419,8   1419,8 

Educația extrașcolară și susținerea 

elevilor dotați 8814 9416,1   9416,1 

Curriculum 8815 66,7   66,7 
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Protecţia socială 10       

 Resurse, total   23652,9 215,4 23868,3 

 Resurse generale 1 20801,6 215,4 21017,0 

 Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 2851,3   2851,3 

 Cheltuieli, total   23652,9 215,4 23868,3 

Politici şi management în domeniul 

protecţiei sociale 9001 1865,0   1865,0 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 3675,1   3675,1 

Asistenţă socială a persoanelor cu 

necesităţi speciale  9010 17758,7 199,4 17958,1 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 75,0 16,0 91,0 

Protecția socială a unor categorii de 

cetățeni 9019 279,1   279,1 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/12  

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la darea în comodat  

a spațiului liber al Școlii Profesionale Ocnița 

 

În temeiul art.43, alin.(1), lit.d) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.4, alin.(2), lit.a) al Legii privind 

descentralizarea administrativă nr.435 din 28 decembrie 2006, art.5, lit.b), art.9, 

alin.(2), lit.h) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr.121 din 4 mai 2007 și ca urmare a examinării demersului Asociației Obștești 

Misiunea Irlandei de Nord în Moldova, Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă darea în comodat a spațiului liber (clădirea educativă, bucătăria) al 

Școlii Profesionale Ocnița  Asociației Obștești Misiunea Irlandei de Nord în 

Moldova, pentru organizarea locurilor de plasament temporar a refugiaților 

din Ucraina, pe termen nedeterminat, după necesitate. 

2. Organizarea și pregătirea locurilor de plasament urmează a fi efectuate din 

contul Asociației Obștești Misiunea Irlandei de Nord în Moldova.  

3. Executivul raional va întocmi actele necesare întru darea în comodat a 

spațiului liber al Școlii Profesionale Ocnița. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Eugeniu 

Șipcalov, vicepreședintele raionului. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării acesteia în Registrul 

de Stat al Actelor Locale. 

 

Președintele ședinței                                                  

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Alexei GALUȘCA 
 

  



134 
 
 

Nota informativă 

la Decizie nr. 1/12 din 30 martie 2022 

Cu privire la darea în comodat a spațiului liber al Școlii Profesionale Ocnița 

  

 „Misiunea Irlandei de Nord în Moldova” AO s-a adresat către Consiliul 

raional, solicitând transmiterea în comodat spațiile libere din fosta școală 

profesională din or. Ocnița, în scopul organizării unui local de plasament temporar 

pentru refugiații din Ucraina, pe un termen nedeterminat. 

Toate cheltuielile legate de reparația spațiului, le suportă Misiunea. 

În caz de necesitate publică, Consiliul raional, sau după caz, Executivul 

raional poate rezilia Contractul de comodat încheiat cu organizația dată. 

 

Vicepreședintele raionului                         E. Șipcalov 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/13 

din 30 martie 2022 

 

Cu privire la luarea în proprietate a unui bun imobil. 

 În scopul asigurării Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Hădărăuți cu spații 

necesare, în urma Deciziei nr. 4/1 a Consiliului sătesc din 17 martie 2022, în 

conformitate cu art. 43(1) (2) al Legii privind administrația publică locală nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006, art. 8 al Legii privind proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.99, art. 9 (2) b) al Legii privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.07, Consiliul 

raional 

DECIDE: 

1. Se ia în proprietate publică imobilul cu nr. cadastral 6228113148 din s. 

Hădărăuți, pentru amplasarea OMF Hădărăuți. 

2. Se transmite în gestiunea IMSP CS Ocnița  imobilul cu nr.cadastral 

6228113148 din s. Hădărăuți, pentru amplasarea OMF Hădărăuți. 

3. Executivul raional, în comun acord cu primăria s. Hădărăuți, administrația 

IMSP CS Ocnița, vor perfecta documentele necesare, conform legislației în 

vigoare. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării acesteia în Registrul 

de Stat al Actelor Locale. 

 

Președintele ședinței                                                  

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Alexei GALUȘCA 
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Nota informativă 

la Decizie nr. 1/13 din 30 martie 2022 

Cu privire la luarea în proprietate a unui bun imobil. 

 

 În urma investigațiilor, s-a constatat că imobilul unde este amplasat OMF 

Hădărăuți, este avariat și exploatarea acestuia este ricantă.  

 S-a negociat cu APL de nivelul I Hădărăuți, în urma cărui fapt, consiliul 

Hădărăuți, prin decizia nr. 4/1 din  17 martie 2022, transmite cu titlu gratis imobilul 

cu nr. cadastral 6228113148 din proprietatea publică a s. Hădărăuți în proprietatea 

publică a raionului întru amplasarea OMF Hădărăuți. Bunul imobil urmează a fi 

transmis în festiunea IMSP CS Ocnița, care va executa lucrări de reparație capitală 

a imobilului, întru utilizarea lui după destinație. 

 

Specialist principal         Iulia Flocea 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/14 

din 30 martie 2022 
 

Cu privire la aprobarea Grupului de lucru 

 pentru elaborarea Planului de acțiuni Anticorupție  

 

În scopul executării Circularei Centrului Național Anticorupție nr.06/3.581 

din 01.02.2022 și a prevederilor acțiunii nr.19 a Pilonului II, Prioritatea II 2 

„Abordarea sectorului anticorupție din Planul de acțiuni al Strategiei, prevenirii, 

supravegherii, monitorizării, elaborării măsurilor și realizarea Planului de acțiuni 

Anticorupție”,  în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.241 din 24 decembrie 2021 

privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56/2017, pentru aprobarea Strategiei 

naționale de integritate și anticorupție anii 2017-2020, elaborarea Planului raional 

de acțiuni anticorupție, care reprezintă principalul instrument de politici publice, cu 

menirea de a sistematiza și eficientiza eforturile entității publice în domeniul 

prevenirii și combaterii corupției, în conformitate cu prevederile art.43 al. (1), (2) 

din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală Consiliul 

raional  

DECIDE: 

1. Se aprobă Grupul de lucru responsabil de adoptarea, implementarea și 

elaborarea Planului raional de tratare și prevenire a riscurilor de corupție, în 

următoarea componență: 

− Iurie Plopa - președintele raionului, președintele Grupului de lucru; 

− Iulia Flocea - specialist principal, secretarul Grupului de lucru și persoana 

responsabilă de elaborarea Planului raional de acțiuni anticorupție pentru 

a.2022. 

Membrii Grupului de lucru: 

− Alexei Galușca - secretarul Consiliului raional; 

− Antonina Cebotari – șef secție, Secția administrație publică locală; 

− Elena Draghici –șef serviciu, Serviciul construcţii, gospodării comunale şi 

drumuri din cadrul Consiliului Raional Ocniţa. 
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2. Se pune în sarcina Grupului de lucru să consulte, să elaboreze și să prezinte 

întru aprobare Consiliului raional Planul local de tratare și prevenire a 

riscurilor de corupție. 

3. Se stabilește că în caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din fucțiile 

deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia, vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unui act adițional. 

4. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul publicării în Registrul de Stat 

al Actelor Locale. 

 

Președintele ședinței                                                  

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Alexei GALUȘCA 
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Nota informativă 

la Decizie nr. 1/14 din 30 martie 2022 

„Cu privire la aprobarea Grupului de lucru 

 pentru elaborarea Planului de acțiuni Anticorupție” 

 În scopul executării Circularei nr.06/3-581 din 01.02.2022 CNA reieșind din 

prevederile legislației anticorupție, în legătură cu intrarea în vigoare la data de 28 

ianuarie a anului curent, a prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.241 din 24 

decembrie 2021, privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.56/2017 pentru 

aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, 

care reprezintă principalul instrument de politici publice care are menirea de a 

sistematiza și eficientiza eforturile autorităților publice în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției. 

 Documentul de politici reflectă angajamentul reciproc al instituțiilor în asigurarea 

și consolidarea sistemului național de integritate. În conformitate cu prevederile 

acțiunii nr.19 a Pilonului II Prioritatea II 2 „Abordarea sectorială anticorupție” din 

Planul de acțiuni al Strategiei, autoritățile publice locale de nivelul II vor asigura 

continuitatea implemăntării planurilor locale de acțiuni anticorupție. 

 Pentru executarea acestor măsuri, este necesar, de creat Grupul de lucru care va fi 

responsabil de ajustarea și aprobarea Planului local anticorupție, spre a asigura 

valorificarea impactului precum și eficiența, transparența și integritatea autorităților 

administrației publice locale, prestarea serviciilor publice calitative, utilizarea 

adecvată și eficientă a banilor publici, îmbunătățirea imaginii publice și creșterea 

încrederii societății, precum și întru facilitarea procesului de dezvoltare durabilă. 

 Grupul de lucru va elabora Planul și Strategia de tratare și prevenire a riscurilor 

de corupție, și-l va prezenta pentru aprobare la ședința consiliului raional. 

 

Specialist principal         Iulia Flocea 
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REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                               РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

Decizie nr. 1/15  

din 30 martie 2022 
 

 

Cu privire la efectuarea controlului   

medical al recruţilor a.n.2004-1995 şi încorporarea   

în serviciul militar în termen şi cu termen redus 

în primăvara anului 2022 

 

 

 În baza Legii RM „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” 

nr.1245-XV din 18.07.2002, ”Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor 

la serviciul militar în termen şi cu termen redus”, aprobat prin HG RM nr.864 din 

17.08.2005, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se desfăşoară încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în 

primăvara anului 2022 în conformitate cu Decretul Preşedintelui RM, 

Hotărârea Guvernului RM.  

2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul militar 

în termen şi cu termen redus (anexa nr.1). 

3. Secţia administrativ-militară Ocniţa (locotenent Iurie Lambarschi) 

a) va desfăşura întruniri instructiv-metodice:  

- cu membrii comisiei de încorporare; 

- cu medicii şi specialiştii din componenţa comisiei medico-militare; 

- cu primarii şi specialiştii în problemele recrutării şi încorporării (Hotărârea 

Guvernului nr.864 din 17.08.2005). 

b) va desfăşura activitatea comisiei medico-militare conform graficului (anexa 

nr.2), de pe data de 21.03.2022 până pe data de 28.03.2022 și săptămânal- în 

fiecare miercuri,  până la sfârșitul perioadei de  încorporare ( 31.07.2022). 

c) va revedea sarcinile de încorporare pentru primării în caz de necesitate.  

4. Se obligă directorul IMSP SR Ocniţa (dl Damian Guțu): 

- să efectueze expertiza medicală a recruţilor în conformitate cu prevederile 

”Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în FA RM” 

(Hotărârea Guvernului nr.897 din 23.07.2003). 

- să numească prin ordin şi să repartizeze medici-specialişti calificaţi:chirurg, 

terapeut, neurolog, oculist, otorinolaringolog, stomatolog, traumatolog, 

dermatolog şi 5 asistente medicale din componenţa comisiei medico-militare 

pentru examinarea recruţilor, conform graficului activităţii comisiei. 
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- medicii specialişti şi asistentele medicale să fie eliberaţi de la locurile 

principale de muncă pe timpul de lucru a comisiei de încorporare, cu păstrarea 

salariului de bază. 

- să rezerveze în perioada încorporării 3-4 paturi în spital în scopul examinării 

suplimentare a recruţilor şi aprecierii diagnosticului final. 

- să organizeze lucrul laboratorului pentru colectarea analizelor în zilele de 

lucru a comisiei începând cu ora 8.00. 

5. Directorul CMF Ocnița (dl Tudor Dutca) va numi prin ordin medic psihiatru 

pentru examinarea recruţilor conform graficului activităţii comisiei. 

 Comisia va activa de la ora 8.00 până la ora15.00 în incinta spitalului raional 

Ocniţa. 

 Se aprobă componenţa de bază şi de rezervă a comisiei medico-militare 

(Anexa nr.3). 

6. Şeful DÎ (dl Ivan Zaharco) va numi prin ordin un specialist –psiholog de bază 

şi unul de rezervă care va activa în componenţa comisiei medico-militare 

conform graficului, cu menţinerea salariului mediu pentru perioada dată. 

7. Şeful Inspectoratului de poliţie (dl Valentin Pleşca comisar şef) va acorda 

ajutor în privinţa căutării şi prezentării la comisia de încorporare a recruţilor 

care se eschivează de la comisia medio-militară (Legea nr.1245-XV din 

18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”). 

8. Primarii, conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor, agenţii economici vor 

asigura prezenţa recruţilor conform graficului (anexa nr. 2) la comisia medico-

militară (Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002, art.44(1,2),  Hotărârea 

Guvernului nr.864 din 17.08.2005,  p.67)  

9.  Direcţia generală finanţe (dl Constantin Gudima) va elibera mijloace 

financiare necesare pentru examinarea, investigaţii adăugătoare şi tratamentul 

recruţilor pasibili încorporării în primăvara anului 2022. (Hotărârea 

Guvernului nr.864 din 17.08.2005). 

10. Se avizează primarii despre îndeplinirea calitativă a sarcinii de încorporare. 

11. Controlul executării prezenţei decizii se pune în seama vicepreşedintelui 

raionului d-lui Eugeniu Şipcalov. 

 

 

Președintele ședinței                                                  

 

Secretarul Consiliului raional                                                Alexei GALUȘCA 
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Anexa nr.1 
la Decizia nr.1/15 din  30 martie 2022 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

de încorporare în serviciul militar în termen şi cu termen redus  

în primăvara anului 2022 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

Eugeniu Şipcalov – vicepreşedinte al raionului Ocniţa 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

1. Sergiu Rezmeriță- Comandant interimar CMT Edineţ, locotenent-colonel 

2. Nicolae Bagrii – specialist Secție Administrare Publică 

SECRETARUL COMISIEI: 

Aliona Nevreanscaia – specialist-superior Scț.Adm.Mil. Ocniţa 

MEMBRII COMISIEI: 

1. Ion Casap – șef Secție Securitate Publică al IP Ocnița, comisar principal  

2. Galina Bolgar – preşedintele comisiei medico-militare 

COMPONENŢA COMISIEI  DE REZERVĂ 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

Antonina Cebotari – șef Secție Administrare Publică 

LOCŢIITORII PREŞEDINTELUI: 

Iurii Lambarschi – şef interimar secţiei administrativ-militare Ocniţa 

SECRETARUL  COMISIEI 

Inna Morar – specialist Scț.Adm.Mil. Ocniţa  

MEMBRII COMISIEI: 

1. Olesea Bogaci– specialist principal al serviciului prevenire al SSP  al IP 

Ocniţa, comisar 

2. Anatolie Vişnevschi – preşedintele comisiei medico-militare 

 

Secretarul Consiliului raional                                                Alexei GALUȘCA 



143 
 
 

Anexa nr.2 
la Decizia nr.1/15 din  30 martie 2022 

 

PLANUL-GRAFIC 

al activităţii comisiei de recrutare-încorporare 

şi sarcina prealabilă de încorporare  pe primăriile 

raionului Ocniţa la încorporarea în primăvara 2022 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Primăria 

Numărul  

de recruţi 

Sarcina 

prealabilă  

de 

încorporare 

Data 

 prezentării 

Locul  

petrecerii comisiei  

medico-militare 

1 Birnova 5 1 21.03.2022 policlinica raională 

2 Vălcineţ 17 1 21.03.2022 - / - 

3 Mihălăşeni 16 1 21.03.2022 - / - 

4 Grinăuţi 14 1 21.03.2022 - / - 

5 s. Ocniţa 31 1 22.03.2022 - / - 

6 or.Frunză 2 - 21.03.2022 - / - 

7 Bîrlădeni 15 1 22.03.2022 - / - 

8 Clocuşna 19 1 23.03.2022 - / - 

9 Dîngeni 7 1 23.03.2022 - / - 

10 Hădărăuţi 20 1 23.03.2022 - / - 

11 Naslavcea 4 - 22.03.2022 - / - 

12 or.Otaci 20 1 24.03.2022 - / - 

13 Gîrbova 7 - 23.03.2022 - / - 

14 Lipnic 25 1 24.03.2022 - / - 

15 Mereşeuca 3 - 23.03.2022 - / - 

16 Corestăuţi 6 - 21.03.2022 - / - 

17 Lencăuţi 11 1 24.03.2022 - / - 

18 Calaraşeuca 17 1 25.03.2022 - / - 

19 Sauca 19 1 25.03.2022 - / - 

20 Unguri 11 1 22.03.2022 - / - 

21 or.Ocniţa 
72 

1 25.03-

28.03.22 

- / - 

Total: 341 16   

 

  Comisia medico-militară îşi va desfăşura activitatea, săptămânal- în fiecare 

miercuri până la data de 31.07.2022.  

 

Secretarul Consiliului raional                                                Alexei GALUȘCA   
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Anexa nr.3 
la Decizia nr.1/15 din  30 martie 2022 

 

 COMPONENŢA 

comisiei medico - militare 

PREŞEDINTELE COMISIEI –  Galina Bolgar 

 

MEMBRII COMISIEI: 

 

1. Ivan Bratunov – medic chirurg 

2. Galina Bolgar – medic internist 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

4. Sergiu Stahi – medic otolaringolog 

5. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

6. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

7. Anatolie Vişnevschi – medic neuropatolog 

8. Ion Goinic – medic stomatolog 

COMPONENŢA 

comisiei medico – militare de rezervă 

MEMBRII COMISIEI MEDICALE DE REZERVĂ: 

PREŞEDINTELE COMISIEI- Anatolie Vişnevschi 

 

1. Tatiana Casian  – medic internist  

2. Pavel Panteleicuc – medic chirurg 

3. Deonis Găina – medic psihiatru 

9. Sergiu Stahi – medic otolaringolog 

4. Ludmila Chilat – medic dermatolog 

5. Anatolie Roşca – medic oftalmolog 

6. Eduard Railean – medic neuropatolog 

7. Ghenadi Calinco – medic stomatolog 

 

Secretarul Consiliului raional                                                Alexei GALUȘCA 
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Nota informativă 
la Decizia nr.1/15 din  30 martie 2022 

„Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.2004-1995 şi 

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

anului 2022” 
 

 

  În conformitate cu art.21 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 

31.01.2001,  rog  Dumneavoastră să propuneţi spre aprobare Consiliului raional 

Ocniţa, proectul deciziei “ Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor 

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

2022”. 

 

   

Șef interimar secției administrativ- 

 

militare Ocnița, locotenent                                          Iurie LAMBARSCHI 
 


