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RAPORTUL 

PREŞEDINTELUI  RAIONULUI OCNIȚA 

 PRIVIND SITUAȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI  ÎN ANUL 2021 

 

Anul 2021 a fost un an greu, cu provocări, cu noi probleme, schimbări- un an care, 

a rămas  marcat de pandemie, dar și afectat serios de criza economică puternică.  În pofi-

da tuturor greutăților, executivul raional  a avut și  rezultate  bune pe unele dimensiuni.  

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

timp de criză şi toate acestea ne-au provocat la o mobilizare totală pentru asigurarea con-

tinuității și funcționalității durabile a  vieții social-economice a raionului. 

 Raportul dat este o constatare concisă a  situației obiective din teritoriul 

administrat în domeniul economic, social și cultural și sanitar în anul 2021 . 

    Pe parcursul anului 2021  Consiliul raional Ocnița s-a întrunit  în ședință de 7 ori 

(5 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au  examinat 80 

întrebări: inclusiv 43 cu caracter social și  37 cu caracter economic.  

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

desfășurat activitatea în vederea avizării proiectelor de decizii. 

• Comisia consultativă de specialitate  în domeniul economiei, finanțelor și 

bugetului s-a întrunit de 8 ori; 

•  comisia în domeniul respectării  drepturilor omului, protecției 

consumatorului și cooperării transfrontaliere  a organizat și desfășurat 7 

ședințe; 

•  comisia consultativă de specialitate în domeniul  învățămîntului, culturii, 

sănătății  și problemelor sociale s-a întrunit de 5 ori. 

În prezent sunt în proces de executare sunt 4 decizii ale Consiliului raional, care au 

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

programelor raionale în diferite domenii, ce depășesc finele anului 2021.  

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

cală, Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor desconcentrate  și descen-

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

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

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

    Pe lângă executivul raional  au activat în anul precedent următoarele comisii:  

• Comisia pentru realizarea planului naţional de acţiuni în domeniul dreptului 

omului-  4 ședințe; 

• Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul aparatului 

Președintelui raionului și a subdiviziunilor  Consiliului raional a organizat 6 

concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de execuție și un concurs pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de conducere; 

• Comisia pentru protecţia  copilului aflat în dificultate-  5 ședințe; 

• Comisia raională pentru drepturile copilului-4 ședințe ;   

• Comisia raională de combatere a traficului de fiinţe umane – 4 ședințe; 

• Comisia raională de protecţie a  drepturilor consumatorului- 3 ședințe; 
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• Comisia raională pentru Situaţii Excepţionale – 9 ședințe; 

• Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița-33 ședințe; 

• Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate- 5 ședințe; 

• Comisia teritorială pentru ajutoarele umanitare- 6 ședințe; 

• Comisia raională pentru persoanele care se află în detenție- 2 ședințe; 

• Comisia raională  cu privire la restituirea averii persoanelor reabilitate- 2 ședințe; 

• Comisia raională pentru consultări și negocieri colective—3 ședințe; 

• Comisia raională anticorupție-2 ședințe; 

• Comisia transport raional-40 ședințe; 

• Comisia de primire-predare  a cadourilor simbolice-1 ședință. 

  Pe parcursul anului trecut, de către Președintele raionului au fost emise 141 dispoziții 

de bază. De către  subdiviziunile Consiliului raional au fost examnate 31 petiții, care în 

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

Bugetul raional pe anul 2021 a fost executat la venituri în sumă de 139313,1mii lei 

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

comparaţie cu anul 2020. 

Pentru implementarea programelor de cheltuieli aprobate în bugetul raional, în anul 2020 

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

Comparativ cu anul 2019 s-au cheltuit cu 15 933,4mii lei mai mult. 

Pe parcursul perioadei raportate Direcţia finanţe  a promovat politicia bugetar-

fiscală a statului în teritoriul administrat, a acordat ajutor metodic autorităţilor publice 

locale privind executarea bugetului pe anul 2021 şi elaborarea bugetului pentru anul 

2022, a recepţionat, totalizat şi prezentat diverse rapoarte privind executarea bugetului, 

acordarea ajutorului metodologic privind evidenţa contabilă a agenţilor economici, ş.a. 

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost realizate următoarele activităţi: 

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

bugetul raional rapoartele privind  executarea bugetului pe anul 2020, s-au 

generalizat şi s-au prezentat la Ministerul Finanţelor. Au fost recepţionate, 

totalizate şi prezentate rapoartele privind executarea bugetului pe trimestrul II şi pe 

trimestrul III 2021. 

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

totalizate şi prezentate la Ministerul Finanţelor rapoarte operative privind datoriile,  

statele şi efectivul de personal; 

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

anul 2022, în scopul determinării transferurlor din bugetul de stat. 

4. Au fost examinate 285 solicitări de redistribuire a alocaţiilor bugetare şi întocmite 

proiecte de autorizaţii ale preşedintelui raionului privind redistribuirea alocaţiilor, precum 

şi introduse în sistemul informaţional de gestiune a alocaţiilor bugetare redistribuirile 

aprobate. 

5. Au fost acordate 412 consultaţii în probleme ce ţin de metodologia evidenţei 

contabile în sectorul bugetar, întocmirea rapoartelor, elaborarea şi administrarea 

bugetului, aplicarea sistemelor informaţionale de management bugetar. 

6. Au fost desfășurate două seminare instructive.  
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7. Au fost elaborate 26 proiecte de decizii ale consiliului raional şi dispoziţii ale 

Preşedintelui raionului, ce au tangenţă cu gestionarea finanţelor publice (aprobarea 

bugetului, modificarea bugetului, raportarea executării bugetului, monitoringul financiar 

al întreprinderilor municipale, repartizare profit obţinut de întreprinderile municipale, 

repartizări din fondul de rezervă, acorduri de cooperare cu APL de nivelul I).  

Bugetul raional pe anul 2021 a fost executat la venituri în sumă de 145227,0 mii lei 

(la nivel de 99,3%  din suma planificată), atestîndu-se o creştere de 5913,9 mii lei în 

comparaţie cu anul 2020. 

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

2021 s-au cheltuit mijloace bugetare în sumă de 146584,8 mii lei (la nivel de 96,7 % din 

plan). Comparativ cu anul 2020, s-au cheltuit cu 8325,6 mii lei mai mult. 

Serviciul Agricultură al Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații  Funciare 

și Cadastru pe parcursul anului 2021 a avut drept prioritate dezvoltarea şi implementarea  

   politicii agrare în teritoriul administrat. 

Complexul agro-alimentar al raionului Ocnița a deținut în anul 2021 terenuri cu destinație 

agricolă în proprietate privată 34518,7545 ha, inclusiv arabil 29264,0545 ha și plantații 

multianuale-4913,6816 ha. 

Terenurile consolidate în raionul Ocnița constituie 82%. În prezent sectorul agrar este 

reprezentat de 37 Societăți cu Răspundere Limitată (SRL), ce prelucrează mai mult de 10 

ha, Gospodării Țărănești (GȚ) -2341 dintre care prelucrează terenuri mai mult de 10 ha 

142, GȚ care prelucrează terenuri până la 10 ha 2199, o societate pe acțiuni, un Colegiu 

Agroindustrial și 2 puncte de colectare a cerealelor. 

În anul agricol 2021 în sectorul fitotehnic (cutivarea culturilor agricole de câmp) de către 

gospodăriile agricole au fost prelucrate, însemințate și cultivate culturi agricole pe o 

suprafață de 29264,0545 ha, după cum urmează: 

1.Grâu de toamnă -7500 ha 

2.Orz de toamnă - 1500 ha 

3.Orz de primăvară-390 ha 

4.Porumb/ boabe-7536 ha 

5.Porumb / siloz- 311 ha 

6.Rapiță-829 ha 

7.Secară-29 ha 

8.Ovăz-11 ha 

9.Triticole-1 ha 

10.Sfeclă de zahăr-1227 ha 

11.Floarea soarelui- 8536 ha  

12.Soia-826 ha 

13.Mazăre-20 ha 

14.Fasole-97 ha 

15.Hrișcă-3 ha 

16.Porumb zaharat -75 ha 

17.Cartofi-75 ha 

18.Legume-57 ha 

19.Bostănoase-144 ha 

20.Lucernă- 97 ha 
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Unele gospodării au folosit în anul precedent tehnologii avansate de conservare a 

umidității și a humusului din sol, printre acestea fiind: 

1. SRL „Inatol Agro”- 1200 ha (Mini Til) 

2. SRL „Movil Agro” -300 ha (No Til), 150 (mini Til) 

3. SRL „Plaul Bîrlădean” – 670 ha (No Til), 300 ha (Mini Til) 

4. Condrațchii Eugen – 237 ha (No Til), 400 ha (Mini Til). 

Anul agricol 2020-2021 a fost unul bun pentru agricultorii raionului Ocnița, necătând la 

unele calamități naturale de proproții mici, cu ploi abundente și vânturi puternice, care au 

avut loc în unele localități ale raionului Ocnița. 

În unele gospodării culturile de câmp au fost afectate parțial, fiind culcate la pământ 

din cauza vânturilor: 

-GȚ „Curtean Iurii” s. Ocnița, - floarea soarelui- 30 ha ; 

-GȚ „Voinescu Ion” s. Mihălășeni –porumbul -25 ha, 

În acest sens, autoritățile APL I au întocmit Acte cu privire la pagubele cauzate de 

vânturile puternice.S-a pus în aplicare  Regulamentul cu privire la stabilirea cuantumului de 

motorină din ajutorul umanitar extern, acordat de către România, destinat suportului 

agricultorilor afectați de seceta din 2020. 

Anul agricol 2021 a fost un an rodnic pentru agricultorii raionului Ocnița, care au 

obținut roade bune la toate culturile: 

1. Grâu de toamnă -5,2 t/ha 

2.Orz de toamnă - 4,8 t/ha 

3.Orz de primăvară - 3,9 t/ha 

4.Porumb la boabe -   8,0 t/ha 

5.Porumb la siloz -26 t/ha 

6.Rapiță - 2,3 t/ha 

7.Secară - 3,2 t/ha 

8.Ovăz-  2,5 t/ha 

9.Triticole - 5,9 t/ha 

10.Sfeclă de zahăr – 50 t/ha 

11.Floarea soarelui - 2,9 t/ha 

12.Soia - 2,9 t/ha 

13.Mazăre - 2,4 t/ha 

14.Fasole - 1,7 t/ha 

15.Hrișcă - 1,0 t/ha 

16.Porumb zaharat - 1,5 t/ha 

17.Cartofi - 20t/ha   

Gospodăriile care au obținut cele mai  mari rezultate sunt: 

 Culturile  de I grupă: 

− SRL „Dîngenarul”, cond. Popov Igor, grâu de toamnă – 8,4 t/ha; 

− GȚ „Condrațchii Eugeniu”, cond. Condrațchii Eugeniu, grâu de toamnă – 7  t/ha; 

− SRL „Inatol Agro” cond. Tomai Ion, grâu de toamnă – 6,8-7,0 t/ha; 

Culturi tehnice: 

− floarea soarelui –3,9 t/ha -  SRL „Palmoc Agro”, cond. Țîrchi Pavel; 

− porumb - 15 t/ha – SR JLC „Agro Maiac”, cond Musteață Svetlana; 
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− sfeclă de zahăr – 60 t/ha – SRL „Plaiul Bîrlădean”, cond. Pavliuc T. 

Legume: 

− GȚ „Gumeniuc S.A.” – cea mai înaltă productivitate 

Culturi furajere: 

− SRL JLC „Agro Maiac” 

O ramură importantă în sectorul agrar din  raionul Ocnița este cultivarea culturilor 

multianuale. Suprafața totală a acestora constituie 4913,6816 ha, iar 4619,00 de vârstă 

productivă. 

Cele mai răspândite specii de plantații multianuale sunt mărul, prunul, cireșul, părul și 

gutuiul.În teritoriul administrat au sădit suprafețe de livezi  și s-au înregistrat în anul 2021- 

10 agenți economici:  

1.livezi de măr  cu suprafața de 30,24 ha. Cele mai răspândite soiuri sunt: 

• Gala Dellicious 

• Florena 

• Campion 

• Akane 

      2.livezi de cireș  cu suprafața de 5,87 ha. Cele mai răspândite soiuri sunt: 

• Bigarreau Burlat 

• Regina 

• Karina 

• Kordia 

    3.livezi de păr  cu suprafața de 1,68 ha. Cel mai răspândit soi: 

• Williams 

Suprafața totală 37,79 ha de livadă sădită este intensivă, cu  un număr de la 1500-1800 de 

pomi la hectar. 

Ploile torențiale cu grindină, care au avut loc pe teritoriul  raionului Ocnița în luna iunie 

2020,  au produs prejudicii la culturile multianuale pomicole agenților economici care, 

la rândul lor, s-au adresat către APL de nivelul I și au fost întocmite Acte de constatare 

a pagubelor cauzate plantațiilor pomicole.  

Nr. Primăria Suprafața afectată 

(ha) 

Suma estimativă 

(lei) 

1. com. Bîrnova 110 6 160 000 

2. s. Unguri 67,17 2 763,114 

3. Com. Vălcineț 84,31 12 167 109 

4. s. Calarașovca 52,06 16 59 366 

5. com. Ocnița 45 703 800 

6. s. Gîrbova 8 96 000 

 

În virtutea calamităților naturale care s-au produs, pomicultorii raionului Ocnița au 

înregistrat rezultate bune. Printre cei mai buni pomicultori ai raionului menționăm: 

• SRL „Plaiul Bârlădean”, cond. Pavliuc Tatiana, 

• GȚ „Vicol Iurii”, cond. Vicol Iurii. 
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Ramura Zootehnică este una strategică și de importanță majoră pentru economia 

raionului, însă spre regret nu i-a fost acordată atenția cuvenită. Nu toate gospodăriile își 

asumă responsabilitatea întru  dezvoltarea ramurii  date. 

În raionul Ocnița sunt: 

Ferme de bovine - 

• SRL JLC „Agro Maiac” s. Rujnița – un efectiv de 365 de capete, dintre ele - 250 de 

vaci mulgătoare.  

• GȚ „Malear Diana” s. Mihălășeni - un efectiv de 70 de bovine și respectiv vaci 

mulgătoare - 60 de capete. 

Ferme de porcine: 

• GȚ „Lupu Svetlana” s. Hădărăuți – un efectiv de 100 de capete 

• GȚ „Nisteriuc Gheorghe” s. Grinăuți-Moldova – un efectiv de 70 de capete. 

• SRL „Inatol Agro” s. Gîrbova – un efectiv de 80 de capete. 

Ferma de caprine: 

• SRL „Inatol Agro”, cond. Tomai Ion, s. Gîrbova – un efectiv de 150 de capete. 

Creșterea animalelor în raionul Ocnița  este în declin din cauza prețurilor mici de 

realizare a producției. 

Agenții economici proprietari de ferme de bovine și caprine care sunt înregistrați în 

Registrul de Stat (conform Legii 231/2006 privind identificarea și înregistrarea 

animalelor)  au primit subvenții.  

În baza Legii nr.276 „Cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și nivelului rural”, în temeiul Hotărârii Guvernului RM nr.836 din 18 

noiembrie 2020 privind acordarea de plăți directe per cap de animal și în conformitate 

cu Ordinul Ministrului nr.27 din 15.02.2021 privind lansarea apelului de depunere a 

cererilor, Serviciul Agricultură din cadrul Direcției Economie, Agricultură, Turism, 

Relații Funciare și Cadastru a informat și a prezentat toate modelele de anexe din 

Regulament, necesare pentru a fi completate și prezentate la Agenția de Intervenții și 

Plăți în Agricultură pentru a beneficia de subsidii. 

În raionul Ocnița au beneficiat  de subsidii per cap de animal au fost următorii agenți 

economici: 

1. SRL JLC „Agro Maiac” s. Rujnița, com Bîrlădeni – bovine; 

2. GȚ „Malear Diana” s. Mihălășeni – bovine; 

3. SRL „Inatol Agro” s. Gîrbova – caprine. 

 

La întocmirea Cadastrului Funciar – general pe raion, în materialele de evidenţă 

cadastrală, au fost incluse datele cu privire la modificările curente care au avut loc în 

perioada anului 2021 la  categoriile de terenuri. 

În conformitate cu Legea nr.29 din 05-04-2018  privind delimitarea proprietății 

publice şi în baza Hotărârii Guvernului RM nr.80 din11.02.2019 privind aprobarea 

Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor 

proprietate publică, pentru anii 2019–2023,  raionul Ocniţa  a fost selectat ca proiect 

pilot. Cadastrul funciar al fiecărei primării a fost efectuat  în baza inventarierii efectuate 

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

apartenenţă şi pe domenii. 
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  În perioada 01 ianuarie 2019 – 01 ianuarie 2022  – în cadastrul funciar au fost 

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

formelor de proprietate, ale deţinătorilor funciari, a satelor (comunelor), oraşelor din 

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

conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.705 din 20.10.1995 privind modul de 

înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi  defrişare a plantaţiilor perene, precum 

şi modificarea destinaţiei terenurilor în baza art.36 al Codului Funciar. Au fost indicate 

terenurile irigate şi desecate a căror sisteme nu au fost date la pierdere. 

La 01 ianuarie 2022 suprafaţă totală de 59871.1199 ha : inclusiv 

Conform categoriilor de terenuri : 

I.  Terenuri cu destinaţie agricolă – 43936.7629 ha , 

II. Terenurile satelor, oraşelor , municipiilor – 5729.5146 ha , 

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

destinaţii speciale – 1706.6262 ha , 

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

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

zonelor verzi – 64.4915 ha, 

V. Terenurile fondului silvic – 7704,195 ha , 

VI. Terenurile fondului apelor – 729.5297 ha ,  

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

 

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

33 de localităţi. 

După tipul de proprietate categoriile de terenuri sunt divizate în: 

1. Terenurile proprietate publică a statului – 8444,4667ha; 

2. Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale- 

12224,3168 ha ; 

3. Terenurile aflate în proprietate privată- 39202,3364ha. 

Întru implimentarea şi demararea proiectului pilot de delimitare masivă a terenurilor 

proprietate publica a Statului, APL II şi APL I, s-a efectuat  revizuirea hotarelor 

unitaţilor administrativ teritoriale a 21 de primării ale raionului Ocniţa. În urma 

stabilirii hotarelot UAT din raion şi stabilirea hotarelor între raioanele vecine, cât şi 

hotarele cu Ucraina,  raionul Ocniţa si-a mărit suprafaţă  cu 124,1399 ha, prin precizări. 

Hotarele UAT au fost efectuate pe baza planului ortofoto din 2016 au fost coordonate 

cu primăriile raionului Ocniţa cât şi cu raioanele vecine şi au fost aprobate la consiliul 

raional Ocniţa. 
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la 01 ianuarie 2020 la 01 ianuarie 2021

1 2 3 4 5

I

Terenuri cu destinaţie agricolă                                                           

Земли сельскохозяйственного назначения 43919,9421 43936,7629 16,8208

II
Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor                                                             

Земли сел, городов, муниципиев
5621,3831 5729,5146 108,1315

III

Terenurile destinate industriei, transportului, 

telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale  

 Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного специального назначения              inclusiv – 

в том числе:
1708,1012 1706,6262 -1,475

IV

Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii 

sănătăţii, activităţii recreative, terenurile de valoare 

istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale 

zonelor verzi

Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко – культурного  

64,4915 64,4915 0

V

Terenurile fondului silvic 

Земли лесного фонда    inclusiv – в том числе:
7704,195 7704,195 0

VI

Terenurile fondului apelor  

Земли водного фонда        inclusiv – в том числе:
728,8671 729,5297 0,6626

VII

Terenurile fondului de rezervă

Земли резервного фонда                         inclusiv – 

в том числе:
0 0 0

TOTAL TERENURI                                                                    

ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ                         inclusiv – в том 

числе:

59746,98 59871,1199 124,1399

num

ărul 

cate

denumirea categoriei
Suprafaţa totală Diferenţa faţă de 

anul trecut

 
 

Cea mai mare suprafaţă, extinsă în urma precizărilor este oraşul Ocniţa cu circa 111 

ha. În Cadastrul Funciar din data 01.01.2022 nu a fost inclusă doar prima etapă a 

proiectului,  celelalte 4 etape vor fi incluse după finalizarea definitivă a proiectului. 

În perioada 01 ianuarie 2021 – 01 ianuarie 2022 Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru a 

efectuat controlul detailat pe : 

✓ terenurile cu proprietate  privată (cota de teren echivalentă şi cota mică) 

pentru impozitatea deţinătorilor şi agenţilor economici pe anul 2021-au fost 

efectuate listele deţinătorilor de teren cu indicarea numărului cadastral, 

bonitatea medie şi suma de grade hectare. Datele enunţate mai sus au fost 

verificate cu registrul cadastral a OST Ocniţa. 

✓ terenurile cu proprietate privată (grădini şi loturi de pe lângă casă), în 

conformitate cu măsurările efectuate de firmele private pe baza 

implimentării Programulu de Stat Cadastru a bunurilor imobiliare, care au 

trecut coordonarea şi înregistrarea la OST Ocniţa (datele au fost luate şi 

precăutate de primării de la OST Ocniţa) şi pe baza contractelor de 

cumpărare-vânzare a terenurilor; 

✓ terenurile cu proprietate publică a UAT, ce sunt incluse în intravilanul 

satului, comunei, oraşelor cu menire socială şi altele  

✓ terenurile cu proprietate publică a Statului,  ce sunt incluse în 

intravilanul satului, comunei, oraşelor cu menire socială şi altele,  în 

conformitate cu măsurările efectuate de firmele private pe baza 

implimentării Programulu de Stat Cadastru a bunurilor imobiliare. care au 

trecut coordonarea şi înregistrarea la OST Ocniţa (datele au fost luate şi 
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precăutate de primării de la OST Ocniţa) şi pe baza contractelor de 

cumpărare-vînzare a terenurilor; 

✓ terenurile proprietate publică a UAT din fondul forestier a pădurilor, 

fîşiilor forestiere şi tufarilor în conformitate cu deciziile primăriilor şi 

contractelor de arendă a terenurilor cu Ocoalele silvice Ocniţa şi Otaci , 

Întreprinderea silvică Edineţ. 

✓ terenurile proprietate publică a UAT din fondul de rezervă  a altor 

terenuri (alunecări de terenuri, rîpi, terenuri neproductiveşi terenuri 

degradate) pentru a găsi terenuri pentru împădurire; 

✓ Terenurile de sub fîlii forestiere de protecţie a UAT începând cu anul 

1999 şi mişcarea lor an de an până în prezent pentru a efectua modificarea 

categoriei de terenuri;  

✓ Terenurile de sub drumuri a UAT începând cu anul 1999 şi mişcarea lor 

an de an până în prezent pentru a efectua modificarea categoriei de terenuri; 

✓ Terenurile de sub iazuri  a UAT începând cu anul 1999 şi mişcarea lor an 

de an până în prezent pentru a efectua modificarea categoriei de terenuri; 

✓  Casarea, defrişarea şi înfiinţarea terenurilor de plantaţii multianuale 

începând cu anul 2021 până în prezent, divizîndu-le după  ani, proiect, 

parcele, hectare, suma de grade hectare şi proprietari. 

La 01 ianuarie 2022 suprafaţa totală a terenurilor ameliorate în teritoriul administrat 

constituie 3347.65 ha, inclusiv 398.89 ha irigate şi 2948.76 desecate. La momentul 

actual terenurile date nu mai există, dar nu au fost trecute la pierdere. 

În ceia ce  priveşte folosirea terenurilor repartizate pentru exploatarea  carierelor şi mi-

nereurilor,  serviciul relaţii funciare şi cadastru constată, că în perioada reformelor, 

recultivarea parcelelor prelucrate nu s-a efectuat, din lipsa surselor financiare şi inac-

tivitatea autorităţilor publice locale şi a beneficiarilor. 

 În anul 2021  Consiliul raional  a  organizat și desfășurat 64 de proceduri de achiziții 

publice dintre care: 

    Două licitații publice 

1.Reparația capitală și curentă a drumurilor publice din raion; 

2.Întreținerea drumurilor publice din raion; 

Trei proceduri prin cererea ofertelor de prețuri 

1.Achiziționarea produselor petroliere; 

2.Întreținera de iarnă a drumurilor publice; 

3. Reparația  curentă a drumurilor publice din raion; 

  59 de proceduri  sunt achiziții cu costuri mici sau contracte de valoare mică. 

✓ Licitația publică - Reparația și intreținera drumurilor publice locale din raion -S.A. 

DRUMURI-BRICENI, suma  6 109 525, 44 lei; 

✓ Licitația publică - Întreținera drumurilor publice din raion- S.A. DRUMURI-

BRICENI, suma 2 638 532,9;8 

Total: licitații publice:   8 748 058,42 lei 

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

SA”Drumuri Edineț, suma 450 000 lei; 

✓ COP - Produselor petroliere, ”Datario” SRL,  suma  237 270 lei; 
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✓ COP - reparația curentă a drumurilor publice locale din raion, SA „ DRUMURI-

BRICENI”,  suma  1 481 040 lei 

Total:  COP – 2 168 310   lei 

 Contracte  din sursă unică -911 060,00 lei 

 Contracte de valoare mică total-2 371 386 lei                   

         Total anul 2021:   14 198 814,42 lei   

EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

Reprezentanții Secției Economie au participat la ședințele  de lucru în cadrul Agenției 

pentru Eficiență Energetică, privind atragerea investițiilor de Eficiență Energetică și la 

alte activități  cu tematica data: 

➢ 2 ședințe (online cu tematica Instruirii managerilor Energetici raionali;  

➢ 2 ședințe informative cu manageri energetici raionali; 

➢  1 ședință cu prezența fizică cu tematica ”Instalațiile eoliene și eficiența lor” 

(Călărași). 

➢ Participarea în comisia de monitorizare a proiectului ”Construcția Platformei multi 

funcționale”, organizat de ODIM în cadrul CR Ocnița; 

➢ ședințele online organizate de  Academia de Administrare Publică cu tematica 

 ,, Egalitatea de gen în administrația publică”; 

➢ seminarul științific online ”Dimensionarea socio-economică a dezvoltării durabile 

a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord”; 

➢  recepția finală a  proiectului ”Modernizarea Infrastructurii turistice prin con-

strucția drumului de acces spre Mănăstirea ,, Adormirea Maicii Domnului” din 

satul Calarașovca , raionul Ocnița”; 

Au  fost publicate și expediate apeluri de proiecte: 

➢ Programul de granturi pentru securitatea umană (Programul KUSANONE), anunțat 

de ministerul Afacerilor Externe al Japoniei. 

➢ Concursul de granturi ”Fondul Ambasadorilor SUA” pentru Conservarea Culturală 

2022 (secția de cultură din or. Ocnița); 

➢ Acordarea consultației la completarea documentației pentru diferite programe și 

proiecte. 

Sectorul ÎMM 

A fost elaborate  baza de date privind agentii economici din r.Ocnița.  

 În data de 14-16 iulie  2021 a fost organizat Târgul expozițional universal ”Vara la Oc-

nița”,  la care au participat 20 agenți economici din diferite localități ale țării. 

În același timp  funcționarii publici au participat la ședințele de lucru, desfășurate de 

ODIMM privind implimentarea Programelor de susținere și dezvoltare a sectorului 

micului business (7 ședințe). 

În urma  conlucrării cu persoanele fizice și juridice din raion, pe parcursul anului de re-

ferință, 13 persoane din r.Ocnița au fost instruite în cadrul Programelor ODIMM.     

- o persoană a beneficiat de grant în sumă de 227,083 mii lei în cadrul Programului 

”PARE  1+1”. 

-  o persoană a beneficiat de grant în sumă de 110 mii lei în cadrul Programului ”Femei în 

Afaceri”. 

- 8 agenți economici au aplicat la Programul ”Fondul de garantare a creditelor”, suma 

garanției financiare constituind în total 4 569,500 mii lei.  
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Atragerea investițiilor din surse de finanțare și valorificarea lor,  

în localitățile raionului Ocnița pentru anul 2021 

Nr. 

d/o 

Localitatea 

Denumirea 

instituției 

Denumirea lucrărilor, 

achiziția bunurilor 

Suma,     mii lei 

Notă  

(nivelul de 

executare 

%) 

 

 

Total 

Donator 

(denumirea, 

suma) 

Buget Local 

(BL) 

Buget de 

stat (BS) 

Bugetul 

Instituției 

(BI) 

Consiliul 

raional 

(CR) 

Fondul 

Rutier (FR) 

 

 

1 or.Ocnița 

Sistema de semnalizare anti-

incendiu Grădinița Lăstăraș    

or. Ocnița 

99,806  99,806 BL 

 

100 % 

  

Sistema de semnalizare anti-

incendiu GrădinițaGhiocel      

or. Ocnița 

116,1  116,1 BL 

 

100% 

  

Reparația curentă și capitală  a 

str. Florilor, Crîlov, Luceafărul, 

Independenței 72-74, Mali-

novschii 

1 401,048  

600 BS 

801,048 BL 

 

100% 

  

Construcția a 2 terenuri de joacă 

str. Malinovschi și     50 Ani ai 

Biruinței 

58,476  58,476 BL 

100% 

  

Montarea sistemului de su-

praveghere video (12 camere) 

 

99,806 
70 GAL 33 

Vaduri  
29,806 BL 

 

100% 

  
Instalarea ghidranților str. Rap-

id, Libertății 
19,949  19,949 BL 

100% 

  
Reparația sălii festive Grădinița 

Lăstăraș 
105,096  105,096 BL 

100% 
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Reparația capitală a str. Liber-

tății, partea 2. 
640,340  

BS 200 

BL 440,340 

 

100% 

  
Reparația sistemului termic a 

primariei or. Ocnița 
184,873  184,873 BL 

 

100% 

  
Procurarea și instalarea ca-

zanelor la Grădinița Ghiocel 
149,760  149,760 BL 

 

100% 

  
Lucrări de pavare a scărilor și 

platoului primariei or. Ocnița 
279,204  279,204 BL 

 

100% 

  

Lucrări de pavare a parcului 

Aleea persoanelor remarcabile 

din r. Ocnița 

1 094,661  
500 BS 

594,661 BL 

 

100% 

  
Lucrări de reparație a 5 foișoare 

la Grădinița Ghiocel 
213  FISM 172,8 40,2 BL 

 

100% 

  

Construcție trotuar la LT. 

Biruitorul și construcție trotuar 

pentru Stație de asteptare str. 50 

Ani ai Biruinței 

82,586  82,586 BL 

 

100% 

  

Reparația capitală a 

acoperișului, peretelui 

spălătoriei 

213,105  213,105 BL 

 

100% 

  
Construcție Stație de asteptare 

str. 50 Ani ai Biruinței 
44,210  44,210 BL 

 

100% 

  
Reparație curentă a drumurilor 

or. Ocnița 
239,932  239,932 BL 

 

100% 

  

Reparația capitală a scării de 

evacuare la Casa de Cultură 

 

76,938  76,938 BL 

 

100% 

  Reparația curentă a havuzului 46,348  46,348 BL 100% 

  

Schimbarea geamului și ușa de 

la intrare din PVC la OMF Oc-

nița 

70   70 CR 

100 % 

  
Pregătirea suprafețelor 

stadioanelor Școlii sportive 
5 673,9 

Federația 

Moldovenea

scă de Fotbal 

Covoare – 2 

074 

3 599,9 CR 

100 % 
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  Procurarea autobusului școlar 837,4  837,4 BI 100 % 

  
Reparatia capitală a acoperișului 

și a copertinei Școlii sportive 
163,7  163,7 BI 

100 % 

  
Reparația capitală a sistemei de 

încălzire a Școlii sportive 
113  113 CR 

100 % 

  
Reparația capitală a unui cabinet 

de clasă a Școlii sportive 
45.7  45.7 BI 

100 % 

  
Reparatia capitala Centrului de 

Creație pentru copii Ocnita 
72  72 BI 

100 % 

  
Instalarea ferestrelor la sediul 

Directia Învățămînt 
76,2  76,2 BI 

100% 

  

Reparația capitală a sondei ar-

teziene Nr 08/41 la Spitalul 

raional 

236  236 CR 

100 % 

  
Reparația panourilor informa-

tive la întrarea în raion 
71,3  71,3 CR 

100% 

  
Reparația capitală a clădirii Azil 

pentru bătrîni  
723  723 CR 

100 % 

  
Reparația capitală a pragului și 

pereului școala de Arte 
363  363 CR 

100% 

    Instalarea uși la Biserică 103,3  103,3 CR 100% 

  
Elaborarea proiectului sistem 

antiincediu LT Sadoveanu 
14  14 BI 

100% 

  
Reparația acoperișului plat LT 

Sadoveanu 
295,5  295,5 CR 

100% 

  

Construirea rețelei pentru ali-

mentarea cu apă caldă LT Sado-

veanu 

139  139 CR 

100% 

  
Procurarea materialelor de con-

strucție LT Sadoveanu 
85,6  85,6 BI 

100% 

  
Procurarea mobilierului școlar 

LT Sadoveanu 
189,5  189,5 BI 

100% 

  
 Măsurări și încercări electrice 

de laborator LT Sadoveanu 
20,3  20,3 BI 

100% 

  
Reparația scărilor exterioare cu 

rampă LT Sadoveanu 
77,5  77,5 BI 

100% 

  
Reparația capitală a cabinetui de 

bibliotecă LT Sadoveanu 
152,9  152,9 BI 

100% 
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Sistem de semnalizare anti-

incendiu LT Sadoveanu 
446,1  446,1 CR 

100% 

  
Procurarea uscătoarelor de mîini 

LT Sadoveanu 
24,9  24,9 BI 

100% 

  
Procurarea echipament IT 

tehnicii de calcul LT Sadoveanu 
213,4  

203,4 BI  10 

CR 

100% 

  
Înlocuirea tîmplăriei          LT 

Sadoveanu 
39  39 BI 

100% 

  
Procurarea și instalarea jalu-

zelelor LT Sadoveanu 
72  72 BI 

100% 

  

Procurarea inventarului de 

producție și gospodăresc LT 

Sadoveanu 

26,3  26,3 BI 

100% 

  
Repararea capitală a viceurilor 

LT Biruitorul 
177,8  177,8 CR 

100% 

  
Instalarea sistemului 

antiincendiar LT Biruitorul 
284,1  284,1 CR 

100% 

  
Achiziția mobilierului  școlar 

(mese, scaune) LT Biruitorul 
22,7  22,7 BI 

100% 

  Achiziție camerei video Biruit. 2,158   2,158 BI 100% 

  
Achiziția imprimantei LT 

Biruitorul 
8,5   8,5 BI 

100% 

  Total localiate 16 004,996 2 316,8 13 688,196  

2 Or.Otaci Lucrări de amenajare a 

trotuarelor 

594,8 

 

 400 BS  

194,8 BL 

100 % 

  

Amenajarea (lucrări de pregătire 

terenului pentru instalarea ierbii 

artificiale) stadionul orășenesc 

557,7 

 

 

  249 CR 

 308,7 BL 

100 % 

  Reparația capitală a drumurilor 800 

 

  800 FR 100 % 

  Reparația curentă a drumurilor 975,5 

 

  975,5 FR 100 % 

  Lucrări de amenajare a mini-

stadionului pe str.P.Korceaghin 

298,7 

 

   298,7 BL 100 % 

  Repararea și extinderea 

iluminatului stradal 

239,2   239,2 BL 100 % 

  

Covoare din material artificial 

pentru stadion orășenesc 

2071,3 Federația 

Moldovenea

scă de 

fotbal, 

2071,3 

 100 % 

  Reparatie curenta a CS Otaci 26  26 BI 100% 
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Mobilier școlar(mese p-u ele-

vi,tablă magnetică) Liceu 
61,9  61,9 BI 

100% 

  

Mașini și utilaje  (impri-

mante,boiler,modem p-u contor 

gaz) Liceu 

 

26,5  26,5 BI 

100% 

  

Mașini și utilaje (calculator, 

printer,proiectoare,ecrane, 

laptop) Liceu 

137,7  

131,7 BL   6 

CR  

 

100% 

  Total localiate 5 789,3 2 071,3 3 718  

3 or.Frunză Usi si geamuri pentru scoala 63,933 
FISM 

63,933 
 

100% 

  

Iluminarea stradală 

 

56,018  56,018 BL 

100% 

  Aprovizionarea cu apa 596,318 

Fondul 

Ecologic 

596,318 

 

90% 

  Reparatia străzilor 133,2  133,2 FR 100% 

  Total localiate 849,469 660,251 189,218  

4 com.Bîrlădeni Reparatia gradinița Rujnița 209,4  209,4 BL 100% 

  Reparația drumurilor 250  250 BS 100% 

  Reparația drumurilor     300  300 BL 100% 

  Iluminat  stradal 150  150 BS 100% 

  Foișore   90  90 BL 100% 

  
Boxe musicale c/c Rujnița , Pal-

adea 
12  12 BL 

100% 

  Reparația  fîntînii  Rujnița 80  80 BL 100% 

  
Procurarea mobilierului  c/c 

Rujnița 
44,3  44,3 BL 

100% 

  Scena  c/c  Paladea  121,8  121,8 BL 100% 

  
Stații de oprire s.Bîrlădeni  

,Paladea 
56  56 BL 

100% 

  Înverzirea(procurarea puieților) 35  35 BL 100% 

  Reparația APL 114,9  114,9 BL 100% 
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  Amenajarea teritoriului 62,5  62,5 BL 100% 

  Instalarea internetului gimnaziu 48,5  48,5 BI 100% 

  Laptop gimnaziu 11,4  11,4 CR 100% 

  Instalarea jaluzelelor gimnaziu 22  22 BI 100% 

  Total localiate 1 607,8  1 607,8  

5 s.Bîrnova 
Reparaţia Căminului cultural 269,5  

69,5 BL 

200 BS 

100% 

  
Reparaţia drumurilor 578,9  

278,9 BL 

300 BS 

100% 

  Apeduct, canalizare şi staţia de 

epurare 
8 173,163 

FEN- 7 000, 

Agent 

economic – 

115, 

Contribuţia 

locatari -875 

183,163 BL 

 

  Total localiate 9 021,563 7 990 1 031,563  

6 com.Calarașovca Reparația sediului Primăriei 3,3  3,3 BL 100% 

  Iluminarea stradală 87,6  87,6 BL 100% 

  
Reparația gr.de copii din 

s.Berezovca 
10,5  10,5 BL 

100% 

  Amenajarea terenului de joacă 85,3  85,3 BL 100% 

  Amenajarea monumentului 37,7  37,7 BL 100% 

  
Montarea sistemului de suprave-

ghere video + signalizarea 
50  50 BL 

100% 

  
Reparația capitală a 

gimn.Calarașovca 
1514,6  1514,6 CR 

100% 

  Reparația drumurilor 252,8  252,8 FR 100% 

  
Achizița Laptop 

gimn.Calarașovca 
5,971  5,971 CR 

100% 

  
Achiziția televizoarelor 

gimn.Calarașovca 
10,2  10,2 BI 

100% 

  
Achiziția calculatoarelor 

gimn.Calarașovca 
13,875  13,875 BI 

100% 

  
Achizița Laptop 

gimn.Berezovca 
5,971  5,971 CR 

100% 

  
Achiziția televizoarelor 

gimn.Berezovca (3 unit) 
15,912  15,912 BI 

100% 

  
Achiziția mobilei 

gimn.Berezovca 
11,750  11,750 BI 

100% 
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Achiziția calculatoarelor 

gimn.Berezovca 

 

23,509  23,509 BI 

100% 

  
Modificarea proiectului drum de 

acces la Mănăstire 
60  60 CR 

100% 

  
Amenajarea teritoriului aferent 

Mănăstirii 
272,2  272,2 CR 

100% 

  Total localitate 2 461,188  2 461,188  

7 s.Clocușna Reparația drumurilor locale 258.2  258,2 FR 100% 

  
Inscripție metalica la intrare in 

sat 
50  50 BL 

100% 

  Teren de joaca pentru copii 100  100 BS 100% 

  Servicii topografice si geodezice 87 

50 S.R.L. 

Agro-

MATEI 

37 BL 

100% 

  
Reparația sistemului de incalzire 

la gradinita de copii   
63.1  63,1 BL 

100% 

  
Instalarea ușilor PVC la 

gradinita de copii  
52.2  52,2 BL 

100% 

  
Instalarea ușilor PVC in prima-

rie 
46.6  46,6 BL 

100% 

  
Procurarea tehnicii (2-

televizoare) la Gimnaziu 
16  16 BI 

100% 

  Tehnica de calcul (tableta) 5.4  5,4  CR 100% 

  Scaune de parc cu speteaza 10.8 
10 S.R.L. 

Agro-Matei 
0.8 BI 

100% 

  Total localitate  689,3 60 629,3  

8 s.Corestăuți Iluminarea stradală 302,3  

 202,3 BL 

100 BS 

100% 

  Reparația drumurilor 300  300 BS 100% 

  Gard la cimitir 88,6  88,6 BL 100% 

  Reparația capitală a primăriei 248,8   248,8 BL 100% 

  Foișorul de vară la grădiniță 55  55 BL 100% 

  Mobilă pentru grădiniță 19.2  19.2 BL 100% 

  Jaluzele pentru Casa de Cultură 12.9  12.9 BL 100% 
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  Imprimantă pt gradiniță                                    4.3  4.3 BL 100% 

  Procesor pt primărie 5.7  5.7 BL 100% 

  Jaluzele pt primărie 5.5  5.5 BL 100% 

  Procurarea сentrului muzical 

gimnaziu 
5.15  5.15 BI 

100% 

  
Procurarea aspirator gimnaziu 1.2  1.2 BI 

100% 

  Procurarea scaune/bănci 

gimnaziu 
16.875  16.875 BI 

100% 

  Procurarea imprimantă color 

gimnaziu 
6.385  6.385 BI 

100% 

  Procurarea imprimantă 

gimnaziu 
4.895  4.895 BI 

100% 

  Procurarea conditioner pt 

ospătărie gimnaziu  
46.302  46.302 BI 

100% 

  Procurarea televizoarelor  în 

clase gimnaziu 
14,511  14,511BI 

100% 

  Instalarea Internet în clase și 

cabinete gimnaziu 
15.5  15.5 BI 

100% 

  Total localitate 1 153,118  1 153,118  

9 s.Gîrbova 
Casa de cultură, procurarea ușei 17,7 

 17,7 BL 100% 

  
Gimnaziu, reparație la clădire 44,7 

 44,7 BL 100% 

  
Grădiniță, televizoare,aspirator 

33 

 

 33 BL 100% 

  
Primarie,  imprimantă 10 

 10 BL 100% 

  
Casa de cultură,set de mobilă 17,8 

 17,8 BL 100% 

  
Grădiniță, set de mobilă 16,7 

 16,7 BL 100% 

  
Grădinița, teren de joacă 51 

 51 BL 100% 

  Casa de cultură, costume 

naționale,opinci 
12,8 

 12,8 BL 100% 

  Casa de cultură construcția 

casangeriei 
185,7 

 185,7 BL 100% 

  
Reparația drumurilor 154,8 

 154,8 FR 100% 

  
Reparația drumurilor 200 

 200 BS 100% 

  
Planșet, imprimantă gimnaziu 19,9 

 19,9 BI 100% 

  
Arogaz gimnaziu 16,6 

 16,6 BI 100% 

  
Set de mobilă gimnaziu 8 

 8 BI 100% 

  
Tablă magnetică gimnaziu 8,7 

 8,7 BI 100% 

  
Bănci și scaune gimnaziu 21,7 

 21,7 BI 100% 

  
Ușă gimnaziu 12 

 12 BI 100% 

  Total localitate 831,1  831,1  
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10 
com.Grinăuți-

Moldova 

Reconstructia monumentului 

Grinăuți-Raia 
15,7  15,7 BL 

100% 

  Iluminația stradala 200  200 BS 100% 

  
Lucrari de reparație a cladirii 

primariei 
107  107 BL 

100% 

  

Reparatia drumurilor beto-

nasfaltic,varianta alba, reparatia 

podului, Grin.Moldova, Rediul-

Mare  

242.2  242,2 FR 

100% 

  
Reparatia drumurilor din co-

mună 
250  250 BS 

100% 

  
Lucrari de reparație la caminul 

cultural Grin.Raia 
31,3  31,3 BL 

100% 

  
Lucrari de reparație  Casa de 

cultura Rediul-Mare 
36,7  36,7 BL 

100% 

  

Reparația retelei electrice la 

gradinița  ,,Andries’’ 

Gr.Moldova 

76,5 50 FISM 26,5 BL 

100% 

  
Alimentarea cu apa a s. Rediul-

Mare 
63 

30 Fondul 

Ecologic 33 

contribuția 

populației 

 

100% 

  

Alimentarea cu apa a            s. 

Grinauti-Moldova, s.Grinauti-

Raia 

887.1 887,1 Fondul 

Ecologic 

 Parțial 

  
Reparația capitală a cazangeriei 

gimnaziu 
159,8  159,8 CR 

100% 

  Tableta gimnaziu 5,4  5,4 BI 100% 

  
Elaborarea proiectului 

acoperișului sălii de sport 
9,6  9,6 BI 

100% 

  
Reparația acoperișului, pragului 

OMF Grin.Moldova 
60  

60 CR 100% 

  Total localitate 2 144,3 1 000,1 1 144,2  

11 s.Dîngeni  Reparaţia drumurilor 214  214 BL 100% 

  
Reparaţia capitală a iluminatului 

stradal 
298,6  298,6 BL 

100% 

  

Achiziţionarea materialelor de 

reparaţie şi echipament pentru 

iluminat stradal 

381,6  381,6 BL 

100% 
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  Reparaţia  Bibliotecii săteşti 216,8  216,8 BL 100% 

  
Reparatia capitala a retelei de 

iluminare, gimnaziu 
70,9  70,9 CR 

100% 

  Total localitate 1 181,9  1 181,9  

12 s.Hădărăuți Reparația clădirii primăriei 144,7  144,7 BL 100% 

  Reparația Caminului Cultural 129,6  129,6 BL 100% 

  Iluminarea stradală 82,2  82,2 BL 100% 

  Reparația opririi de autobuse 17,7  17,7 BL 100% 

  Reparația capitală a bibliotecii 201,9  201,9 BL 100% 

  Reparația străzilor 209,9  209,9 FR 100% 

  Reparația gardului la grădiniță 106,8  106,8 BL 100% 

  
Reparația gardului la cimitirul 

din sat 

70,8  70,8 BL 100% 

  Reparația străzilor din sat 124,7  124,7 BL 100% 

  
Instalarea camerelor de  su-

praveghere la întrările în sat  

78,7  78,7 BL 100% 

  
Reparatia blocului alimentar 

gimnaziu 
231,7  231,7 CR 

100% 

  Tableta  Lenovo gimnaziu 5.4  5,4 CR 100% 

  LAPTOP gimnaziu 6  6 CR 100% 

  Reparația capitală OMF  600  600 CR 100% 

  Total localitate 2 010,1  2 010,1  

13 com.Lencăuți 

Renovarea acoperișului  cu în-

veliș de   profil metalic,Căminul 

cultural Verejeni 

 

225,5    225,5 BL 

100% 

  

Reparația capitală a sălilor de 

ocupație, Căminul cultural 

Lencăuți 

112,2   112,2 BL 

100% 

  

Înlocuirea ferestrelor  din  lemn    

cu  ferestre  termopan CC 

Lencăuți 

27  27 BL 

100% 

  
Dotarea cu mobilier a  sălii  de  

festivități CC Lencăuți 
65  65 BL 

100% 

  
Conservarea    gunoiștei  din  

10  10 BL 100% 
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s.Lencăuți 

  
Amenajarea împrejmuirii  cim-

itirului s. Verejeni – 400m  
65  65 BL 

100% 

  

Amenajarea  acoperișului și 

împrejmuirii depozitului de pro-

duse grădinița Verejeni 

40  40 BL 

100% 

  
Montarea   sistemului  de luat 

vederi  -  15  camere 
56  56 BL 

100% 

  Reparația  a  2 porțiuni  de drum 204,3  204,3 BL  100% 

  
Procurarea mesei pentru şedinţe 

în cancelarie gimnaziu Lencăuți 

4,6 

 

 

4,6 BI 

 

100% 

 

  

Procurarea setului de mese  în 

cabinetul directorului 

gimn.Lencăuți 

4,2  4,2 BI 

100% 

  
Procurarea laptop-ului 

gim.Lencăuți 
5,971  5,971 CR 

100% 

  Procurarea tabletei gim.Lencăuți 5,4  5,4 CR 100% 

  Procurarea dulap gim.Verejeni 5,136  5,136 BI 100% 

  Total localitate 830,307  830,307  

14 com.Lipnic 

Reparații capitale ale in-

stalațiilor de ilumunare      stra-

dală 

164  

100 BS  

64 BL 

100% 

  Reparația  drumurilor  locale 687,5  

200 BS 

395,5 FR 92 

BL 

100% 

  
Construcția blocului sanitar la 

gimnaziul s.Lipnic 
284,4 217,6 FISM 

29,9 BL 36,9 

BI 

100% 

  
Amenajarea terenului de joacă 

s.Paustova 
78,6 

38,6 Proiect 

LEADER 
 40 BL 

100% 

  

Reparația sistemului de 

pompare a apei, fîntîna artezi-

ană, s.Lipnic 

19,4  19,4 BL 

100% 

  
Reparația curentă a bibliotecii 

publice s.Lipnic 
39,6  39,6 BL 

100% 

  
Reparația capitală  a pardoselei, 

căminul cultural s.Lipnic 
100  100 BL 

100% 

  
Reparația curentă a coridorului  

în incinta primăriei 
19,9  19,9 BL 

100% 
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Instalarea balustradelor la in-

trarea în incinta primăriei 
18  18 BL 

100% 

  
Schimbarea ferestrei, ușa de la 

intrare din PVC la OMF Lipnic 
70  

70 CR 100% 

  Total localitate 1 481,4 256,2 1 225,2  

15 s.Mereșeuca 
Montarea trotuarelor pe str. 

Ștefancel Mare din 
210,5  210,5 BL 

100% 

  
Montarea trotuarelor la grădinița 

de copii 
41,7  41,7 BL 

100% 

  
Achiziționarea echipamentelor 

tehnice pentru grădinița de copii 
33,8  33,8 BL 

100% 

  

Achiziționarea panourilor edu-

caționale pentru grădinița de 

copii 

20,1  20,1 BL 

100% 

  
Achiziționarea mobilierului la  

grădinița de copii 
18,6  18,6 BL 

100% 

  

Achiziționarea materialelor de 

construcție pentru amenajarea 

stațiilor  de autobuse 

19,8  19,8 BL 

100% 

  
Prelungirea rețelei iluminatului 

stradal 
13  13 BL 

100% 

  Total localitate 357,5  357,5  

16 s.Mihălășeni 
Reparaţia capitală la cămunul 

cultural (schimbarea ferestrelor) 
47,3  47,3 BL 

 

100% 

  
Reparaţia capitală a conductei 

de gaz 
200  200 BL 

100% 

  
Procurarea echipamentului elec-

tronic-compiutere 
61,4  61,4 BL 

100% 

 

  

Lucrari de reparatii curente 

(echipamentul electric) 

gimnaziu 

15,495  15,495 BI 

100% 

  
Schimbarea ferestrei, ușa de la 

intrare din PVC OMF 
60  

60 CR 100% 

  Total localitate 384,195  384,195  

17 s.Naslavcea 
Modernizarea rețelei de ilumin-

are stradală 
200  200 BS 

100% 

  Extinderea sondei grădiniță 33  33 BL 100% 
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  Reparația drumurilor 320,7  

290,1 FR 

30,6 BL 

100% 

  
Reparația capitală la capela cim-

itir  
77,1  77,1 BL 

100% 

  
Reparația capitală a trotuarului 

din parc 
35,1  35,1 BL 

100% 

  Unitate Hidraulică de înaltă 

presiune (oloiniță) 

51,4  51,4 local 

100% 

  
Sistem de supraveghere video 

(gradinita) 
46,6  46,6 BL 

100% 

  

Achiziția inventarului pentru 

grădiniță (convector, cuptor 

electric, pompă,stingător, stelaj)  

27,6  27,6 BL 

100% 

  

Achiziționarea inventarului 

(doua panouri de protectie a 

muncii și mașină de tuns iarba) 

gimnaziu 

10  10 BI 

100% 

  
Achiziționarea lăptopului 

gimnaziu 
5,9  5,9 CR 

100% 

  Lucrări de reparație OMF 174,405  174,405 CR 100% 

  Total localitate 981,805  981,805  

18 com.Ocnița Iluminare stradală 

 
236 

 

 

100 BS 

136 BL 

100 % 

  Reparația drumului (asfalt) 
 573  

374,1 FR 

198,9 BL 

50 % 

40 % 

  
Reparația drumului (pietriș) 50  50 BL 

100 % 

  
Reparația cantinei grădiniță 80   80 BL 

100 % 

  
Renovarea gardului grădiniță 78  78 BL 

100% 

  
Amenajarea gunoiștii 57,5  57,5 BL 

100% 

  Amanajarea antreului Poșta-

Moldovei 
45  45 BL 

100 % 

  Achiziția terenului de joacă 

s.Maiovca 
37  37 BL 

100 % 

  

Cimitir: Maiovca 

Amenajarea scărilor de acces 

Reabilitarea și finisarea storoștei 

Amenajarea blocului sanitar  

Reparația și vopsirea gardului  

90,8  90,8 BL 

100 % 

  Reparația la Casa de cultură 

(cosmetic) s.Maiovca 
10   10 BL 

100 % 

  
Reparatia curenta a drumului de 

acces spre Liceu s.Ocnița 
48,761  48,761 BI 

100% 
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Laborator multifunctional 

Chimie,biologie,fizica Liceu 

s.Ocnița 

157,452  157,452 BI 

80% 

  Total localitate 1 463,513  1 463,513  

19 s.Sauca 

Alimentarea cu energie 24ys-

tem24c, 24ystem fotovoltaic 

10kw Căminul Cultural 

224,9  

150 BS 

74,9 BL 

100% 

  

Mobilier 

școlar(scaune,bănci,dulapuri) 

gimnaziu 

105,6  105,6 BI 

100% 

  

Echipament 

tehnic(notebook,printer.proiecto

r,Laptop). Container pentru 

deșeuri gimnaziu 

126,8 

33,1 Proiect 

Implicarea 

tinerilor din 5 

localități din 

zona de Nord 

a RM 

93,7 BI 

100% 

  Laptop gimnaziu 6  6 CR 100% 

  
Lucrări de reparație a sălii de 

festivități gimnaziu 
194,8  194,8 CR 

100% 

  Pompă submersibilă gimnaziu 3,8  3,8 BI 100% 

  Aspirator gimnaziu 2,4  2,4 BI 100% 

  Benzopila gimnaziu 2,4  2,4 BI 100% 

  Jaluzele gimnaziu 4,5  4,5 BI 100% 

  

Total localitate 

 

671,2 33,1 638,1 

 

20 s.Unguri Reparația  drumului  366,1  
166,1 FR 

200 BS 

100% 

  Proiect pentru apeduct 200  200 BS 100% 

  
Proiect pentru constructia iazu-

lui de acumulare apei 
60  60 BL 

100% 

  Planseta, laptop gimnaziu 11,4  
5,4 BI          

6 CR 

100% 

  
Reparatie capitala   a cladirii 

gimnaziu  
65,9  65,9 CR 

100% 

  Total localitate 703,4  703,4  

21 com.Vălcineț Reparația  curentă a drumului 279,7  279,7 FR 100% 

  
Reparația  capitală a drumului 

s.Codreni 
300  300 BS 

100% 
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  Reparația iluminarea stradală 159,9  
100 BS 59,9 

BL 

100% 

  Reparația  capitală grădinița   197,4  197,4 BL 100% 

  
Reparația  capitala Căminul 

Cultural s.Codreni 
232  

150 BS    82 

BL 

100% 

  
Renovarea încăperii în bloc san-

itar gimn.Vălcineț 
300  300 CR 

100% 

  
Reparație curentă în cabinetele 

de studii, gimnaziu Vălcineț 
18,6 

4 Asociația 

părinților  
14,6 BI 

100% 

  
Schimbarea ferestrelor, ușilor 

gimnaziu Vălcineț 
24,9  

24,9 BI 

 

100% 

  
Reparația fațadei și scărilor 

gimnaziu Codreni 
159,22  159,22 BI 

100% 

  
Reparația interioară gimnaziu 

Codreni 
12,9  12,9 BI 

100% 

  
Reparația sistemei de încălzire 

gim.Codreni 
3,505  3,505 BI 

100% 

  
Veselă și utilaj ethnic 

gim.Codreni 
10,350  10,350 BI 

100% 

  Utilaj frigoriferic gim.Codreni 8,4  8,4 BI 100% 

  Covoare gim.Codreni 12  12 BI 100% 

  Laptop gim.Codreni 13  13 BI 100% 

  Jucării gim.Codreni 11,792  11,792 BI 100% 

  

Total localitate 

 

1 743,667 4 1 739,667 

 

  

Executarea lucrărilor de 

reparație și întreținere a 

drumurilor locale în 2021 

   

 

 1 Drum de acces spre s.Lipnic 843,380  843,380 FR 100% 

 2 Drum de acces spre or. Ocnița 1433,229  1433,229 FR 100% 

 3  Vălcineț G8 663,799  663,799 FR 100% 

 4 R8 acces spre s. Berezovca 594,579  594,579 FR 100% 

 5 Ocnița-Naslavcea-Lencăuți 1626,822  1626,822 FR 100% 

 6 R 11 acces spre s. Maiovca 171,384  171,384 FR 100% 

 7 
Drum de acces spre muzeu 

206,72  206,72 FR 100% 
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s.Ocnița 

 8 Drum de acces spre or.Frunză 5  5 FR 100% 

 9 Drum de acces spre colegiu 380,067  380,067 FR 100% 

 10 
Grinăuți-Raia spre gara Rediul-

Mare 
1297,430  1297,430 FR 

100% 

 11 Drum de acces spre s.Rujnița 210,594  210,594 FR 100% 

 12 Clocușna frontieră cu Ucraina 810,963  810,963 FR 100% 

 13 Unguri  1297,691  1297,691 FR 100% 

 14 Hincăuți- Bîrlădeni 846,471  846,471 FR 100% 

 15 Unguri - Otaci 26,962  26,962 FR 100% 

  Total drumuri locale 10415,091  10415,091  

  Total pe raion 62 776,212 14 391,751 48 384,461   

 

 

 

Mijloacele financiare valorificate în anul 2021 în raionul Ocnița 

 

Nr Sursele de finanțare Suma (mii lei) 

1 Bugetul de stat  5 450 

2 Bugetul local 13 802,119 

3 Consiliul raional 10 790,718 

4 Bugetul instituției 3 394,433 

5 Fondul rutier (4 532,1+10 415,091) 

14 947,191 

6 FISM 504,333 

7 Fondul Ecologic 8 513,418 

8 FMF (Federația Mold. de Fotbal) 4 145,3 

9 Agenți economici 175 

10 Contribuția populației 912 

11 Proiecte investiționale 141,7 

 Total  62 776,212 
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Serviciul Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri      în anul precedent a 

promovat și asigurat implimentarea politicii Statului, ce ține de sectorul de construcție și 

reparații-construcții. 

Principalele activități pentru anul 2021 au fost axate pe urmatoarele directii: 

1.Acordarea serviciilor de consalting agentilor economici- respectarea  prevederilor regu-

lamentelor, instructiunilor documentatiei tehnice si normative in constructii. 

2.Monitorizarea desfâșurării executării lucrărilor de construcție și reparație la obiectele/ 

drumurile  finanțate din bugetul raional și de Stat. 

3.Examinarea construcțiilor/ drumurilor prezentate spre recepție și a calitâții lucrărilor 

executate, inclusiv controlul volumelor de lucrări executate, conform proceselor verbale. 

4.Examinarea stării tehnice a construcțiilor/ drumurilor aflate în exploatare/ administrare, 

cu intocmirea listei defectelor și necesității supunerii acestora intervențiilor de reparație 

capitală sau curentă, intocmirea devizelor de cheltuieli pentru alocarea de surse financiare 

la solicitarea Primăriilor  și a agenților economici din domeniul social-cultural. 

5.Determinarea pagubelor provocate persoanelor fizice și juridice în rezultatul 

calamităților naturale (vânturi puternice,grindină, incendii, inundații). 

6.Activitatea în comisiile de recepție la  finalizarea lucrarilor și de recepție finală la ex-

pirarea termenului de garanție a lucrărilor. 

7.Examinarea petițiilor și reclamațiilor cetățenilor, ce tin de domeniul respectiv. 

8.Participarea la selectarea prin concurs și organizarea  licitatiilor publice a ofertanților 

câstigători pentru realizarea lucrărilor de reparaţie, construcții. 

Astfel, în anul 2021 au fost întocmite devize de cheltuieli și realizate investitii capitale la 

urmatoarele obiective: 

1.Instituții de învătământ: (cu realizarea lucrarilor) 

1.1 Reparația blocului alimentar al Gimnaziului Hădărăuți                  230 000  lei                              

1.2 Reparația acoperișului sălii de festivități a Gimnaziului – grădiniță   

       Calarașovca                                                                                   1 514 597 lei                                                                                                

1.3 Reparația capitală a Sălii de festivităti a Gimnaziului “P.Zadnipru”, 

      s.Sauca                                                                                              194 800 lei                                                                                                                       

1.4 Reparația scărilor, pereului și pantei înclinate la Școala de Arte 

     “T.Negară , or.Ocnița                                                                         330 230 lei                                                                                             

1.5 Reparația capitală a cazangeriei și sistemului de termoficare a  școlii  

      sportive, or.Ocnița                                                                            113 000  lei                                            

1.6 Reparația scărilor exterioare cu rampă a LT “M.Sadoveanu”, or. Ocnița   

                                                                                                                   77 670 lei                            

1.7 Reparația instalațiilor de încălzire centrală a Gimnaziului Valcineț     

                                                                                                                   24 050 lei 

1.8 Reparația WC Gimnaziul Vălcineț                                                    299 994 lei                                                                   

1.9 Reparația Centrului de Creație a Copiilor, or. Ocnița                         71 800 lei                                         

1.10 Reparația sistemului de termof. a LT “Gh.Biruitorul”, or.Ocnița       7 932 lei                      

1.11 Pregătirea supraf. stadioanelor Școlii sportive, or.Ocnița             3 600 000 lei                  

1.12 Reparația cabinetelor la Gimnaziul Gîrbova                                      57 539 lei                                                    

1.13 Înlocuirea tâmplăriei (uși) la LT “M.Sadoveanu”, or Ocnița             39 000 lei   
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2. Instituții de învățământ: (fărpă realizarea lucrărilor) 

2.1 Amenajarea stadionului    Școlii sportive, or.Ocnița                      1 015 810  lei                                           

2.2 Reparația cabinetului de informatică a Gimnaziului – grădiniță  

      Calarașovca                                                                                        15 5275  lei 

2.3 Reparația camerei de duș a Gimnaziului – grădiniță  Calarasovca       22 868 lei 

2.4 Reparația foaierului Gimnaziului – grădiniță Calarașovca                   90 375 lei                                

2.5 Reparatia Gimnaziului Gîrbova (Săli de clase și coridoare)              1 205 550 lei                                

3. Ocrotirea sănătății:  (cu  realizarea lucrărilor) 

3.1 Reparația IMSP CS Otaci                                                                     25 981 lei                                                                               

3.2 Reparația OMF Unguri                                                                        109 486 lei                                     

3.3 Înlocuirea tâmplăriei (uși) IMSP CS Frunză                                         26 340lei                                                        

4. Ocrotirea sănătății:  (fără  realizarea lucrărilor) 

4.1 Reparația coridorului OMF Hădărăuți                                                 118 851 lei                                                

4.2 Reparația OMF Naslavcea (lucrări exterioare)                                    130 000 lei                                   

4.3 Recalcularea devizelor: 

- Reparația glafurilor exterioare de ferestre și uși la blocul “A”, IMSP SR Ocnita 

                                                                                                                    110 574  lei 

- Reparația glafurilor exterioare de ferestre și uși la blocul “B”, IMSP SR Ocnita  

                                                                                                                     189 274 lei 

 

5. Sfera socială: (cu realizarea lucrărilor) 

5.1 Reparația Centrului de Asistență și Protecție Socială, or. Ocnița        791 645  lei 

-Centrul de Asistență și Protecție Socială or.Ocnița (lucrări de reparație-construcții 

 generale)                                                                                                     299 933 lei 

-Înlocuirea tâmplăriei la CAPS, or. Ocnița                                                   81 095 lei 

-Reparația secției “Paturi sociale” CAPS, or. Ocnița                                    80 714 lei 

-Reparația instalațiilor de încălzire centrală CAPS,  or. Ocnița                 147 696  lei 

-Reparația apeductului CAPS, or. Ocnița                                                   159 645  lei 

-Reparația sistemului  de electrificare CAPS, or.Ocnița                               22 344 lei  

 

6. Consiliul raional Ocnița (cu realizarea lucrărilor) 

6.1 Reparatța sistemului de termoficare a CR Ocnița                                   38 855 lei 

6.2 Reparația  coridorului et.V, CR Ocnita                                                 117 645 lei 

6.3 Instalarea boilerului la Directia Finante,  CR Ocnița                                1 373 lei 

6.4 Reparația cabinetelor Biroului de probațiune Ocnița                              88 401 lei 

6.5 Reparația cabinetelor nr.404 si 408  Inspectoratul de Protecție a Mediului Ocnița            

22 764 lei   

 

7. Primăriile  din teritoriul administrat: (cu realizarea lucrărilor) 

7.1 Alimentare cu gaze naturale și termoficarea Grădiniței de copii 

      com.Vălcineț                                                                                         193 920 lei 

7.2 Amenajarea fântânii Grădinitei de copii s.Gîrbova                                   4 035 lei 

7.2 Construcția cazangeriei Casei de cultura s.Gîrbova                              110 000 lei  

7.3 Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei CC, s.Gîrbova                    36 587 lei  

7.4 Reparația sălii de dans CC or.Ocnița                                                       1 373  lei 
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7.4 Reparația cabinetelor primarului și a viceprimarului or.Ocnița                2 295 lei 

7.5 Reparația cabinetelor la CC s.Grinăuți-Raia, com.Grinăuți-Moldova    67 172 lei   

7.6 Împrejmuiri din panouri de tablă profilată la cimitirul Corestauti          90 000 lei 

7.7 Reparația împrejmuirilor la subsolul de păstrare a produselor alimentare a  

       Grădiniței de copii s.Verejeni, com.Lencăuți                                        21 081  lei 

7.8 Reparația sălilor cultural sportive CC com.Lencăuți                           153 705  lei  

7.9 Reparația pragului și pereului CC com.Lencăuți                                    13 920 lei  

7.10 Reparația Casei muzeu “P.Zadnipru”, s.Sauca                                    99 620  lei 

7.11 Reparatța Casei de cultura s.Sauca                                                       28 782  lei  

7.12 Reparația incintei Primăriei s.Sauca                                                     67 117  lei 

7.13 Reparația pardoselelor la sala CC com.Lipnic                                    115 910 lei 

 

8. Altele 

8.1 Bloc sanitar, Centrul Raional de Tineret, or.Ocnita                               26 315 lei 

8.2 Lichidarea gunoiștei de lânga CC  or.Ocnita (lucrări executate)            12 031 lei 

8.3 Finisarea casei de locuit din s.Gîrbova (recalculare)                            468 604 lei 

 

9. Reparația de vară și trecerea la pierderi a materialelor incluse în opera la in-

stituțiile preșcolare si preuniversitare: 

9.1 Reparația LT “Gh.Biruitorul”, or.Ocnița                                               14 454  lei 

9.2 Reparația LT “M.Sadoveanu”, or.Ocnița                                               74 373  lei 

9.3 Reparația LT “M.Eminescu”, or.Otaci                                                   84 787  lei 

9.4 Reparația  Grădiniței de copiii “Ghiocel”, or.Ocnița                               6 662  lei 

9.5 Reparația Grădiniței de copii “Lăstărel”, or.Ocnita                                 9 871  lei 

                                                          

TOTAL:                                              13 315 720 lei 

 

10.Reparaţia capitală, curentă şi întreţinerea drumurilor publice locale din raion: 

10.1 L1; R11.1 drum de acces spre satul Lipnic                                    843 380,60 lei 

10.2.  L2; drum de acces spre oraşul Ocnița                                          582 723,04 lei 

10.3.  L3; R11- drum de acces spre oraşul Ocnița                                850 506,09 lei 

10 .4.  L4; Valcinet – G8                                                                        663 799,74 lei 

10.5 L5; R8 - drum de acces spre satul Berezovca                                594 579,87 lei 

10.6.  L6; Ocnița – Naslavcea – Lencăuți                                           1 626 822,27 lei 

10.7.  L7 R11- drum de acces spre muzeul ”C.Stamati ”                         20 672,21 lei 

10.8. L8; R11- drum de acces spre satul Maiovca                                 171 384,77 lei 

10.9.  L9; drum de acces spre oraşul Frunze                                              5 044,60 lei 

10.10. L10.1; drum de acces spre Colegiul agro-ind. “Gh.Raducanu”  380 067,66 lei 

10.11. L 11; Grinăuți Raia – Stația Rediul Mare                                1 297 430,12 lei 

10.12. L12; G9 – drum de acces spre satul Rujnița                                210 594,73 lei 

10.13. L13; R11 –Clocușna –frontiera cu Ucraina                                 810 963,26 lei 

10.14. L14; R8.1 – Unguri                                                                   129 7691,69 lei 

10.15  R14.2 Otaci- Unguri                                                                     26 962,20 lei 

     10.16.  Întreţinerea de iarnă                                                                   696 574,79 lei 
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TOTAL:                                    11 009 028,80 lei 

 

    Direcția Teritorială pentru  Siguranța Alimentelor Ocnița în anul 2021 a activat în 

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

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

  Începând cu 01.01.2021 și pâna la data de 31.12.2021, de către Direcția Teritorială pentru 

Siguranța Alimentelor Ocnița/Dondușeni,  au fost întocmite 166 procese-verbale cu privire 

la contravenție, în urma carora s-au aplicat amenzi în sumă de 262 750 mii lei și au fost  

încasate 131 375 mii lei, totodata au fost înregistrate și examinate 20 petiții.  

 Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 226 - controale planificate, conform Ordinul 

nr. 405/2020  ”Cu privire la aprobarea Planul  anual al controalelor de Stat pentru anul 

2021”, 186 -  controale oficiale efectuate, conform Ordinul nr. 446/2020  

”Cu privire la aprobarea  Planul anual al controalelor pentru anul 2021, asupra obiectelor, 

unităților și deținătorilor de animale care nu practică activitatea de întreprinzător ”,  

63 - controale la solicitare (pentru eliberarea actelor permisive); 37 - controale inopinate 

conform  Dispozițiaei  ANSA nr. 456 din 21.12.20 ”Cu privire la efectuarea controalelor în 

domeniul siguranței alimentelor în perioada sărbătorilor de iarna”, 4 - controale inopinate în 

baza petițiilor  și sesizărilor, 43-controale inopinate conform Ordinului nr.168 din 20.04.21,, 

Privind intensificarea controalelor Sfintelor Sărbători Pascale 2021), 21 - controale 

inopinate  conform Ordinul nr. 483 din 17.12.21 ” Privind intensificarea controalelor în 

perioada sărbătorilor de iarna”, 99 – controale inopinate la instituțiile de învățământ, 

conform  Ordinul  nr. 307 din 04.08.21 ”Privind pregătirea blocurilor alimentare din 

instituțiile de educație timpurie și de învățămînt primar, gimnazial și liceal pentru anul de 

învățămînt 2021-2022”.  În cadrul desfășurării activității de control pentru anul 2021 au fost 

întocmite  679 - liste de verificare, procese-verbale de control, 61 – procese-verbale cu 

privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă de  95100 lei. 

La Compartimentul Supăraveghere Sanitar Veterinară, Direcția teritorială pentru  

Siguranța Alimentelor Ocnița  a  efectuat  77 controale planificate,  în baza Ordinului  nr. 

405 din 17.11.21 ”Cu privire la aprobarea Planul  anual al cotroalelor de Stat”. 21 -  

controale oficiale  conform Ordinul nr. 446 din 11.12.21 ”Cu privire la aprobarea Planului 

anual al controalelor oficiale”.  

 În baza Ordinul nr. 372 din 19.10.21 ”privind evaluarea și monitorizarea 

 a fermelor zootehnice pentru perioada de iarna 2021-2022” au fost efectuate 9 

controale inopinate. Totodată au fost examinate 10 sesizări parvenite de la Inspectoratul 

de Poliție și 5- petiții examinate. Au fost constatate 36 contravenții conform art.158', au 

fost întocmite 51 procese-verbale contravenționale conform art. 158, 158', 196 și emise 

67 prescripții.   18 – probe prelevate de hrană pentru animale, conform Ordinul nr. 

26 din 25.01.2021 ”Cu privire la implementarea Programului de Stat de monitorizare a 

hranei pentru animale”. 

În teritoriul raionului Ocnița  activează obiecte, supuse supravegherii sanitar-veterinare : 

 

Denumirea obiectelor raionul Ocnița 

Exploatație de bovine 3 

Exploatație de porcine  2 
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Exploatație ovine /caprine  2 

Exploatație de păsări  3 

Exploatație de albine  65 

Exploatație piscicolă  13 

Depozit angro de furaje  4 

Unitate de producere a hranei pentru animale 

(malaxor) 

1 

Farmacie veterinare  2 

Unitate de sacrificare  1 

 

     La finele anului 2021 pe teritoriul Ocnița efectivul animalelor constituia: 

 

Efectivul de animale raionul Ocnița 

Bovine  3114 

Ovine  3495 

Caprine  1093 

Porcine  1091 

Cabaline  480 

Păsări  64120 

Cîine  11000 

 

În cadrul Controlul Protecția Plantelor Semințelor și Materialului săditor   pe 

parcursul anului 2021, au fost efectuate 110 contoale planificate, în baza Ordinului  

nr.405 din 17.11.2020 ”Cu privire la aprobarea Planului  anual al cotroalelor de Stat”. 

  În urma executării controalelor planificate au fost constatate încălcări privind 

depozitarea și evidența PUFF. Totodată, de către inspectori au fost întocmite 11 – 

procese-verbale contravenționale, conform art.1891 alin(1) - încălcarea regulilor de 

evidență, de transportare sau de păstrare a produselor de uz fitosanitar ori a fertilizanților, 

1 - proces-verbal  contravențional, conform art.1891 alin (5) încălcarea termenelor 

stabilite de prezentare a informației, 1 - proces-verbal contravențional, conform art.1891 

alin (2) încălcarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar.   

 Au fost prelevate 53 probe, conform Ordinului nr. 91 din 13.02.2021 ”Cu privire la 

executarea programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul protecției plantelor 

pentru anul 2021”. Din care au fost constatate 2 probe neconforme:1 - probă  

neconformă-Plum pox virus (Livada de prun), 1 - probă neconformă-Monilia fructicola 

(Cireș). 

 

Inspectoratul  Teritorial pentru Protecția Mediului Ocnița  pe parcursul anului 2021 

a activat  conform Regulamentului și planurilor de acțiuni privind protecția și utilizarea 

resurselor naturale în teritoriul administrat. Acțiunile de protecție a mediului au contribuit 

la menținerea unei situații ecologice suficiente în raion și reducerea contravențiilor de 

mediu, la lichidarea gunoiștilor stihiinice și amenajarea și salubrizarea cursurilor de ape 

și zonelor de protecție a lor, amenajarea și salubrizarea localităților. 
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Nr. 

d/o 

Activități efectuate TOTAL 

1. Controale planificate în baza Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire 

la controlul de stat al activității de întreprinzător, (nr.)- 

30 

2. Controale inopinate în baza Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire 

la controlul de stat al activității de întreprinzător la solicitare, con-

form art.19, alin. (1) pct.5, (nr.) 

27 

3. Controale inopinate în baza Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire 

la controlul de stat al activității de întreprinzător conform petițiilor 

parvenite de la persoane fizice/juridice, (nr.) 

1 

4. Controale inopinate în baza Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire 

la controlul de stat al activității de întreprinzător conform demer-

surilor parvenite de la autorități publice, organele procuraturii, MAI 

etc, (nr.)-1 

1 

5. Procese-verbale de control încheiate în  rezultatul controalelor pla-

nificate și inopinate, (conform pozițiilor 2-8) , (nr.) 

59 

6. Acte de inspectare la inspectarea Administrațiilor publice locale 

(APL, inclusiv obiectelor administrate de APC), (nr.) 

81 

7. Procese-verbale cu privire la contravenție încheiate de IPM, (nr.)-

105 

105 

8. Persoane fizice sancționate în baza proceselor-verbale de control, 

proceselor-verbale cu privire la contravenție încheiate de IPM și 

dosarelor contravenționale parvenite de la alte autorități (nr.) 

97 

9. Amenzi aplicate persoanelor juridice în baza proceselor-verbale cu 

privire la contravenție încheiate de IPM și dosarelor contra-

venționale parvenite de la alte autorități, (lei)- 

2400 

10. Amenzi aplicate persoanelor cu funcții de răspundere în baza pro-

ceselor-verbale cu privire la  contravenție încheiate de IPM și 

dosarelor contravenționale parvenite de la alte autorități (lei) 

15.000 

11. Amenzi aplicate persoanelor fizice în baza proceselor-verbale cu 

privire la contravenție încheiate de IPM și dosarelor contra-

venționale parvenite de la alte autorități, (lei) 

82800 

12. Amenzi aplicate în baza proceselor-verbale de control (lei) 2400 

13. 

 

Cuantumul (totalul pozițiilor anterioare 30-33) amenzilor aplicate în 

baza proceselor-verbale de control cu aplicarea sancțiunii, pro-

ceselor-verbale cu privire la contravenție încheiate de IPM și celor 

parvenite spre examinare de la alte autorități, (lei) 

103500 

14. Persoane care au achitat amenzile în termen de 3 zile lucrătoare din 

data aplicării sancțiunii  (fostul termen de 72 ore), (nr) 

97 

15. Prejudiciile cauzate mediului achitate, (lei) 27318 

16. Depozite de deșeuri funcționale în localități (altele decât cele sti-

hinice) verificate în perioada raportării,  

28 
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Inspectoratul pentru Protecția Mediului  Ocnița a participat la organizarea și desfășu-

rarea acțiunilor naționale de salubrizare a localităților, de curățare a râurilor, izvoarelor, 

fântânilor, de lichidare a gunoiștilor stihinice în cadrul acțiunilor de mediu la nivel na-

tional și teritorial, după cum urmează: 

1) Campania ecologică de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților 

desfășurată la nivel national și territorial; 

2) Acțiunea „Râu curat de la sat la sat”; 

3) Inițiativa Europeană „Săptămâna Mobilității Europene”; 

4) Campania de toamnă de înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea 

noastră” și plantarea masivă pe terenurile primăriilor; 

5) Alte evenimente de mediu. 

S-a reușit eficientizarea colaborării cu autoritățile administrației publice locale 

pentru soluționarea efectivă a problemelor protecției mediului și utilizării resurselor natu-

rale  prin intermediul inspectării și controlului ecologic de stat. S-au desfășurat  măsuri 

de combatere efectivă a contravențiilor de mediu, a braconajului și tăierilor ilicite în fon-

dul forestier și pe terenurile cu culturi silvice, de deteriorare și furt a resurselor naturale. 

 A fost  acordată asistență metodologică și organizatorică autorităților administrației pub-

lice locale, agenților economici, referitor la protecția mediului, utilizarea rațională a 

resurselor naturale și gestionarea corectă a deșeurilor. 

 

Direcţia Deservire Fiscală Ocnita a înregistrat la situația din 31.12.2020  3988 agenți 

economici în teritoriul administrat, în același timp în perioada anului precedent au fost 

înregistrați 44 și radiați 46 de contribuabili. 

 

 

EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR DIN RAIONUL OCNIȚA 

 
Nr. 

d/o 

 

 

Forma organizatorico-

juridică 

Numărul contribuabililor 

la situația  din 31.12.2021 

INCLUSIV 

Contribuabili 

înregistrați 

în perioada 

01.01.2021-

31.12.2021 

Contribuabili radi-

ați în perioada 

01.01.2021-

31.12.2021 

1. Întreprindere individu-

ală 

344 12 20 

2. Gospodării țărănești 2743 9 2 

3. Societăți cu răspundere 

limitată 

393 18 20 

4. Asociații obștești 131 - 1 

5. Activitate inde-

pendentă 

20 - - 

6. Persoane ce practică 

activitate profesională 

8 - - 

7. Alte forme de proprie-

tate 

349 5 3 
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TOTAL 3988 44 46 

 

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

anului 2021, se constată: 

EVOLUȚIA ÎNCASĂRILOR  LA BPN (MII LEI) 
 Încasat 

perioada  

curentă 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Încasat în  

perioada 

precedentă 

ianuarie-

decembrie 2020 

DEVIERI 

mii lei +/- % 

Bugetul Public 

Național 

184 625,1 157 596,5 +27028,6 117,2 

Bugetul de Stat 51 535,8 38 020,9 +13 514,9 135,5 

Bugetul Unității 

Administrativ 

Teritoriale 

32 953,6 28050,6 +4903,0 117,5 

Bugetul 

asigurărilor sociale 

75 249.0 68 879,6 +6369,6 109,7 

Bugetul 

asigurărilor 

medicale 

24 886,7 22645,4 2241,3 109,9 

 

Evoluția restanței la Bugetul Public Național. La situația din 31.12.2021 soldurile 

restante la Bugetul Public Național constituie 3857,63 mii lei. În comparație cu restanța 

înregistrată la 01.01.2021 - de 4278,61 mii lei, soldurile restante s-au  micșorat cu  

420,95 mii lei, ceia ce constituie 90,16 %. 

Conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale se desfășoară în baza 

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

fiecare primărie din teritoriul administrat. 

Pe parcursul anului 2021 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ocnița a realizat 

în teritoriul administrat, politica statului în domeniul asigurărilor sociale și a obținut 

următorii indicatori, în compaație cu anul precedent: 

Nr. 

d/o 

Denumirea indicilor Indicatori 

2020 

Indicatori 

2021 

1 Nr.cererilor și documentelor necesare recepționate și 

examinate pentru stabilirea  pensiilor și alocațiilor 

1645 1938 

2 Nr.pensiilor stabilite 995 1209 

3 Nr.alocațiilor stabilite 644 729 

4 Nr. pensiilor reexaminate 218 354 

5 Nr.deciziilor de reluare a pensiilor și alocațiilor de 724 780 
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Direcția  Ocuparea Forței de muncă Ocnița în   perioada   anului 2021 a realizat  

măsuri îndreptate spre sporirea gradului de ocupare a forței de muncă, reducerea  ratei 

șomajului, pentru promovarea măsurilor active pe piața muncii în vederea creșterii  

numărului  de noi locuri de muncă și  consolidarea relațiilor de încredere cu angajatorii. 

dezabilitate și de urmaș 

6 Nr.cererilor și documentelor necesare recepționate și 

examinate pentru stabilirea indemnizațiilor, compen-

sațiilor și ajutoarelor. 

8691 1926 

7 Nr.de indemnizații de maternitate și paternale 

stabilite 

150 111 

8 Nr.de indemnizații adresate familiilor cu copii 

stabilite 

646 767 

9 Nr. Indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de 

muncă stabilite 

7893 4893 

10 Nr. Dispozițiilor de plată a ajutorului de deces 

perfectate 

430 971 

11 Nr. declarațiilor forma BASS și BASS-AN re-

cepționate și procesate 

272 243 

12. Nr.plătitorilor înregistrați 95 80 

13. Nr. adresărilor primite și recepționate de la plătitori 

cu privire la coirectarea sumelor greșit transferate 

65 60 

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

REV-5 

411 605 

15. Nr.declarațiilor persoanelor asigurate REV-5 pentru 

perioada anilor 1999-2017 acumulate și prelucrate 

44 115 

16. Nr. extraselor de cont eliberate 173 257 

17. Nr.interpelărilor de la organelle de asigurări sociale 

din cadrul  țărilor CSI examinate 

297 203 

18. Nr.certificatelor/informațiilor eliberate 3820 3455 

19. Nr. legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale 

eliberate 

277 515 

20. Nr. biletelor de tratament balneosanatorial eliberate 18 55 

21. Nr. ședințe informational instructive desfășurate cu 

angajații CTAS 

15 4 

22. Nr. compensațiilor și ajutoarelor materiale unice 

cetățenilor care au avut de suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobâl stabilite 

48 48 

23. Nr. codurilor CPAS persoanelor asigurate atribuite 372 483 

24. Nr.informațiilor actualizate pe panoul informativ 

CTAS 

 31 

25. Nr. ajutoarelor de șomaj și alocațiilor de inbtegritate 

și reintegrare profesională calculate 

 186 
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Direcția AOFM este unul dintre cele mai solicitate servicii publice  din raion, zilnic fiind  

vizitată de peste 50 oameni.  

Principala problemă a raionului Ocnița  rămâne lipsa locurilor de muncă, determinată de 

lipsa de investiții, ce ar duce la crearea locurilor de muncă. Majoritatea locurilor de 

muncă  oferite sunt neatractive financiar, salariul fiind mai mic, decât  media pe țară. 

Multe persoane aflate în căutatea unui loc de muncă renunță la încadrarea în câmpul 

muncii, întrucât este mai rezonabil să primești ajutor social, atât timp cât salariul propus 

este mai mic ca ajutorul social. 

La evidența DOFM  se află un număr mare de persoane, dar oferta nu poate fi 

acoperită din motivul că  cererea pe piață dictează necesitatea de cadre calificate de 

muncitori. Anual crește numărul persoanelor fără studii, dar și a celor ce nu prezintă 

certificate medicale, ce ar adeveri problemele de sănătate care le invocă. Se  solicită 

locuri de muncăce ar presupune  un efort minim de muncă fizică, dar din păcate nu există  

asemenea oferte. 

În raionul Ocnița sunt înregistrate  la DOFM 398 persoane de etnie romă (cel mai 

mare număr în țară), majoritatea dintre ei fiind din or.Otaci. Locuri de muncă 

corespunzătoare pentru această categorie de șomeri nu sunt, dar  aceștea nici nu sunt 

acceptați de angajatori. 

 Este oportun de a  soluționa această problemă la nivel raional  și național. În anul 2021 

au fost angajați la muncă zilieră în agricultură 39 persoane de etnie romă.Au beneficiat 

de subvenționare a locurilor de muncă 6 agenți economici, ca urmare a angajării a 

unsprezece persoane cu vârsta de peste 50 de ani. 

Pentru prima dată DOFM a aplicat procedura de formare profesională a 5 șomeri. În 

perioada  pandemiei au fost sistate unele servicii ale DOFM: formarea profesională a 

început cu întârziere, au lipsit seminarele cu agenții economici și persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, nu s-a organizat Târgul Locurilor de Muncă Libere. 

 Necătând la restricții, totuși,  au fost desfășurate 11  activități de recrutare, la care au 

participat 182 persoane, dintre care au fost angajate 78 persoane. 

 În anul 2021 DOFM a stabilit  următorii indici  de  performanţă în teritoriul raionului 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea indicilor 

Indicatorii 

 

1. 

Numărul total de şomeri înregistați de la începutul 

anului, inclusiv cei aflați la evidență la 01.01.2020 
4416 

2. Numărul șomerilor înregistrați de la începutul 

anului 
2300 

3. Şomeri plasați în câmpul muncii de la începutul 

anului 
204 

4. Beneficiari de ajutor de șomaj-Legea nr.105 138 

5. Șomeri înmatriculați la cursuri de formare 

profesională de la începutul anului 
8 

6. Persoane care au absolvit cursurile fe formare 

profesională de la începutul anului 
6 

9. Numărul locurilor vacante înregistrate de la în-

ceputul anului 
431 
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10. Mărimea medie a ajutorului de șomaj, lei 1469,24 
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 În anul calendaristic 2021, Direcţia Învăţământ şi-a desfăşurat activitatea în 

condiţii de prevenire şi evitare a extinderii situaţiei pandemice, în conformitare cu 

Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 şi 2021-

2022, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituţiile de învăţământ 

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

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

anticovid. 

Zilnic a fost  monitorizată situaţia pandemică din instituţii, prin statistica 

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

Toate instituţiile dispun de cantităţi suficiente de dezinfectanţi, detergenţi, 

termometre pentru asigurarea condiţiilor igienice şi monitorizarea sănătăţii elevilor 

şi angajaţilor în instituţii. 

Având drept suport strategic Planul de activitate al Direcţiei Învăţământ pentru anii 

de studii 2020-2021 şi 2021-2022,  s-au propus spre realizare următoarele obiective 

de bază: 

✓ Crearea condițiilor de activitate a cadrelor didactice și manageriale, în vederea 

debirocratizării proceselor de lucru și sporirii siguranței la locul de muncă; 

✓ Sporirea gradului de relevanță a conținuturilor curriculare în învățământul 

general; 

✓ Formarea la elevi a competențelor necesare pentru secolul XXI; 

✓ Valorificarea exemplelor de bune practici a managementului educaţional în 

instituţii; 

✓ Asigurarea parteneriatului eficient cu părinții, reprezentanții comunității și 

asociațiile obștești; 

✓ Asigurarea eficientizării și transparentizării folosirii banilor publici în sistemul 

educațional. 

I. Structura sistemului de învăţământ raional 

Rețeaua instituțiilor de învățământ  

  1.1. Total instituţii de învăţământ/total număr de elevi –  48/3713 

Inclusiv:  

❖ preşcolar – 22 

❖ şcoli primare - grădiniţă – 2 

❖ şcoli primare – 0 

❖  gimnazii-grădinițe -3 

❖ gimnazii – 16 

❖ licee – 4 

❖ şcoli complementare – 0 

❖ instituții de învățământ special (școli auxiliare, instituții speciale) – 0 

❖ alte tipuri de instituții (Centre de Creaţie a Copiilor -2, Şcoală Sportivă -1),  

total - 3 

a)Învăţământul preşcolar  

În raionul Ocniţa sunt 3019 copii cu vârsta între  1- 6 (7) ani, dintre care 1190 copii 

frecventează grădiniţa, ceea ce constituie 40,06%.  

Din numărul  total de 1095 copii cu vârsta  de 5-7 ani, 541 copii sunt 

instituţionalizaţi. Dintre aceştia 531 copii - în grădiniţe, 23 - în şcoli pr./grăd. 
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(instituţionalizarea este de  59,81%.), gimn.-gr. 54 

b) Învăţământul primar 

Total elevi – 1518 

Total clase -95 

c) Învăţământul  gimnazial 

Total elevi – 1849 

Total clase -110 

d) Învăţământul liceal 

Total elevi – 264 

Total clase, pe profilurile existente –14 

e) Învăţământul extrașcolar  

În raionul Ocniţa activează 2 Centre de Creaţie a Copiilor şi o Şcoală sportivă. 

Centre de creaţie a Copiilor: or. Ocniţa, or. Otaci, 52  de  cercuri pe interese, ce 

cuprind 663 copii şi sunt  dirijate de 33 de pedagogi.  

Şcoala de Sport or. Ocniţa: 18 grupe,  11 antrenori şi 280 de copii. 

f) Şcoli de circumscripţie: 

1. Gimn. Vălcineţ  

2. Gimn. „P. Zadnipru”, Sauca 

3. Gimn. Grinăuţi-Moldova 

4. LT „M. Eminescu, Otaci” 

5. LT „Gh. Biruitorul”, or. Ocniţa 

6. LT „M. Sadoveanu”, or. Ocniţa 

7. GM Rujniţa 

8. LT „C.Stamati”, com. Ocniţa 

II. Şcolarizarea copiilor de 7-16 ani şi abandonul şcolar 

În anul 2021 au fost şcolarizaţi toţi copiii de 7-16 ani care sunt prezenţi în teritoriul 

administrat. Abandon şcolar constatat la finele anului 2021: 16 copii, dintre care de  

etnie romă – 12. 

III. Reorganizarea  instituţiilor de învăţământ 

a) În anul de studii 2021-2022 au fost reorganizate – 4  instituţii în 2 instituții:  

❖ Grădiniţa „Andrieş” şi  GM Hădărăuţi în Gimnaziul-grădiniţă „P. Şargu”, 

Hădărăuţi; 

❖ Grădiniţa Verejeni şi GM „A. Groppa”, Verejeni – în Gimnaziul- grădiniţă „A. 

Groppa”, Verejeni 

IV.Transportarea elevilor 

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

unităţi de transport aflate în subordinea Direcţiei Învăţământ. 

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

unitate de transport este însoţitor responsabil de securitatea copiilor în timpul 

deplasării. 

În a.ş. 2020-2021, zilnic au fost transportaţi 422 de elevi (cu 8  elevi mai puţin, 

decât în anul precedent) din 19 localităţi ale raionului şi 3 localități  din afara 

raionului cu 8 unităţi de transport.  

La finele anului de studii au fost procurate încă 2 unităţi de transport cu suportul 

acordat de către Consiliul raional. 
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În a.ş. 2021-2022 au fost transportaţi zilnic, cu 9 unităţi de transport, tur-retur, 470 de 

elevi: clasele primare -140, clasele gimnaziale – 245, clasele liceale - 85 din 20 de 

localităţi., 

❖ Sunt utilizate 9 unităţi de transport din subordinea Serviciului transport al 

Direcţiei Învăţământ. 

b) În şcolile de circumscripţie  îşi fac studiile elevi din localităţile arondate 

        Școala de circumscripție Localități arondate 

Nr. 

copii care sunt transportați 

cl.1-4 cl 5-12 Total 

IP GM Rujniţa 

s.Paladea  

s.Clişcăuţi,  

s.Poiana 

 

71 

 

33 

 

104 

IP LT „Gheorghe Biruitorul”, 

or.Ocniţa 

or.Frunze, 

s. Rujniţa, 

s. Maiovca 

s.Dîngeni 

s. Clocuşna 

c. Ocniţa 

s.Mihălăşeni 

s. Verejeni 

s. Lencăuţi 

 

 

15 

 

 

33 

 

 

61 

IP LT „C.Stamati” 
s.Maiovca 

s. Hădărăuţi 

9 12 21 

IP LT „M.Sadoveanu”, or. Ocniţa 

s.Clocuşna 

s.Hădărăuţi 

s.Lipnic 

s.Bîrlădeni 

s.Mihălăşeni  

27 142 169 

IP GM „P. Zadnipru”, Sauca 

Or.Otaci 

s.Briceni, r. 

Donduşeni  

4 17 21 

IP GM Grinăuţi-Moldova 
Rediul Mare  

Grinăuţi Raia 

37 35 72 

IP LT „M. Eminescu”, Otaci 
s. Codreni 

Vălcineţ 

3 16 19 

IP GM Vălcineţ s.Codreni 12 24 36 

 Total 140 330 470 

 

VI. Cadre didactice  

Total cadre didactice – 636 

❖ Învăţământul preşcolar - I  - 155  

❖  Învăţământul primar, gimnazial și liceal – II - 481    

Inclusiv:  

❖ Cu grad didactic superior –4 

❖ Cu grad didactic unu –50 

❖ Cu grad didactic doi –391 

❖ Fără grad didactic –189 

❖ Tineri specialiști – 21 

❖ Cu vârstă peste pensionare la 01.09.2021 - 81 
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❖ Alte categorii/nespecialiști – 0 

❖ 65 % din resursele umane sunt concentrate în învățământul de ciclul I și II și 

35 % în învățământul preșcolar. 

❖ Instituţii şcolare unde nu s-a predat vreo disciplină conform Planului-cadru nu 

sunt. 

Total angajaţi în instituţiile preşcolare şi şcolare – 1020; 362 – treapta preşcolară, 

658- treapta şcolară. 

❖ Pentru atragerea tinerilor specialişti în sistem, se apelează la programele 

guvernamentale pentru tinerii specialiști, acordarea a 120 mii lei pentru 

absolvenții cu studii superioare. 

❖  Totodată, DÎ, în parteneriat cu Asociația raională a sindicatelor, anual 

organizează concursul raional al Tânărului specialist,în cadrul căruia se 

premiază câștigătorii locului I cu 2 mii lei, II - cu 1,5 mii lei și III - 800 lei. 

❖ Se mai organizează alte activități: Spartachiada raională, concursul ”Alma-

Mater”, Cântec-Joc-și-Voie-Bună,   care au  scop încadrarea, promovarea și 

motivarea tinerilor specialiști de a rămâne în învățământ. 

❖ În 2020, de către MECC au fost repartizaţi 3 tineri specialişti în școlile din 

teritoriul administrat, dar  s-a prezentat doar unul,  care  este băştinaş al 

raionului Ocniţa.   

❖ Numărul de posturi didactice vacante distribuit pe discipline școlare pe 

parcursul a  3 ani este următorul: 

Matematica – 5, Chimie – 3,  Limba și literatura română – 4, Limba engleză – 4, 

Biologie – 2, Informatică – 2, Limba şi literatura rusă – 4, Geografie – 2, Educaţie 

fizică – 3, Istorie – 1, Fizica – 2, Limba franceză -2, Limba ucraineană – 1, Învățător 

– 3. 

Pentru desfășurarea bunei funcționări a procesului instructiv-educativ, Direcția 

Învățământ, împreună cu instituțiile de învățământ întreprind măsuri necesare pentru 

a asigura 100% predarea lecţiilor în instituții, chiar prin oferirea surplusurilor de ore 

profesorilor existenți și implicarea cadrelor de profesori  pensionați. 

V. Organizarea alimentaţiei elevilor 

Cantinele şcolare din teritoriul administrat sunt dotate cu utilaj, veselă şi 

mobilier necesar. 

În perioada ianuarie-decembrie 2021 în toate instituţiile de învăţământ, ciclul I 

şi II, a fost organizată alimentarea elevilor din clasele primare, copii cu CES şi copiii 

din familii social-vulnerabile. În şcolile de circumscripţie au fost alimentaţi copiii 

transportaţi. 

    Conform HG nr.234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor” şi a 

ordinului ME/MF „Cu privire la normele financiare pentru alimentarea 

copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ” din 21.01.2020, norma financiară 

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

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

❖ Elevi din clasele primare alimentaţi: 1574, clasele gimnaziale – 385,  ceia ce 

constituie 21,13%; 

❖ Elevi din clasele gimnaziale alimentaţi – familii social-vulnerabile: clase 

primare- 133, 100%, clase gimnaziale - 282, 15%  

❖ Elevi cu CES, clasele primare- 45, 100%, clase gimnaziale – 68, 61,81%; 
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❖ Elevi transportaţi - 470, clasele primare- 133, 100%, clasele gimnaziale – 50, 

14,83%. 

VI. Dotarea cabinetelor şcolare 

(în baza Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de 

învăţământ secundar general, aprobate prin ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; modificate prin ord. 

MECC nr. 419 din 29.04.2019) 

INDICATORI NR. DE 

INSTITUȚII 

% PER  RAION 

Asigurarea cu literatură didactică, 

metodică și manuale 

25 manuale- 100% 

literatură didactică, metodică 

- 50,0%     

Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la rețeaua Internet 

25 100,0% 

Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la rețeaua Internet 

25 100,0% 

Sală de lectură 16 64,0% 

Dotarea sălii de lectură 4 16,0% 

Publicații/volume ale cadrelor 

didactice 

8 20,0% 

Peste 70% a personalului didactic 

format profesional 

25 100,0% 

VII. Activitatea metodică pe parcursul anului 2021  

Totaluri activităţi:  

✓ Seminare instructiv - metodice – 120; 

✓ Monitorizări –56, în 52 de instituţii; 

✓ Ore asistate on-line – 132; 

✓ Au fost implicaţi în procesul de atestare – 103 cadre didactice/manageriale; 

✓ Cadre didactice instruite la nivel local (seminare metodologice) – 613,   fiecare 

cadru didactic a fost instruit în cadrul a 4 activităţi; 

✓ Formări în cadrul Programului naţional de alfabetizare digitală pentru cadrele 

didactice din instituţiile de educaţie preşcolară – 113; 

✓ Formare continuă la modulul Didactica disciplinei – 255 cadre didactice.  

Consiliul raional Ocnița  a  alocat suma necesară de acoperire   a cheltuielilor 

pentru stagiile de formare -272, 5 mii lei pentru 231 cadre didactice/manageriale. 

Consiliere şi monitorizare 

✓ În anul 2021, în conformitate cu Reglementările în vigoare şi în scopul evitării 

contaminării cu COVID-19,  nu au fost desfăşurate vizite în teritoriu, cu 

excepţia evaluării şi reevaluării copiilor cu CES. Colaboratorii DÎ au acordat 

consiliere online, au monitorizat activităţile în instituţii, în conformitate cu 

Planul managerial al DÎ: monitorizări – 6, în 52 de instituţii, consilieri – 

continuu- la solicitarea cadrelor manageriale, didactice, părinţi. 

✓ Evaluări propuse de către DÎ – 5 (în clasele gimnaziale); 

✓ Monitorizarea desfăşurării tezelor semestriale în clasele X-XII; 

✓ Toate activităţile extracurriculare au fost realizate, în conformitate cu planurile 

lunare, online. 
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✓ Activitatea consiliului elevilor, în septembrie-decembrie, s-a desfăşurat, la fel, 

online. 

Probleme identificate: 

✓ Situația pandemică, îmbolnăviri; 

✓ Instruirea la distanță, lipsa echipamentului TIC; 

✓ Elevi, părinți și cadre didactice nepregătite; 

✓ Cerințe noi în Regulamentul de atestare; 

✓ Formare, consiliere metodică, activități de evaluare la distanță; 

✓ Interzicerea accesului partenerilor educaționali în școală;   

Soluții de rezolvare a problemelor:  

Activități la nivel raional: 

✓ Specialiştii Direcției Învățământ a CR Ocniţa au realizat câte 3 seminare 

metodologice la disciplinele de studii;  

✓ S-au desfășurat seminare cu cadrele didactice ce se atestează; 

✓ Monitorizări on-line și cu prezența fizică; 

✓ Consilieri  metodice; 

✓ Elaborarea sugestiilor metodice; 

✓ Activități de mentorat prestate de către specialiștii DÎ Ocnița; 

✓ Elaborarea și propunerea evaluărilor semestriale raionale; 

✓ Evaluarea on-line a orelor publice a cadrelor didactice  ce se atestează; 

✓ Organizarea procesului de atestare și formare continuă.  

La nivel de instituție 

✓ Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului școlar, conform 

Planului – cadru și a Reperelor metodologice de organizare și desfășurare a 

procesului educațional la disciplinele școlare în  anului  de studii 2020-2021 

(ghidarea, instruirea și consilierea metodică a cadrelor didactice, controale, 

asistențe la lecții, evaluări și teze semestriale, analiza rezultatelor, note 

informative, rapoarte etc); 

✓ Organizarea procesului educațional la distanță; 

✓ Respectarea regulilor sanitare de protecție a elevilor și angajaților; 

✓ Procurarea echipamentului TIC și a suportului didactic în instituție; 

✓ Formarea continuă în cadrul comisiilor metodice; 

✓ Activitatea Comisiilor interne de evaluare și atestare; 

✓ Evaluarea orelor publice în cadrul Concursului ,,Pedagogul anului”, etapa 

locală; 

✓ Crearea situației de bine în colectivul de profesori și elevi prin ajutor reciproc, 

susținere și colaborare. 

VIII.Activitatea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogic 

❖ Activează în Serviciului de Asistenţă Psihopedagogic raional  - 4 specialişti, 24 

cadre de sprijin, 3 psihologi și  3 logopezi. 

❖ Copii cu CES la 01.01.2021 – 143 în şcoli şi 7 – în grădiniţe; la 31.12.2021 – 

155 - în şcoli şi 8 -în grădiniţe, dintre care 45 – cu grad sever de disabilitate. 

❖ Centre de Resurse a Educaţiei Incluzive – în 19 instituţii – 10 cu grad de dotare 

bun şi 9 – satisfăcător. 

❖ Copii evaluaţi 35 – 31 şcolari,  4 grădiniţe şi 34 – pentru Forma nr. 05. 

❖ Copii reevaluaţi – 68. 
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❖ Seminare desfăşurate – 12 raionale. 

❖ Participare la 71 de formări naţionale. 

Implicare în proiecte: a fost câştigate 2 proiecte: 

 1 – JVIS (orientare profesională pentru absolvenţi clasa IX-XII), 

II - „Bunăstarea elevilor în instituţiile de învăţământ” – IP LT „Gheorghe Biruitorul”, 

IP GM Bîrnova, IP GM „Emil Loteanu”, Clocuşna. 

IX. Asigurarea instituţiilor educaționale  cu manual şcolare, literatură metodică 

şi artistică 

Toate instituţiile de învăţământ au fost asigurate cu manuale şcolare, în 

conformitate cu schema de închiriere valabilă în a.ş. 2020-2021 şi 2021-2022. 

Elevii de la treptele primară şi gimnazială au fost asiguraţi 100 % cu manuale prin 

intermediul schemei de închiriere gratuită. Elevii clasei a I-ea au beneficiat de 

Abecedare cadou la începutul anului de studii.  

Elevii de la treapta liceală au fost asiguraţi 100% cu manuale, achitând plata pentru 

arenda manualelor, conform schemei de închiriere.  

Bibliotecile şcolare au fost asigurate de MEC cu curricula la disciplinele 

şcolare şi ghiduri pentru profesori. Circa 50% din biblioteci dispun de presă periodică 

abonată de către direcţia instituţiei.Unele instituţii au dotat cabinetele cu hărţi, planşe, 

atlase etc. 

Alte investiţii în literatură metodică, ştiinţifică, artistică nu s-a făcut din cauza lipsei 

asigurării financiare. 

O carenţă constatată este nerealizarea abonării la presa periodică şi lipsa achiziţiei de 

literatură artistică pentru bibliotecile şcolare, care urmează a fi făcute anual prin 

alocarea în buget a surselor financiare şi prin identificarea sponsorilor şi donatorilor. 

X. Asigurarea instituţiilor cu agent termic 

În perioada rece a anului, toate instituţiile sunt asigurate cu agent termic după cum 

urmează: încălzire cu gaze naturale - 21 de instituţii, pileţi-  3 instituţii, cărbune -4 

instituţii. 

 XI. Implementarea Reglementărilor în instituţiile de învăţământ general din 

raion 

Un punct forte al tuturor instituţiilor este îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţii 

de mobilier, tehnică de calcul, utilaj de laborator, dotarea ospătăriilor etc. realizată 

din economiile instituţiilor, axat pe 3 dimensiuni prioritare: 

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

distanţă; 

b) Dotarea cu mobilier şcolar în scopul asigurării distanţei sociale; 

c) Asigurarea cu dezinfectanţi a instituţiilor. 

a)Dotarea instituţiilor cu tehnică de calcul 

În instituțiițiile școlare  din raionul Ocnița în anul 2021 a crescut de 3 ori numărul de 

laptop-uri. 100 de laptop-uri i-au fost repartizate raionului Ocniţa, în cadrul 

proiectului PRIM, pentru acoperirea necesităților elevilor ce nu dispun de tehnică de 

calcul în cazul trecerii la instruirea on-line. Alte 35 de laptopuri au fost procurate de 

MECC pentru a acoperi parțial necesitățile instituțiilor de învățământ.  

Cu 4 unități s-a mărit numărul de table interactive – instrument foarte important în 

procesul educațional modern. A crescut cu 7 numărul de seturi de roboți, datorită 

implicării Gimnaziului Bîrnova în proiectul „Tekwill în fiecare școală”. 
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O sarcină primordială a instituțiilor de învățământ este lărgirea accesului la Internet, 

în contextul implementării în toate școlile din raion a Sistemului Informațional 

Catalogul Electronic. 

Este strict necesară utilizarea la maxim a potențialului TIC în cadrul orelor şi în afara 

lor, cu scopul de a oferi elevilor oportunitatea de formare a competențelor TIC. 

Dotarea cu tehnică de calcul pentru realizarea eficientă a procesului instructiv-

educativ cu prezenţă fizică şi la distnţă: 

✓ Calculatoare – 672 - 105 achiziţionate  în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Note book - uri – 272 -  88 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Proiectoare 79 - 19 achiziţionate  în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Tablete – 101- 21 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Smart TV – 83 - 50 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Imprimante, copiatoare – 137 - 27 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Table interactive – 21 - 4 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022; 

✓ Seturi de roboţi – 21 de seturi, 7 achiziţionate în 2020-2021 şi 2021-2022. 

b)Dotarea cu mobilier şcolar în scopul asigurării distanţei sociale şi situaţiei 

sanitare, anul trecut s-au procurat: 641 de mese, 822 de scaune, 45 de dulapuri, 23 

de cuiere etc. 

c)Dotarea cu dezinfectanţi: Consiliul raional a alocat 525,9 mii lei pentru 

procurarea dezinfectanţilor în instituţii, MECC a distribuit 5440 litri de dezinfectanţi 

şi 40 de termometre pentru IET, în unele instituţii agenţi economici, parteneri 

educaţionali au venit cu donaţii de loturi cu dezinfectanţi-la moment în stoc şcolile 

dispun de  cantităţi suficiente de dezinfectanţi. 

 

XII.Asigurarea eficienţei şi transparenţei investirii banilor publici în sistemul 

educaţional 

Sursa principală de finanţare a sistemului de învăţământ o constituie mijloacele 

bugetare, în mărime de 84 mln 304,7 mii lei, ceia ce constituie 69% din bugetul 

raionului.  

1) Din componenta raională s-au redirecționat 7 mln 877,5 mii lei, repartizate 

79% din sursele financiare, inclusiv:   

o  pentru transportarea elevilor – 2 mln 258,3 mii lei; 

o  pentru acoperirea soldului negativ al unor şcoli - 1 mln 523,1 mii lei 

din componenta raională; 

o  pentru deplasarea cadrelor didactice dintr-o localitate în alta – 91,8 

mii lei; 

o  pentru reparaţii capitale şi procurarea bunurilor – 2 mln lei; 

o  pentru întreţinerea căminului LT ”M.Sadoveanu”, or.Ocnița - 349,4 

mii lei; 

2) Pentru educația incluzivă au fost repartizate 1  mln 312,3 mii lei; 

3) Pentru alimentația elevilor au fost alocate mijloace în sumă de 3 mln. 091,5 mii 

lei. 

4) Din bugetul raional s-au alocat 566,8 mii lei pentru alimentaţia copiilor din 

familiile social-vulnerabile din clasele V-IX. 

 

XIII.Pregătirea instituţiilor către anul de studii 2021-2022 
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Pentru reparații capitale (schimbarea cazanelor, acoperiş la cantină, bloc 

sanitar, sala de festivităţi, reţele electrice) s-au alocat surse financiare de către 

Consiliul raional Ocniţa -1 mln. 984 mii lei, din proiecte s-au obţinut 226 mii lei. 

În 21 de instituții de învățământ din raion, unde încălzirea se efectuează cu gaz 

natural, este perfectat contractul de livrare a gazului natural până la data de 

31.12.2022. La necesitate au fost verificate contoarele de gaz. 

✓ Instituțiile, unde încălzirea se efectuează cu lemne, cărbuni și pelete, sunt 

aprovizionate la 100% cu combustibil până la sfârșitul perioadei de încălzire.  

✓ Primarii comunelor  organizează și contribuie la buna funcționare și 

aprovizionarea cu combustibil a instituțiilor de învățământ preșcolar din 

localități.   

XIV. Abandonul şcolar 

În anul 2020-2021 în instituțiile  educaționale din teritoriul administrat au abandonat 

şcoala 20 de elevi. 

În semestrul I al anului şcolar 2021-2022, au abandonat şcoala 17 elevi. 

✓ În ultimul an, rata abandonului şcolar s-a menţinut stabilă, ca urmare a limitării 

accesului peste hotarele ţării a populaţiei de etnie romă, din cauza pandemiei.  

✓ Sunt necesare intervenţii de monitorizare a familiilor în situaţii de risc, 

deoarece, dacă abandonul şcolar este relativ mic, rămâne mare % 

absenteismului şcolar. 

XV.Reuşita academică a absolvenţilor: 

În  sesiunea 2021, gimnaziu, rata de promovare a fost 100%, nota medie: 6,85. 

La liceu: rata de promovare: a fost 93,47%,  nota medie: 6,35. 

✓ Rata de promovare în ultimul an este mai mare decât media pe 3 ani cu 1,5%. 

✓ Nota medie la examene este cu 0,06% mai mare decât media pe 3 ani. 

XVI.Conlucrarea cu Consiliul raional 

Au fost înaintate spre aprobare următoarele proiecte de decizii elaborate de Direcția 

Învățământ care au primit aviz pozitiv: 

✓ Cu privire la aprobarea rețelei școlare şi extraşcolare pentru anii de învățământ 

2021-2022; 

✓ Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul-grădiniţă „P. Şargu”, Hădărăuţi 

✓ Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul-grădiniţă „Al. Groppa”, Verejeni 

✓ Alimentația  copiilor claselor a V-a –IX-a din familiile social-vulnerabile (562 

elevi); 

✓ Dotarea instituțiilor școlare cu dezinfectanţi (1,5 mln. lei); 

✓ Alocaţii pentru instalaţii antiincendiare (700 mii lei) – pentru IP LT „Gh. 

Biruitorul” şi IP LT „M. Sadoveanu”; 

✓ Renovarea stadioanelor în or. Ocniţa şi Otaci (4 mln lei); 

✓ Reparaţii capitale ale sălilor de festivităţi, cantine, blocuri sanitare (1 mln lei); 

✓ Procurarea a 2 autobuze şcolare Iveco (2mln lei); 

✓ Cu privire la modificarea Regulamentului „Pedagogul anului”, prin majorarea 

mijloacelor destinate premierii învingătorilor - 93 000, pentru 3 categorii de 

cadre didactice; 



47 
 

✓ Cu privire la aprobarea Programului raional de asigurare cu cadre didactice a 

instituţiilor publice de învăţământ general din raion în perioada 2022-2025. 

Probleme existente în sistemul educațional din raionul Ocnița: 

1. Dotarea cabinetelor şcolare (în baza Standardelor de dotare minimă a cabi-

netelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ secundar general, ap-

robate prin ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; modificate prin ord. MECC nr. 

419 din 29.04.2019). 

2. Necesitatea reorganizării reţelei şcolare. 

3. Imposibilitatea accesului la proiecte investiţionale din considerentul numărului 

mic de elevi în instituţii. 

4. Şcolarizarea copiilor de etnie romă – la evidenţă în primăria Otaci sunt copii de 

7-16 ani, care de facto nu sunt în teritoriu sau abandonează şcoala în timpul 

anului şcolar. 

5. Asigurarea instituţiilor cu cadre didactice (în prezent se acoperă deficitul de 

cadre din contul acceptării supranormelor, cumulului şi angajarea 

pensionarilor. 

6. Necesitatea conlucrării cu APL de nivelul I pentru includerea postului de 

logoped în grădiniţe.  

Pandemia COVID-19 a afectat și sfera sportului raional - anul trecut a fost un an al 

competițiilor sportive amânate. Școala Sportivă din or.Ocnița  și instituțiile 

preuniversitare  din  teritoriul adminisrat s-au adaptat la noua realitate. 

  Sportivii ocnițeni s-au reîntors la antrenamentele depline pentru a se 

pregăti pentru competițiile naționale. Sporturile de masă au avut de suferit mai mult. 

Școlile au trecut la studii online și nu toți elevii și profesorii au reușit să se adapteze. 

 Cu toate acestea, tehnologiile moderne și noile proiecte speciale au oferit  elevilor 

posibilitatea de a studia online eficient. În plus, profesorii au instrumente, care îi pot 

interesa și motiva  pe copii și adolescenți  pentru un stil de viață sănătos. 

S-au depus eforturi pentru  consolidarea și dezvoltarea bazei tehnice și materiale 

sportului raional.  

 Conform Acordului de colaborare  între Federația Națională a Fotbalului privind 

dezvoltarea fotbalului în raionul Ocnița, aprobat prin Decizia Consiliului raional  

nr.4/7 din 26.08.2020, referitor la   consolidarea bazei  tehnico-materiale a sportului 

raional  s-au întreprins măsuri concrete de realizare  a Acordu-lui: 

• În căminul LT ”M.Sadoveanu” actualmente locuiesc 18 elevi ai Academiei de 

Fotbal; 

• În LT ”M.Sadoveanu” își fac studiile   în două clase  specializate 35 copii, care 

primesc  cu suportul financiar al Consiliului rational, de două ori pe zi  hrană 

gratuită; 

• Este în stadiul de finisare terenul de fotbal cu suprafața de 116*70 m. 

Educația fizică și sportul în raionul Ocnița în anul 2021 a adus performanțe, 

necătând la situația pandemică nefavorabilă.  

   Discipolii Școlii Sportive  or.Ocnița au fost premianți în campionatele RMîn 

anul de instruire 2020-2021. 

Box (Juniori) 

Legcun Anton - locul –     I 

Viteazi Nichita   – locul   III 
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Matuzoc Ivan    –  locul   III 

Valigorschii Ilia –  locul   III 

Antrenor Mariniuc Vadim 

 

Kickboxing (Cadeți) 

Nedzelischii Chiril -  locul   II 

Melnic Irina   -          locul  lll 

Antrenor Bezborodco Albert 

 

Judo (juniori) 

Sauleac Ana –         locul  III 

Draghici Jestina –   locul  III 

 

Sambo (juniori) 

Vodă Jasmina -        locul  II 

Draghici Jestina –    locul  II 

Guțuleac Victoria – locul  III 

Grigoriev Tudor – locul III 

Antrenor Gogoli Ghenadie 

Sambo (cadeți) 

Sici Augustina –     locul   I 

Antrenor Vexler Serghei 

 

Mihai Iulian –        locul  III 

Bodnari Nicolae – locul  III 

Gamureac Stas –   locul  III 

Antrenor Prepeliță Ghenadie 

La turneul de fotbal, echipa de copii U-15, cu anul nașterii 2006 -2007  a ocupat 

locul II în Campionatul Republicii Moldova la fotbal, divizia ”B„, Nord.  

Antrenor- Crainic Victor. 

 

În anul 2021 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, în comun cu an-

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

au prestat servicii sociale  și  au extins extins serviciile de asistența socială în teritori-

ul administrat. 
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Raionul are o suprafață de 0,6 mii km². Conform datelor prezentate la 

20.12.2021 populația raionului este de 48 727 locuitori care este deservită de către 
24 asistenți sociali comunitari. 

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

849 006 lei, ceia ce constituie cu 9 668 466 lei mai mult, față de perioada similară a 

anului 2019. 

 Suma pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului – a constituit 16 190 

500 lei, în comparație cu 4 134 283 lei în anul 2019. 

Bugetul DASPF Ocnița pentru anul 2021(30 noiembrie) a  constituit 21 620 

500 mii lei, executarea bugetului și a gradului de salarizare a angajaților din sistemul 

de asistență socială și protecție a  familiei fiind  de 94.04%. 

Ajutorul social  cetățenilor se acordă se acordă, în baza Legii cu privire la aju-

torul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008, care are drept scop asigurarea unui venit 

lunar minim garantat familiilor defavorizate.    

După indexarea venitului lunar minim garantat (VLMG) pentru ajutor social 

constituie 1196 lei, iar pentru APRA – 3109 lei (până la indexare VLMG pentru aju-

tor social a constituit 1151 lei și pentru APRA – 2532 lei). 

Având în vedere rata inflației înregistrată în primul semestru al anului 2021 în 

valoare de 3,86%, de la 1 octombrie 2021 nivelul venitului lunar minim garantat se 

indexează cu coeficientul de indexare de 1,0386 și după indexare constituie 1196 lei. 

Pe parcursul a 11 luni a anului 2021 suma ajutorului social acordat beneficiarilor a 

constituit 41 491 975 lei, ceia ce este cu 6 688 697 lei mai mult față de perioada simi-

lară a anului 2020, suma pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului – 14 812 

000 lei, cu 2 191 000 lei mai mult. 
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În perioada de referință de către specialiștii pentru acordarea ajutorului social au 

fost: 

➢ introduse în SIAAS și validate cereri de ajutor social și APRA- 6 662;  

➢ eliberate permisiuni de plată pentru persoanele decedate, beneficiari de aju-

tor social și/sau APRA – 287; 

➢ examinate petiții parvenite de la cetățeni – 29. 

 

Date privind numărul beneficiarilor de ajutor social pe parcursul a.2021 
   

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

Ianuarie 2 728            4 154 801  

   
 

Februarie 2 704 3 895 744  

   
 

Martie 2 846 4 396 259  

   
 

Aprilie 2 816 4 259 338  

   
 

Mai 2 689 4 080 262  

   
 

Iunie 2 568 3 835 177  

   
 

Iulie 2 504 3 823 765  

   
 

August 2 297 3 337 538  

   
 

Septembrie 2 223 3 811 983  
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Octombrie 2 204 3 089 365  

   
 

Noiembrie 1 942 2 834 743  

   
 

Decembrie    

   
 

TOTAL: 2 501 (media) 41 491 975  
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     Date privind numărul beneficiarilor de ajutor social pentru perioada rece 

pentru anul 2021 

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

Ianuarie 6 810 3 472 500 

Februarie 6 789 3 403 000 

Martie 6 913 3 523 000 

Aprilie 7 3 500 

Mai 0 0 

Iunie 0 0 

Iulie 0 0 

August 0 0 

Septembrie 0 0 

Octombrie 0 0 

Noiembrie 6 300 4 410 000 

Decembrie   

TOTAL: 6 703 (media) 14 812 000 

 

 

 

                             

    

 

Total 
populați

e

88%

APRA
12%

Asigurarea populației cu APRA
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    Plata indemnizației zilnice pentru copii 
 

Activitățile de interes comunitar în raionul Ocnița se desfășoară în 

conformitate cu Instrucțiunea privind realizarea activităților de interes comunitar, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr.1167 din 16.10.2018. 

Conform Instrucțiunii nominalizate, primăriile prezintă rapoarte lunare DASPF 

referitor la persoanele și orele de muncă efectuate în folosul comunității. 

 În raionul Ocnița din 21 de primării, doar 12 primării implică șomerii în 

activități de interes comunitar și prezintă rapoarte lunar pînă la data de 25 a lunii de 

gestiune. 

Dinamica activităților în interes comunitar 

Persoane implicate în activități de interes comunitar  14 973 

Nr. de ore generate pentru efectuarea muncii în folosul 

comunității 
378 747 

Nr. de ore real efectuate  98 402 

Expediate scrisori de prevenire,  că plata va fi stopată 517 

Scrisori de închidere a plății 143 

 

  În scopul verificării corectitudinii acordării ajutorului social în localitățile 

raionului, pe parcursul anului 2021 au fost organizate și desfășurate evaluări cu 

ieșirea comisiei de verificare în teritoriu. 

 

Nr

. 

d/

o 

Localitatea Data 

evaluării 

Rezultatele evaluării 

1. s. Clocușna 09.02.2021 În cazul a 2 cereri depuse de solicitanți, a  fost 

recomandată depunerea cererilor cu 

documentele solicitate. 

2. s. Mereșeuca 18.05.2021 Din 3 cereri supuse evaluării, 3 cereri au fost 

închise. 

3. com. 

Lencăuți 

18.05.2021 Din 7 cereri supuse evaluării 2 cereri stopate. 

4. or. Otaci 25.05.2021 Din 15 cereri supuse evaluării 9 cereri stopate. 

Sunt depistate, în acest context, un șir de probleme, ce urmează a fi rezolvate. 

❖ numărul mare de cereri a solicitanților odată cu ridicarea pragului de ajutor 

social/APRA; 

❖ lipsa posibilității de-a verifica primirea banilor de către beneficiarii de ajutor 

social/APRA; 

❖ lipsa posibilității de-a verifica, dacă beneficiarul a trecut hotarele R. Moldova; 

❖ insuficiența cunoștințelor în domeniul acordării ajutorului social din partea 

asistenților sociali comunitari noi angajați.  

Prin intermediul DASPF, se asigură o gestionare a resurselor alocate, în 

special, în ceea ce privește finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul 
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asistenței sociale și finanțarea serviciilor incluse în pachetul minim de servicii 

sociale. 

Dinamica acordării ajutorului material pe parcursul anului 2021 

Categorii de beneficiat Nr. total 

de 

persoane 

Cuantumul 

(lei) 

Suma 

(mii 

lei) 

Persoanele cu dizabilități de pe urma 

războiului din Afganistan și familiile lor 3 1000 3,0 

Persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor 

de luptă pentru apărarea integrității teritoriale 

și independenței Republicii Moldova și familiile 
2 1000 2,0 

Persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate 

este cauzată de participarea la lichidarea 

consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl 

- Văduvele participanților Cernobîl 

20 

 

 

5 

1000 25,0 

Victimele reabilitate ale represiunilor politice 

din anii 1917–1990   71 0 71,0 

Persoane cu dizabilitate de la cel de-al Doilea 

Război Mondial 1 10000 10,0 

Participanții la cel de-al Doilea Război Mondial 4 10000 40,0 

Persoanele asimilate participanților la cel de al 

Doilea Război  Mondial 6 5000 30,0 

Văduvele  invalizilor de război 17 1000 17,0 

Compensarea cheltuielilor-deces peste hotare 12 se examinează  

De ziua copiilor din familii angajaților CFM 

Ocnița (copii cu dizabilități, din familii cu mulți 

copii) 
35  1000 35,0 

TOTAL:   166  233,0 

 

 În vederea implementării HG RM nr.159 din 14.02.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, la 

16.03.2018 ANAS a emis Ordinul nr.18-P cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu 

privire la perfectarea dosarului pentru acordarea compensației parțiale a cheltuielilor 

de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite  ale cetățenilor RM. 

 Pe parcursul perioadei de raport la DASPF s-au adresat 2 persoane, cu 

prezentarea actelor confirmative. 

În total în raionul Ocnița de ajutor material din partea statului, cu prilejul zilei 

de  9 Mai au beneficiat 28 persoane. 

Consiliul raional Ocnița, prin intermediul DASPF, a alocat câte 3000 lei  

veteranilor și participanților de război, în suma totală de 21 mii lei. 

Din partea Consiliului raional Ocnița, conform Deciziei nr.3/4 din 12.05.2021, 

în scopul susținerii familiilor angajaților a CFM, filiala Ocnița, s-a acordat ajutor 

material la 10 familii cu copii, câte 1000 lei pentru fiecare copil. Total au fost alocate 

35 mii  lei pentru familiile vulnerabile  cu mulți copii și cu copii cu dizabilități . 
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 Conform datelor  din 01.06.2021 populația raionului  constituie 48 989 

locuitori raionului, care  sunt deserviți de către 24 asistenți sociali comunitari. 

Tab.1  

Primăria 
Total 

popu- 

lație 

Sexul Grupa de vârstă, ani 

feminin masculin 0-17 18-64 65+ 

or. Ocnița 8820 5100 3720 1085 5575 2160 

or. Otaci 6046 3229 2817 1392 3634 1020 

or. Frunză 1111 546 565 91 752 268 

com. Bîrlădeni 2535 1347 1188 319 1998 218 

s. Bîrnova 2220 1200 1020 353 1477 390 

com. Calarașovca 2102 1088 1014 126 1691 285 

s. Clocușna 2102 1208 894 279 1494 329 

com. Corestăuți 942 566 376 121 681 140 

com. Dîngeni 1474 793 681 181 1063 230 

s. Gîrbova 1267 687 580 164 694 409 

com Grinăuți-Moldova 2072 1077 995 424 1245 403 

s. Hădărăuți 1714 925 789 228 1194 292 

com. Lencăuți 1574 857 717 165 1099 310 

com. Lipnic 3234 1780 1454 580 2124 530 

s. Mereșeuca 949 497 452 140 622 187 

com. Mihălășeni 1197 608 589 187 787 223 

s. Naslavcea 721 391 330 90 450 181 

com. Ocnița 3080 1572 1508 445 2243 392 

s. Sauca 1578 860 718 225 906 447 

s. Unguri 1355 716 639 282 880 193 

s. Vălcineț 2634 1447 1187 375 1841 418 

TOTAL: 48727 26494 22491 7252 32450 9025 

 

Problemelor protecției drepturilor copilului, protecției copiilor rămași fără 

ocrotire părintească, a familiilor cu copii în situație de risc permanent se acordă o 

atenție deosebită, desfășurând activitatea în baza legislației și a actelor normative în 

domeniul dat, contribuind la realizarea lor prin programele, strategiile și planurile de 

acțiune în acest domeniu.  

O conlucrare  efectivă la acest compartiment  se atestă cu instituțiile de stat, APL, 

ONG-uri din teritoriu și alte servicii desconcentrate în teritoriu. 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc 8 ședințe a Comisiei raionale pentru protecția 

copilului aflat în dificultate. S-a examinat situația copiilor din următoarele categorii:  

- familiile cu copii în situație de risc; 

- copiii rămași fără îngrijire părintească, alegerea formei optime de protecție a 

copilului, instituirea tutelei/curatelei; 

- acordarea ajutorului bănesc familiilor cu copii pentru eliminarea situației de 

risc pentru copii în familie. 

Din numărul total de cazuri examinate: 

➢ au fost plasați în Centre de plasament  - 1 copil; 

➢ s-a instituit tutela/curatela cu plată - 13 copii; 

➢ au beneficiat de sprijin bănesc - 112 copii /44 familii; 

➢ a fost aprobat solicitant la postura APP – 0 persoană. 
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Necătând la faptul, că permanent se întreprind măsurile privind prevenirea și re-

ducerii mortalității materne, infantile și a copiilor cu vîrsta copiilor 0-5 ani la domi-

ciliu, în perioada de raportare au avut loc 2 decese a copiilor în  s. Bîrlădeni. 

Trimestrial are loc revizuirea dosarelor copiilor rămași temporar fără ocrotire 

părintească și rămași fără ocrotirea părintească. La moment au fost revizuite dosarele 

a  8 copii.  

Pe parcursul anului 2021 Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului a 

desfășurat 2 ședințe ordinare:   

 În urma efectuării ședințelor s-au discutat următoarele situații: 

➢ încălcarea drepturilor copilului; 

➢ copiii care sunt privați temporar sau permanent de mediul familial; 

➢ necesitățile speciale a copiilor care nu pot fi asigurate de către familia bio-

logică; 

➢ copiii care sunt sau pot deveni victime ale unei forme de violență, traficului 

de ființe umane, abandonului școlar sau neglijării, comportamentului 

neadecvat a copilului, tratamentului neadecvat în timp ce se află în îngrijirea 

părinților sau oricărei persoane responsabile de îngrijirea acestuia. 

Activitatea autorității tutelare teritoriale privind protecția specială a copiilor aflați 

în situație de risc și celor separați de părinți s-a axat pe implementarea Legii nr.140 

din 14.06.2013: 

➢ incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale prin 

prisma garanțiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copiilor; 

➢ delicvența juvenilă și acțiunile de prevenire a infracțiunilor de către minori; 

➢ monitorizarea organizării alimentației copiilor din instituțiile preșcolare și 

școlare; 

➢ despre activitatea Consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului 

privind acțiunile profilactice și organizatorice ce țin de prevenirea cazurilor 

de înec a minorilor. 

Ședințele s-au desfășurat la invitația primarilor localităților, a directorilor in-

stituțiilor de învățământ, a  asistenților sociali, a șefilor de post din localitățile cele 

mai afectate și  a medicilor de familie. În scopul executării prevederilor planului tra-

sat în domeniul protecției drepturilor copilului, a  diminuării fenomenului vagabonda-

jului și cerșitului  în rândul minorilor, în localitățile raionului- o deosebită atenție se 

acordă intensificării activității cu copii aflați în dificultate, se desfășoară un complex 

de acțiuni în vederea perfecționării activității preventiv- profilactice asupra minorilor 

cu comportament deviant, familiilor scandalagioase, consolidării ordinii publice. 

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii desfășoară activitatea în 

conformitate cu Regulamentul și standardele minime de calitate aprobate prin 

Decizia CR Ocnița nr.6/6 din 24.12.2019.   

  Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni și/sau a depăși 

situațiile de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul 

familial. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea 

și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. 

 În conformitate cu Planului de acțiuni a DASPF Ocnița pentru anul de 

activitate 2021, în perioada martie-mai, de către managerul  Serviciului social de 

sprijin pentru familiile cu copii,  au fost organizate și desfășurate evaluări în teritoriu 
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privind corectitudinea utilizării de către beneficiari a finanțelor acordate ca sprijin 

financiar  și întocmirea documentației de serviciu ce ține acordarea suportului 

financiar. Total au fost verificați 4 familii/ 9 copii. Obiecții față de utilizarea banilor 

nu au fost depistate.  

Datele generale privind activitatea serviciului 

Capitolul Nr. total 

Sprijin familial primar  

nr. copiilor căror i-a fost acordat sprijin familial primar 84 

Sprijin familial secundar  

Nr. copiilor în serviciu                            197 

Nr. copiilor incluși în serviciu                              (în perioada de 

raportare) 
72 

Nr. copiilor asistați și scoși de la evidență (caz închis în perioada 

de raport) 
110 

Numărul copiilor aflați în situație de risc asistați, care au fost 

menținuți în familie în perioada de raportare 
197 

Dintre care numărul copiilor aflați în situație de risc care au fost 

separați de părinți 
8 

Dintre care plasați de urgență (conform art. 11 al legii nr. 

140/2013) 
4 

Dintre care plasați planificat (conform art. 12 al Legii nr. 

140/2013 
8 

Nr. de cazuri de acordare a ajutorului bănesc   112 cazuri 

Suma valorificată (lei) 316 900 lei 

Suma medie alocată pe un copil(lei) 2 829 lei 

Nr. vizitelor de monitorizare efectuate 284 vizite 

 

Serviciul de tutela/curatela/custodie 

Activitatea Serviciului de tutela/curatela/custodie a DASPF  se bazează pe 

prevederile Legii nr.140 din  14.06.2013 privind protecția specială a copiilor, aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți și Legii nr. 436  din  28.12.2006 

privind administrația publică locală, alte acte legislative în vigoare. 

Evidența copiilor adoptați sau plasați în serviciul tutela/curatela/custodie 

Compartimentul Nr. copiilor 

Nr. total al copiilor adoptați   32 

din ei adoptați în perioada de raport 2 

Nr. total al copiilor tutelați 70 

din ei tutelați în perioada de raport 13 

nr. copiilor scoși de sub tutelă 3 

nr. copiilor cu tutela contra plată 67 

Nr. total al copiilor în custodie 229 

din ei copiilor cu părinți plecați peste hotare  229 

 



58 
 

Sunt unele problemele identificate în teritoriul administrat la acest capitol de 

activitate. 

➢ lipsa înțelegerii în  societate, că fiecare copil are dreptul la familie, 

excluziunea copiilor plasați în familiile asistenților parentali profesioniști de 

către societate; 

➢ salarizarea necorespunzătoarea a personalului serviciului; 

➢ nu sunt suficiente îndemnizațiile acordate copiilor pentru a acoperi tot 

necesarul de dezvoltare și educare conform vârstei; 

➢ asigurarea beneficiarului cu înlocuitor al asistentului parental 

profesionist/părinte-educator pe perioada concediului de odihnă a personalului 

aprobat; 

➢ evaluarea copiilor și asistenților parentali profesioniști/părinți educatori de 

către psiholog din cadrul Direcției; 

➢ lipsa fondurilor pentru a dezvolta și a susține serviciu în continuare. 

➢ problemele în acumularea documentelor necesare pentru stabilirea statutului 

copilului; 

➢ de către APL nu se respectă opinia copilului la selectarea și numirea 

tutorului; 

➢ lipsa specialistului pentru problemele drepturilor copilului în structurile 

APL, fapt care împiedică la evidența și monitorizarea copiilor din plasament; 

➢ în caz de plecarea părinților peste hotarele țării lipsește nu se stabilește la 

timp tutela/curatela față de copii rămași fără supraveghere; 

➢ insuficiența conlucrării intersectoriale în scopul identificării copiilor  rămași  

fără  supravegherea părinților.   

Referitor la parteneriate/relații de colaborare, remarcăm, că în domeniul 

asigurării drepturilor copiilor DASPF Ocnița conlucrează în parteneriate cu  ONG-

urile: AO „Stimul”,  CCF Moldova „Parteneriate pentru fiecare copil”, „Terre des 

hommes”, fundația CERI. 

AO „Stimul” a efectuat evaluarea psihologică individuală a 2 copii referiți spre 

evaluare de către DASPF. 

AO CCF Moldova creează pentru copiii în situație de risc un mediu de 

speranță și respect, în care ei își pot dezvolta potențialul complet și oferă instrumente 

practice pentru o schimbare pozitivă  în viața copilului, familiei și comunității.  

Lunar,  asistenții sociali împreună cu CCF Moldova evaluează și monitorizează 

familiile cu copii în situație de risc din teritoriu. 

În vederea eficientizării activității sale, în perioada de raportare Serviciul de 

APP și CCTF a activat în relații de colaborare cu CCF Moldova, Serviciul Asistența 

Psihopedagogică al Direcției de Învățământ și AO ,,Stimul” din or. Ocnița. 

Specialiștii SAP al DÎ au efectuat evaluarea psihopedagogică a copiilor plasați în 

SAPP și CCTF, au evaluat necesitățile de asistență și dezvoltare ale copiilor, au 

evaluat potențialii asistenți parentali profesioniști, au acordat consiliere psihologică 

personalului angajat. Specialiștii din CCF Moldova permanent acordă consilierea și 

suportul angajaților din Serviciul de asistență parentală profesionistă.  

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate este un serviciu specializat și are misiunea de a susține 
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familiile/persoanele defavorizate din raion în contextul limitării, depășirii situațiilor 

de dificultate, în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii socio-economice. 

Fiind reprezentantul Direcției în teritoriu, asistentul social are responsabilitatea 

de a se implica plenar în implementarea  politicilor de asistență socială în comunitate. 

           Prin intermediul asistenților sociali comunitari, serviciul permanent își 

actualizează prestațiile. 
Evidența beneficiarilor Serviciului social de suport monetar adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate 

Indicatorul Nr. total 

nr. dosarelor înaintate pentru acordarea suportului monetar 61 

nr. beneficiarilor cărora l-ea fost stabilit dreptul la suport monetar 67 

nr. beneficiarilor cărora l-ea fost refuzat acordarea suportului monetar 1 

 

Dinamica acordării suportului monetar  

Categoria de beneficiari a.2020 a.2021 

nr. 

persoanelor 

Suma 

acordată, lei 

nr. 

persoanelor 

Suma 

acordată, lei 

Persoana cu dizabilitat severă 
3 18 000 13 50 500 

Persoana cu dizabilitat 

accentuată 
7 28 000 11 34 500 

Persoana cu dizabilitat medie 
3 10 500 6 22275 

Pensionari în etate,  

75-99 ani 
2 7 000 5 7 500 

Pensionari în etate,  

de l00 ani 
- - 2 6 000 

Pensionari solitari 
- - 4 10 500 

Alți pensionari 
7 26 500 23 66 000 

Neîncadrați în cîmpul muncii 

din motiv de boală 
- - 1 3 000 

Familii cu 4 si mai mulți copii 
- - 1 3 000 

Familii cu un singur părinte 
- - 2 8 600 

Alte familii, persoane cu 

venituri mici 
- 6 000 5 15 500 

TOTAL: 22 90 000 73 227 375 
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Direcții de asistență 

Scopul acordării suportului 

monetar în anului 2020 

a.2020 a.2021 

nr. 

persoanelor 

Suma 

acordată, lei 

nr. 

persoanelor 

Suma 

acordată, lei 

Pentru reparația acoperișului, 

locuinței, sobei 
7 37 000 18 71 375 

Pentru mobilier adoptat la 

necesitățile persoanei cu 

dizabilitate 

15 53 000 55 156 000 

TOTAL: 22 90 000 73 227 375 

 

 

Dinamica acordării suportului monetar după localități  

Categorii de beneficiari Total persoane/familii Suma ajutorului acordat 

(mii lei) 

2020 2021 2020 2021 

or. Ocnița 3 16000 6 15500 

or. Otaci     1 1000 

or. Frunză 1 6000 4 14000 

com. Bîrlădeni 2 9000 4 16000 

s. Bîrnova     3 6000 

com. Calarașovca 5 5500 3 16000 

s. Clocușna 1 3000 4 12000 

com. Corestăuți     3 7000 

com. Dîngeni  1 6000     

s. Gîrbova 1 4000 6 15500 

com Grinăuți-Moldova 1 3000 5 16600 

s. Hădărăuți 6 24000 2 8500 

com. Lencăuți     3 9500 

com. Lipnic 1 4500 5 13000 

s. Mereșeuca 2 9000 4 13000 

1 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001

or. Ocnița

or. Otaci

or. Frunză

com. Bîrlădeni

s. Bîrnova

com. Ca larașovca

s . Clocușna

com. Corestăuți

com. Dîngeni

s. Gîrbova

com Grinăuți-Moldova

s . Hădărăuți

com. Lencăuți

com. Lipnic

s . Mereșeuca

com. Mihălășeni

s. Naslavcea

com. Ocnița

s. Sauca

s. Unguri

s . Vă lcineț

Suma acordată, lei

Lo
ca

lit
a

te
a

Dinamica acordării suportului monetar după localități 
a.2020 a.2021



61 
 

com. Mihălășeni     3 9000 

s. Naslavcea     4 9000 

com. Ocnița 1 4000 6 23775 

s. Sauca     2 11000 

s. Unguri     3 5500 

s. Vălcineț 1 2000 2 5500 

TOTAL: 22 96000 73 227375 

 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu reprezintă  o gamă de servicii și 

facilități, acordate persoanelor solicitare de un trai decent și pe  cât posibil, 

independent în propriile case. În cadrul SÎSD activează 63 lucrători sociali ce 

prestează servicii la 491 de persoane. 

Serviciul de îngrijire social la domiciliu se prestează în baza Regulamentului  

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a standardelor minime de calitate 

privind organizarea și funcționarea SÎSD, aprobate prin Decizia CR Ocnița nr. 2/8  

din 16.04.2021.      

In scopul examinării condițiilor de trai și a stării sociale a bătrânilor solitari și  

respectării de către lucrătorul social a Standardelor minime de calitate stabilite pentru 

Serviciului îngrijire socială la domiciliu, au fost efectuate 28 vizite în primarii și  s-a 

verificat activitatea a 12 lucrători sociali, care au primit recomandări metodice 

privind soluționarea situațiilor de conflict și prestări servicii.  

În scopul acordării suportului necesar persoanelor în dificultate, în perioada de 

carantină cu COVID-19, angajații serviciului împreună cu asistenții sociali 

comunitari au participat la mobilizarea comunității în acțiuni de voluntariat.   

Pe parcursul anului 2021 60 persoane aflate la îngrijire la domiciliu din 

or.Ocnița au beneficiat de prînzuri calde distribuite de cantină socială din oraș.  E de 

menționat, că majoritatea persoanelor aflate la îngrijire beneficiază anual de ajutorul 

social pentru perioada rece a anului, iar la perfectarea documentelor necesare sunt 

asistați de lucrătorii sociali.  

Evidența beneficiarilor în SÎSD pe parcursul anului 2021 

Categoria Lunile anului 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Tot

al  

Numărul total a 

beneficiarilor îngrijiți la 

domiciliu 

536 543 532 526 518 519 512 508 512 502 491 491 491 

Numărul total al 

solicitanților admiși în 

Serviciu 

8 11 7 4 7 6 2 6 6 0 7 7 71 

Numărul beneficiarilor 

sistați din Serviciu 
8 4 29 9 6 5 8 10 3 7 17 6 112 

dintre care plasați în 

Azilul pentru 

persoanele în vârstă și 

cu dizabilități  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

460
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520

540

560
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e

n
e
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a
ri

lo
r

lunile anului

Evidența beneficiarilor SÎSD 
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dintre care decedați 6 2 27 7 1 4 4 4 3 6 15 3 82 

dintre care plecați în 

altă localitate/luați la 

îngrijirea rudelor sau 

persoanelor terțe,  ș.a. 

2 1 2 2 5 1 4 6 0 1 1 3 28 

              

Numărul beneficiarilor 

suspendați din Serviciu 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 9 

Comparativ cu anii precedenți, în anul 2021 numărul beneficiarilor de servicii 

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

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

 

Evidența beneficiarilor serviciului după numărul de unități 

Primaria N
r.

 

u
n

it
ă

ți
lo

r 

Nr. 

beneficiarilor 

Țintuiți la 

pat 

Categoria de dizabilitate 

total sever accentuat mediu 

T
o

ta
l 

F B 
T

o
ta

l 
F B F B F B F B F B 

or.Ocnița 0,5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

or.Otaci 5,75 56 51 5 0 0 0 12 2 1 0 10 2 1 0 

or.Frunze 2,0 21 17 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

com. Bîrlădeni 2,0 16 14 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 

s.Bîrnova 2 17 12 5 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 

com. Calarașovca 2 26 22 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

s.Clocușna 4 35 25 10 0 0 0 5 4 3 0 3 3 0 0 

com. Corestauți 2 17 14 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

com. Dîngeni 3 23 17 6 0 0 0 4 1 1 1 3 0 0 0 

s.  Gîrbova 2 17 15 2 0 0 0 4 2 1 1 3 0 0 1 

com. Grinăuti-Moldova 4 32 30 2 2 0 2 4 2 0 2 3 0 1 0 

s.Hădărăuti 2 18 15 3 0 0 0 2 3 1 0 1 2 0 1 

com. Lencauți 3,75 28 23 5 0 0 0 4 3 0 1 4 2 0 0 

com. Lipnic 2,5 22 17 5 0 0 0 1 4 0 1 1 2 0 1 

s.Mereșeuca 2 17 14 3 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 

s. Mihălășeni 3 28 21 7 0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 

s. Naslavcea 4 37 25 12 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 

com. Ocnița 3,5 28 20 8 0 0 0 3 3 1 1 2 2 0 0 

s. Sauca 2 13 11 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

s.Unguri 2 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

com. Vălcineț 2 19 17 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAL: 56 492 400 92 2 0 2 59 33 11 9 45 19 4 4 
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462; 80,49%

48; 8,36%

64; 11,15%

112; 19,51%

Asigurarea copiilor cu dizabilitate severă cu asistentul
personal

Persoane adulte cu dizabilitate severă neincuse în serviciu
Beneficiarii SAP nețintuiți la pat
Beneficiarii SAP țintuiți la pat

66; 77,65%

11; 12,94%

8; 9,41%

19; 22,35%

Asigurarea copiilor cu dizabilitate severă cu asistentul
personal

Copi i  cu dizabilitate severă neincluți în serviciu
Beneficiarii SAP nețintuiți la pat
Beneficiarii SAP țintuiți la pat

Serviciu de îngrijire socială la domiciliu împreună cu autoritățile administrației 

publice locale întreprind măsuri pentru dezvoltarea serviciului de îngrijire. 

   În conformitate cu Planului de acțiuni al DASPF Ocnița pentru anul de 

activitate 2021, în perioada mai-iunie, de către șefii Serviciului Social „Asistența 

Personală” au fost organizate și desfășurate evaluări în teritoriu privind calitatea 

prestării serviciilor beneficiarilor. Total au fost supuși verificării activitatea a 108 

asistenți sociali, care prestatală servicii la 109 beneficiari. Ca urmare a controlului, au 

fost organizate și desfășurate ședințe de instruiri privind întocmirea documentației de 

serviciu și acordarea primului ajutor medical persoanelor cu dizabilitate severă.Au 

fost semnalate următoarele problemele: 

- numărul insuficient de funcții de asistent personal pentru asigurarea 

persoanelor cu dizabilitatea severă cu acest serviciu; 

- lipsa transportului pentru serviciu care ar favoriza managementul 

corespunzător; 

- salarizarea insuficientă a angajaților serviciului; 

- lipsa finanțării pentru asigurarea  unui înlocuitor în perioada de concediu anual 

sau medical al asistentului personal.   
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Azilul pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități din or. Ocnița 

Prin Decizia CR Ocnița nr.4/1 din 30.07.2021 Azilul a fost transferat din com. 

Calarașovca în or.Ocnița. La 22.10.2021 a avut loc deschiderea solemnă a incintei 

Azilului, care se află în or.Ocnița, str. Sănătății,4. 

Prin Decizia CR Ocnița nr.7/1 din 15.12.2021 Azilul  a fost reorganizat în 

Centrul de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” . 

În perioada activității Azilul a avut drept scop crearea condițiilor optime de 

trai, muncă, reabilitare și asistență medico-socială pentru persoanele în vîrstă și 

persoanele cu dizabilități. 

În Azilul pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități din or. Ocnița, până la 

reorganizarea, au fost plasate 23 persoane, care au rămas în Centru.  

Pe parcursul anului 2021 beneficiarilor Azilului pentru persoanele în vârstă și 

cu dizabilități le-a fost acordat tratament zilnic, prescris de medicii specialiști și 

medicii de familie.              

Evidența lunară a beneficiarilor pe parcursul a.2021 

Luna anului Internați Externați Dintre care decedați 

F B Total F B Total F B Total 

Ianuarie 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Februarie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Martie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aprilie 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iunie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Iulie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

August 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Septembrie 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Octombrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noiembrie 2 1 3 1 0 1 0 0 0 

Decembrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL: 4 5 9 2 1 3 1 1 2 

 

Luna anului 

 

Nr.  

beneficiarilor 

Țintuiți la pat Categoria de dizabilitate 

T
o

ta
l 

F B 

T
o

ta
l 

F B 
total sever accentuat mediu 

F B F B F B F B 

Ianuarie 18 5 13 4 2 2 2 9 1 4 1 5 0 0 

Februarie 20 5 15 5 2 3 2 9 1 4 1 5 0 0 

Martie 20 5 15 5 2 3 2 9 1 4 1 5 0 0 

Aprilie 19 4 15 4 1 3 2 9 1 4 1 5 0 0 

Mai 19 4 15 4 1 3 2 9 1 4 1 5 0 0 

Iunie 20 5 15 4 2 2 2 9 1 4 1 5 0 0 

Iulie 20 5 15 4 2 2 2 9 1 4 1 5 0 0 
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August 21 5 16 4 2 2 2 9 1 4 1 5 0 0 

Septembrie 21 6 15 3 2 1 2 9 1 4 1 5 0 0 

Octombrie 20 6 15 3 2 1 2 9 1 4 1 5 0 0 

Noiembrie 23 7 16 3 2 1 3 9 1 4 2 5 0 0 

Decembrie 23 7 16 3 2 1 3 9 1 4 2 5 0 0 

TOTAL: 23 7 16 3 2 1 3 9 1 4 2 5 0 0 

 

Serviciul protetico-ortopedic al DASPF  a fost instituit în scopul creării 

accesibilității persoanelor cu dizabilități de locomoție, care necesită ajutor protetico-

ortopedic, la serviciile sociale.  

La evidența felcerului-protezist se află 873 beneficiari, dintre care 215 

persoane au fost luate la evidența pe parcursul anului 2021. 

Oferirea articolelor protetico-ortopedice 

Denumirea articolului protetico-ortopedice Cantitate (buc.) 

cărucioare 28 

încălțăminte ortopedică 117 (pareche) 

bandaj 1 

premergătoare 21 

proteze 2 

cîrje 1 

baston 8 

subcoate 17 

TOTAL: 195 

 

Evidența articolelor ortopedice repartizate pe primării în a. 2021 

Primăria Cărucioare 

 

Cadru de 

mers 

Încălțăminte Baston 

or.Ocnița 3 3 20 3 

or.Otaci 1 1   

or.Frunză  4 4 3 

Bîrlădeni 1    

Bîrnova 2 1 7  

Calarașovca 3 8 5  

Clocușna 2 1 19  

Corestăuți     

Dîngeni 3 5 2  

Gîrbova 2 2 3  

Grinăuți-Moldova  7 1  

Hădărăuți     

Lencăuți 2 3 1  

Lipnic 1  20 2 

Mereșeuca  4 1  

Mihălășeni  12 1  

Naslavcea 1 1 7  

Ocnița 2 1 5  

Sauca 1    

Unguri  1   
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Vălcineț 2    

Total: 26 54 96 8 

Referitor la prestarea serviciilor de recuperare/reabilitare și tratament balneo-

sanatorial menționăm,  că în semestru I al anului 2021  au  beneficiat  de  bilete  

sanatoriale  14 persoane  la  sanatoriile  ,,Speranța’’, or. Vadul lui Vodă. 

Denumirea centrului Nr. de bilete 

primite 

Nr. de bilete 

repartizate 

Nr. de bilete 

restituite 

or. Vadul lui Voda „Speranța” 18 18 0 

or. Sergheevca „Victoria” 0 0 0 

TOTAL: 18 18 0 

 

Pe parcursul a.2021 în raion au fost înregistrate 19 cazuri de violență în 

familie, dintre care 9 cazuri fiind violența față de copil. În acest caz a fost deschis 

managementul de caz. Total în lucru se află 23 managemente de caz de acest gen. 

Referitor la prevenirea și combaterea violenței și traficului de ființe umane, în 

anul 2021 a avut loc monitorizarea familiilor cu mulți copii, familiilor în situație de 

ris. Aceste familii au  beneficiat de ajutor social,  ajutor pentru perioada rece a anului, 

suport monetar și sprijin familiar. 

IMPS Centrul de Sănătate Ocnița are ca obiectiv principal asigurarea sănătății 

populației. Centrul de Sănătate Ocnița  are 16 instituții subordonate,  în care activează 

27 medici, 75 personal medical mediu, 23 pesonal inferior și 26 unități alt persoanal. 

Categorii de calificare  dețin mai mult de 98% din cadrele medicale, aceștea 

desfășoară activități ce țin de problemele și necesitățile  medicale ale 26.832 pacienți. 

Pe parcursul anului 2021 au fost întreprinse măsuri de îmbunătățire a bazei tehnico-

materiale, a fost reamplasat echipamentul de evidență a energiei electrice conform 

Normelor de amenajare a instalațiilor electrice din postul de transferare pentru 

majorarea  puteri la 100 KW  în IMPS CS Ocnița în sumă de 50 mii lei cu susținerea 

financiară a Consiliului Raional.  

S-au alocat surse financiare în sumă de 191,356 mii lei pentru procurarea 

amestecurilor adoptate, pentru hrana copiilor în vârstă de 0-1 ani și susținerea 

copiilor din familiile social vulnerabile până la 5 ani. 

S-au procurat substanțe pentru dezinfectare a spațiilor de izolare, pentru mâini și 

suprafețe, echipmente de protecție a personalului medical în sumă de 30.780 mii lei și 

s-au primit centralizat dezinfectanți în sumă de 475.700 mii lei. 

  Pe parcursul anului în instituțiile medicale din subordine s-au realizat 9 donări 

de sânge voluntare cu un număr de 520 de donatori. 

A fost efecuată măsurarea TA la 19,874 mii persoane ce constituie 89,6% din 

numărul persoanelor în vârstă de peste 18 ani, au primit tratament trimestrial 3984 

persoane din numărul total din persoane care se află sub supravegherea medicului 

de familie cu hipertensiune arterială 90,6%, 7559 persoane cu vârsta peste 45 ani și 

grupa de risc au fost investigați la glicemie ceia ce  constituie 64,7%. 

 Au fost deservite 96.884 vizite, constituind a câte 3,6 vizite la un locuitor, 

inclusiv în localitățile rurale-3,8, urbane-3,2.  Din numărul de vizite efecuate au fost 

pe caz de boală  76,4%  și 23,5%  adresări cu scop  profilactic. 
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Necătând la rezultatele modeste obținute sunt un șir de probleme  în domeniul medical 

din tertoriul administrat: 

❖ scaderea natalității de la 6,89% la 5,6%,; 

❖  creștere a mortalității generale de la 14,1% la 18,6% ; 

❖ spor ul negativ de populație  constituie-13,0%. 

La  sporul negativ se adaugă și creșterea migrației externe, ceea ce a  determinat 

scăderea  numărului de populație pe vârste în favoarea grupurilor de vârstă înaintată. 

În anul 2021 se  înregistrează cea mai scăzută rată a natalității și fertilității din 

ultimii 5 ani. Cea mai mare scădere a ratei de fertilitate apare la femeile tinere și anume 

între vârsta de 20-24 ani. 

Prezintă îngrijorare problema îmbătrănirii cadrelor medicale. Din numărul total de 

medici care activează -52 la sută sunt de vărstă pensionară, dacă sumăm și pe cei ce 

dețin grad de invaliditate și cei ce se vor pensiona în viitorul apropiat,  cifra  atinge 60 la 

sută. 

O altă problemă  este lipsa surselor financiare pentru acoperirea reparațiilor 

capitale la OMF Hădărăuți, OMF Ocnița, OMF Naslavcea, reparații curente OMF 

Mihălășeni, OMF Grinăuți-Moldova și OMF Grinăuți-Raia. 

Până în prezent,  în localitățile rurale Naslavcea, Mihălășeni, Corestăuți nu s-a reușit 

completarea cu medici de familie, fapt care influențează negativ  accesul populației la 

asistență medicală primară. 

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

reorganizat activitatea, având ca obiective- asigurarea capacităților pentru 

supravegherea activă, depistarea precoce, izolarea,  identificarea contacților și 

prevenirea răspândirii în continuare a virusului COVID-19. 

   

IMPS CS Otaci   a raportat, că activitatea instituției a fost marcată anul precedent de 

următoarele lucrări și achiziții publice: 

Nr. 

d/o 

Localitatea 

Denumirea 

instituției 

Denumirea lucrărilor, 

achiziția bunurilor 

Suma,     mii lei 

Notă  

(nivelul de 

executare 

%) 

 

 

Total 

Donator 

(denumirea, 

suma) 

Buget 

local/stat 

Consiliul 

raional 

(denumirea, 

suma) 

 

 

1 IMSP CS Otaci Reparatie curenta a OMF Unguri  109.5 CNAM  100% 

  Reparatie curenta a CS Otaci  26.0 CNAM  100% 

  Amestecuri Lactate  80.0  CR Ocnita 100% 

  
Echipamente  de protective contra 

infectiei Covid19  
11.5  CR Ocnita  

100% 

  Total  227.0    

 

IMPS CS Frunze  și-a desfășurat activitatea în anul 2021, deținând un buget anual al 

instituției, după cum urmează: 

• Suma bugetului estimativa la inceputul anului 2021 
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 din fondurile CNAM                                                                  3 085 054,57  lei 

• sold mijloacelor bănești la finele anului2020                       297 456,99 lei 

• cheltueli total                                                                        322 514.71 lei 

• cheltuieli de personal                                                                     2606395,68 lei 

• Abateri de la devizul de cheltuieli                                                 nu s-au efectuat. 

• Supracheltuieli, datorii la finele anului 2021                                 nu sunt 

• Din fondurile Consiliului raional Ocnița  pentru asigurarea cu amestecuri adaptate a 

copiilor pina la 1 an din familii defavorizate au fost alocate     10000 lei .                         

IMPS Spitalul Raional Ocnița  a avut ca obievtiv în anul 2021 obținerea în co-

mun cu Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină și admin-

istrația publică locală de nivelul II, a unei finanțări prioritare a unității medicale con-

form necesităților, pentru a garanta populației servicii medicale de înaltă calitate, în 

volumul necesar și la timp. 

Drept consecință, în anul precedent sistemul de sănătate a fost finanțat prioritar și rit-

mic, fapt ce a dat posibilitate instituției medicale să activeze și să acorde asistență medi-

cală populației în măsura posibilităților, să asigure plata muncii angajaților conform 

normelor legislației etc.  

În anul pandemic 2021  a activat  secția COVID-19,  în rezultatul reprofilării a 15 

paturi de boli contagioase și 15 paturi de triaj COVID-19,  apoi s-a reprofilat secția de 

pediatrie de 15 paturi și 15 paturi de boli cornice în secția de tratament COVID-19. 

În general în IMPS Spitalul Raional Ocnița sunt: 

❖ Paturi (total) – 140; 

❖ Structura paturilor : acute – 105; 

 inclusiv : 

✓ Terapie – 30,; 

✓ boli contagioase – 25; 

✓ pediatrie – 15; 

✓ chirurgie generală – 25; 

✓ ginecologie – 10; 

           Îngrijiri cronice – 35 paturi, inclusiv : 

✓ Geriatrie – 30 paturi; 

✓  reabilitare – 2 paturi;  

✓ paliative – 3 paturi. 

Au fost contractate cazuri de CNAM și îndeplinite : 

Maladii acute – 4286 cazuri planificate, executate – 4354 cazuri (+68); 

❖ Terapie – 1340 cazuri planificate, executate – 1375 (+35); 

❖ Boli contagioase – 638 cazuri planificate, executate – 900 cazuri (+262); 

❖ Pediatrie – 624 cazuri planificate, executate – 377 cazuri (-247); 

❖ Chirurgie generală – 1110 cazuri planificate, executate – 1101 cazuri (-9); 

❖ Ginecologie – 574 cazuri planificate, executate – 599 cazuri (+25); 

❖ Nașteri – 0 cazuri planificate, executate – 2 cazuri (+2); 

            Îngrijiri cronice : 

❖ Geriatrice+reabilitare – 700 cazuri planificate, executate – 690 cazuri (-10); 

❖ Geriatrie – 500 cazuri planificate, executate – 437 cazuri (-63); 
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❖ Reabilitare – 200 cazuri planificate, executate – 253 cazuri (+53); 

❖ Îngrijiri paliative (zi/pat) – 700 planificate, executate – 892 (+192). 

Una din problemele  IMPS SR Ocnița este  îmbătrânirii cadrelor medicale, ce  se 

va agrava și în viitor. Motivul cel mai important este că specialiștii tineri nu doresc să 

activeze în sistem, deoarece salariile oferite nu le permit să-și satisfacă necesitățile vi-

tale. Nu mai puțini importanți sunt următorii factori: povara profesională intensă, riscul 

profesional, influența sporită a factorilor psihoemoținali, condițiile de muncă ce nu 

asigură sănătatea la locul de lucru. 

Asigurarea instituției medicale  cu personal medical :  

❖ medici –66.6 %;  

❖ asistente medicale – 88.3 %; 

❖  alt personal – 94.1 % 

Este de menționat faptul, că IMSP SR Ocnița a fost acreditată de către Agenția 

Națională pentru Sănătate Publică, conform Certificatului de acreditare nr. 0402 din 

31.05.2019. 

IMSP SR Ocnița a fost contractată de către CNAM  în anul trecut în sumă de 

38787595.89 lei. Contractul a fost îndeplinit la 100 %. 

     Consiliul raional Ocnița a contribuit la asigurarea instituției cu combinizoane de 

unică folosință, set de unică folosință (halat, bonetă, mască, botoșei) în sumă totală de 

de 25 360,00 lei. 

În perioada 01.01.2021 – 01.12.2021, în scopul activității în regim pandemic  

ÎMSP Spitalul Raional Ocnița  a primit ajutor umanitar, sub formă de medicamente în 

sumă de 1 005 180,89 lei și aparataj medical, în sumă de 3 499 008,01 lei, inclusiv pe  

tip de furnizori:     

 - Sanfarm-Prim S.A.  -  în sumă de 369 555,72 lei - medicamente; 

      - Consiliul raional Ocnița – 25 360,00 lei - medicamente; 

      - Spitalul Clinic Municipal pentru Copii – 166 929,54 lei - medicamente; 

      - Institutul de Medicină Urgentă – 7 243 lei – medicamente; 

      - ANSP – 271 533,17 lei - medicamente; 

      - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” – 81 486,29 lei - medicamente; 

      - IMSP SC Bălți – 34 989,88 lei - medicamente; 

      - MedGlobalFarm SRL – 24 700,00 lei - medicamente; 

      - CAPCS – 3 870,00 lei - medicamente; 

      - Dita EstFarm SRL – 15 011,85 lei - medicamente; 

      - Grin Farm SRL – 4501,44 lei - medicamente; 

      - IMSP Institutul de Medicină Urgentă – 970 096,88 lei – pat pentru terapie in-

tensivă; 

      - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii – 459 347,32 lei – aparat de venti-

lare pulmonară; 

      -  IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii – 69 059,65 lei – monuitor EDAN 

IM 60; 

      - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” – 9 500 lei – termometru, electrocardiograf; 

      - Sanfarm Prim SA – 423 663,72 lei – ventilator pulmonar; 

      - Ancotec Sistem SRL – 16 584,00 lei – electrocardiograf cu 6 canale; 
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      - Sanfarm Prim SA – 36 000,00 lei – concentratoare de oxigen; 

      - medexcom THE SRL – 834 000,00 lei – unitate de radiografie mobilă; 

      - IMSP Institutul de Medicină Urgentă – 660 45,90 lei – concentratoare de 

oxigen, pulsioximetre; 

      - IM DUTCHMED M – 110 844,00 lei – defibrilator extern; 

      - GBG MDL SRL – 42480,00 lei – oxygen concentrator 8F5A; 

      - IM Spitalul Clinic Municipal de Copii – 31259,19 lei – concentrator de 

oxigen; 

       - IM Spitalul Clinic Municipal de Copii – 140015,54 lei – aparat de ventilare; 

      - IMSP Institutul de Medicină Urgentă – 279024,56 lei – ventilator pulmonar; 

      -  IMSP Institutul de Medicină Urgentă – 11087,25 lei - pulsioximetre;       

ÎMSP„ Spitalul Raional Ocnița” a primit, cu tutlul gratuity, în calitate de ajutor 

umanitar pe parcursul anului 2021 concentratoare de oxigen de la Unitatea femeilor de 

Orientare Socialistă – OMVSD(mese, scaune, matrase, paturi). 

În acest fel, situația financiară a IMPS SR Ocnița este constituită: 

❖ Venit total constituit din sursele CNAM – 3 8978 063,10 lei; 

❖ Alocațiile fondatorului – 235 998,00 lei, care au fost distribuite pentru 

Reparația capitală a Zondei Arteziene. 

În același timp, IMPS SR Ocnița  a acumulat în anul 2021  servicii contra plată în sumă 

de 882 759,03 lei, care au fost distribuiț, după cum urmeazăi : 

✓ Reparația cazangeriei  IMPS SR Ocnița– 14 212,28 lei; 

✓ Aparate medicale – 39 900,00 lei; 

✓ Marfuri de uz gospodaresc – 20 485,78 lei; 

✓ Tehnică de calcul -computatoare, printere – 34 371,10 lei; 

✓ Alte cheltuieli (produse alimentare, medicamente, gaz, energie             

IMPS SR Ocnița se confruntă cu un șir de probleme, care urmează a fi 

soluționate: 

➢ Lipsa cadrelor medicale cu studii superioare  de specialitate; 

➢ Necesita reparatia glafurilor exterioare de ferestre; 

➢ În contextual pandemiei a devenit stringentă necesitatea unei stații de 

oxigen; 

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

pentru transferul bolnavilor de la un etaj la altul; 

➢ Necesită reparație etajul 4 al blocului A si B; 

➢ Este necesară instalarea gardului in jurul IMPS SR Ocnita; 

➢ Necesita reparație spalatoria si dotarea acesteia cu inventor. 

Supravegherea de stat a sănătății publice  în teritoriul administrat a fost organizată și 

efectuată de către Centrul de Săntate Publică Edineț, subdiviziunea teritorială 

Ocnița.  

 În acest context, în baza prevederilor actelor legislative privind supravegherea de 

stat a sănătății publice, prin intermediul și cu suportul autorităților APL de nivelul I, a 

IMSP, agenților economici și comunitatea civilă s-a asigurat evaluarea și monitorizarea 

asigurării respectării stricte a măsurilor de restricție în controlul pentru combaterea 
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infecției SARS-CoV2 (COVID-19), pentru stabilizarea și menținerea situației 

epidemiologice. 

 Pe parcursul anului 2021 au fost raportate și  înregistrate 2273 cazuri cu infecția 

respectivă, inclusiv 1069 (47%) la populația din localitățile urbane și respectiv 1204 

(53%)  la populația din localitățile rurale.  

 Necătând la activitățile de supraveghere și control prin aplicarea, conform 

prevederilor actelor legislative și normative, în temeiul hotărârilor CNESP și respectiv 

CTESP Ocnița, prin organizarea și efectuarea măsurilor de restricții și oraganizarea 

vaccinării anti-COVID-19 situația rămâne în continuare agravată, iar activitățile 

menționate prioritare. 

 Concomitent au fost organizate și efectuate activități în alte focare cu maladii 

infecțioase (BDA- 141, IACR- 243, HIV/SIDA- 12 , tuberculoza organelor respiratorii- 

19) etc. 

 S-a activat prevenirea maladiilor prin realizarea intervențiilor de prevenție 

primară și secundară, la promovarea sănătății prin informare, educare și comunicare, 

asigurarea, în limita competențelor a suportului de laborator în investigarea factorilor cu 

impact asupra sănătății. 

 Pentru o sănătate publică bună și durabilă sunt necesare în continuare activități 

comune, bine dirijate și finanțate a programelor teritoriale și locale de asigurare a 

sănătății publice, antrenarea persoanelor fizice și juridice la realizarea acestora, crearea 

condițiilor și serviciilor sigure de sănătate publică (apă potabilă, mediu sănătos, 

salubrizare și igienizare, etc. 

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

Filiala  «Ocnita-Gaz»  SRL «Edineţ-Gaz»   reprezintă o instituție de mentenanță a 

ramurii gazifiere din raion și desrvește tehnic 484 km de gazoducte, 16 stații de reglare 

a presiunii gazului și 964 puncte de reglare a presiunii gazului. Sarcina de bază a 

întreprinderii  este de a livra continuu gaze naturale consumatorilor în regim normal, 

fără avarii și incidente. 

Ca și în alți ani, în 2021 a fost asigurată furnizarea combustibilului în casele a 8250 

consumatori și în adresa a 253 consumatori non-casnici. 

În scopul furnizării neîntrerupte a gazelor naturale consumatorilor în perioada 

rece a anului 2021-2022, pe parcursul anului s-a realizat la nivelul a 100% un Program  

de măsuri organizatorico-tehnice, care permite aprovizionarea cu gaze naturale a 

consumatorilor în orice condiții. 

   În raionul Ocnița din toate localitățile, rețelele de gaze lipsesc în satele Sauca, 

Unguri, Corestăuți, Naslavcea și Maiovca. Pentru aceste localități, în afară de Maiovca 

din resurse ale Bugetului de Stat au fost construite conducte interrurale de presiune 

înaltă, însă fără a fi dezvoltate intravilan. 

  Dezvoltarea rețelelor în localități este posibilă din resursele unor fonduri de 

investiții ori a SA „Moldovagaz” cu condiția prezenței documentației de proiect și 

deviz. În activitatea sa, filiala  ”Ocnița-Gaz” are o interacțiune pozitivă cu toate 

primăriile și instituțiile publice din raion. În satul Bîrnova de doi ani se implimentează 

proiecte de extindere  rețelelor de gaze. 
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 În  2020 a fost realizat un proiect de gazificare a 31 de case cu un suport 

financiar din partea SA ”Moldovagaz” de 885 mi lei, iar în anul 2021 un proiect de 

extindere a rețelelor de gaze naturale în sumă de  1,45 mln.lei, la care sunt  preconizate 

conectarea a 107 case de locuit.Sunt proiecte de gazificare a satelor Dîngeni, 

Mihălășeni, Sauca și Lipnic, care ar  putea fi incluse în programul de extindere a 

rețelelor de gaze naturale S..A. „Moldovagaz”, dar există unele carențe în fiecare caz 

aparte. 

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

ambele nivele in anul 2021, a fost unul constructiv și  de colaborare.                  

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

23480 clienți casnici și pentru 1585  persoane juridice. 

În gestiunea oficiului sunt: 

Linii electrice aeriene 10 kV – 404 km; 

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

Rețele electrice subterane 10kV – 12,488 km; 

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

Posturi de transformare - 287 unități 

Punct de distribuție - 1 unitate. 

Serviciile care le oferă întreprinderea sunt: 

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

electrice; 

✓ distribuție de energie electrică  pentru clienții racordați la rețea; 

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

raportarea de măsurători electrice;  

Pentru anul 2021 a fost distribuit energie electrică în cantitate: 

➢ energie distribuită-40 928 197 kVt; 

➢ Energie utilă-379 316 006 kBt 

Pierderile  pentru anul 2021 prezintă 7,48%.Confom  planului de investiții al 

anului 2021   al SA ”RED-Nord” au fost efectuate lucrări de recostrucție a 

rețelelor electrice de distribuție în valoare totală de 19033,05 mii lei: 

➢ Reconstrucția LEA-10 kV în satele Mereșeuca, Codreni, Bîrlădeni, Corestăuâi, 

Hădărăuți, or.Ocnița cu o lungime totală de 12,25 km și valoarea totală 

constituind 3367,925 mii lei; 

➢ Reconstrucția LEA-10 kV în satele Hădărăuți, Bîrnova, Corestăuți, Vălcineț cu 

o lungime totală de 33,638 km în valoare totală de 7736,74 mii lei; 

➢ Reconstrucția LEA-10 kV în or.Ocnița cu o lungime totală de 1,93 km și 

valoarea totală constituind 1447, 50 mii lei; 

➢ Reconstrucția, schimbarea branșamentelor la consumatorii casnici în satele 

Bîrnova, Vălcineț, Hădărăuți, Corestăuți 

➢ Reconstrucția, schimbarea branșamentelor la consumatorii casnici în satele 

Bîrnova, Vălcineț, Hădărăuți, or.Ocnița, Corestăuți., Lencăuți, calarașovca în 

total 10 unități în valoare totală de 564,565 mii lei; 
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În procesul de îndeplinire a lucrărilor sus- menționate a fost o conlucrare eficientă cu  

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

CR Ocnița au fost examinate și  realizate la timp. 

  Serviciul arhivă al Consiliului raional  face parte din valorosul  patrimoniu istoric al 

Republicii Moldova și păstrează  documentele  contemporane din teritoriul raionului.  

În anul 2021  serviciul arhivă  a întocmit graficul instituțiilor-surse de complectare, care 

păstrează documente cu termen expirat și din numărul acestora au fost preluate 265 

dosare din 14 instituții dintre care 13 instituții (planificat) și din 1 instituție în afara 

planului. 

 Colaboratorii serviciului  au  efectuat   14 deplasări în instituțiile care au transmis  

documentele la păstrare de stat.  S-au desfășurat lucrări de preluare la păstrarea de stat a 

documentației administrative în 14  instituții- 265 dosare, s-au preluat documentele la 

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

verificat existentul  și starea fizică a documentelor aflate la păstrarea de stat – 38 630 

dosare. 

Lista  

fondurilor în care a fost efectuată verificarea existentului şi stării fizice a 

documentelor păstrate în arhiva raională  Ocnița   anul  2021 
Nr. 

d/o 

Nr. 

Fondului 

Denumirea instituției Anii 

supuși 

verificării 

Numărul de 

dosare 

 

 

1 F.142 Sovietul sătesc Grinăuți-Moldova 

 

1945-

1954 

Au fost 125 dosare conform 

f.6, 1 dosar preluat  conform verificării 

existentului. În fond sunt prezente  - 

126 dosare 

2 F.161   Publicație Periodica 

 ,,Meridian Ocnița,, 

1976-

2014 

În fond sunt prezente  

121 dosare 

 

 

Lista 

instituţiilor-surse de completare a arhivei raionale  Ocnița 

care au examinat și coordonat  nomenclatoarele în     anul  2021 

     

    În  adresa Serviciului arhivă parvin un număr impunător de solicitări cu  caracter 

social-juridic şi tematic. Majoritatea solicitărilor se referă, după conţinut, la problemele 

Nr. 

d/o 

 Denumirea instituției Termenii 

1. Consiliul raional Ocnița Semestrul I 

2. Direcția economie, agricultură, turizm,relații funciare și ca-

dastru a Consiliului raional Ocniţa 

Semestrul II 

 În afara planului:  

1. Procuratura raionului Ocnița Semestrul I 

 ÎN TOTA:  3 instituții, dintre  ele 2   instituții după plan și 1 

instituție  în afara planului 
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privind privatizarea colhozurilor şi a spaţiului locativ, problemele testamentare asupra 

pământului, perfectarea documentelor de proprietate asupra pământului, probleme cu 

caracter notarial, examinarea solicitărilor persoanelor represate, confirmarea vechimii în 

muncă, salariilor, şi multe altele.  Pentru eliberarea certificatelor și extraselor de arhivă 

se prestează servicii contra plată (conform  Hotărârii Guvernului RM nr.627 din 

12.07.2010) și se confirmă în mod gratuit solicitările privind confirmarea stagiului de 

muncă și mărimea salariului. 

   O prioritate a activităților Serviciul Arhivă este valorificarea documentelor și dig-

italizarea lor, fapt care ar accelera depistarea și utilizarea informației. Actual documen-

tele de arhivă se păstrează pe suport de hârtie și arhiviștii depun eforturi în această di-

recție și sunt conștienți de importanța protecției și valorificării tezaurului documentar. 

În perioada de 12 luni a anului 2020, efectivul Inspectoratului de Poliție  Ocniţa  

şi-a consolidat capacităţile în vederea asigurării ordinii publice şi securităţii cetăţenilor, 

protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cât şi realizării a altor 

programe de stat şi planuri naţionale de acţiuni.  

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

societatea civilă, reacționarea promptă la sesizările și informațiile  cetățenilor, 

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

individuală. 

 În urma desfăşurării măsurilor organizatorice cu caracter de prevenţie, în 

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

16,15%, astfel fiind înregistrate 302 infracţiuni (în perioada a 12 luni a anului 2020 –

260 infracţiuni), dintre ele au fost descoperite 218, procentul descoperirii constituie 

72,19%.  

Diminuare s-a înregistrat la categoriile de crime: crimele excepțional de grave-cu 

66,67%. 

Creștere se înregistrează  la crimele: deosebit de  grave cu 506%,  grave cu 11,54%, mai 

puțin grave cu 13,82% și ușoare cu 28,38%. 

În diminuare se află  numărul crimelor  din categoria excepâional  de grave cu –25,71% 

şi uşoare cu  25,42%. 

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

grave-cu 100%. 

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

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

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

crime organizate). 

Rezultatele combaterii criminalității 
Categoria crimelor Înregistrate  Descoperite (%) 

Excepțional de grave 2 (2) 100% 

Deosebit de grave 3 (3)  100% 

Grave 29 (16)   55,17 % 

Mai puțin grave 173 (110)  63,58% 

Ușoare  95 (87)  91,58% 

Pe parcursul perioadei raportate s-a diminuat numărul crimelor înregistrate la 
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următoarele infracțiuni: 
Tipul crimei  Procentul diminuării  2020/2021 

Omor -66,67% 3/1 crime înregistrate 

Vătămări intenționate -5% 10/8 crime înregistrate 

Huliganism -16,67% 6/5 crime înregistrate 

Viol -66,67% 9/3 crime înregistrate 

Tâlhării -100% 1/0 crime înregistrate 

Contrabandă -100% 4/0 crime înregistrate 

Răpirea transportului -28,57% 7/5 crime înregistrate 

Pungășie -50% 6/03crime înregistrate 

Jaf -80% 5/1 crime înregistrate 

 Droguri -11,11% 9//8crime înregistrate 

Păstrare ilegală a armelor -66,70% 3/1 crime înregistrate 

 S-a atestat creștere la următoarele  infracțiuni: 

 
Tipul crimei  Procentul 

diminuării  

2020/2021 

Accident rutier +200% 3/9 crime înregistrate 

Lăsarea în primejdie +200% 1/3 crime înregistrate 

Răpirea persoanei +100% 0/1 crime înregistrate 

Violență în familie +200% 10/12 crime înregistrate 

Violarea domiciliului +41,66% 12/17 crime înregistrate 

Stare de ebrietate la volan +12,5% 56/63 crime înregistrate 

Furturi  +24,71% 85/106crime înregistrate 

Profanarea mormintelor +100% 0/41crime înregistrate 

Corupere activă +100% 0/1 crime înregistrate  

Falsificarea documentelor +66,67% 3/5crime înregistrate 

Escrocherii +63,64,14% 11/18 crime înregistrate 

Dezordini în masă +100% 0/2 crime înregistrate 

Violențe asupra colaboratorilor de 

poliție 

+100% 0/4 crime înregistrate 

 

La același nivel au rămas infracțiunile  din  categoriile: 

-Scoaterea ilegală a copilului- 1/1 crime înregistrate; 

-Vătămări intenționate  medii-6/6 crime înregistrate. 

Dinamica stării infracționale în raionul Ocnița în anul 2021, după modul, timpul și locul 

săvârșirii infracțiunilor este următoarea: 

 
Crime comise în grup 10  
Crime comise în stare de ebrietate 87  
Crime comise în sfera relațiilor familiale 12  
Crime comise în locuri publice 77  
Crime comise de către minori și cu participarea lor 7  
Crime comise de persoane, care anterior au mai săvărșit infracțiuni 28  
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În rezultatul crimelor comuse au decedat persoane 5  
Săvârșite cu aplicarea armelor de foc, explozivelor, grenadelor, minelor 1  

 

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

localități de acest flagel sunt, după cum urmează: 

 
LOCALITATEA Număr de infracțiuni 

înregistrate 

Or.Ocnița 84 

Or.Otaci 52 

s.Ocnița 182 

s.Bîrnova 13 

s.Hădărăuți 13 

s.Dîngeni 10 

s.Volcineț 11 

s.Rujnița 9 

s.Clocușna 8 

s.Berezovca 7 

s.Paustova 6 

s.Corestăuâi 6 

Paustova 6 

Lencăuți 6 

Verejeni 6 

Mereșeuca 5 

Calarșeuca 5 

Sauca 5 

s.Lipnic 5 

s.Naslavcea 5 

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

indicii din anul 2020: 

 
LOCALITĂȚILE RAIONULUI CREȘTEREA NUMĂRULUI 

CRIMELOR 

Or.Otaci  Cu 11 infracțiuni 

Or.Ocnița Cu  9 infracțiuni 

s.Ocnița Cu  9 infracțiuni 

s.Vălcineț Cu 7  infracțiuni 

s.Corestăuți Cu  6 infracțiuni 

s.Paustova Cu  4 infracțiuni 

s. Hădărăuți Cu 4 infracțiuni 

s.Berezovca Cu 4 infracțiuni 

Or. Frunză Cu 3 infracțiuni 

s.Lencăuți Cu 3 infracțiuni 

s.Mereșeuca Cu 3 infracțiuni 

s.Bîrnova Cu 2 infracțiuni 
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s.Verejeni Cu 2 infracțiuni 

s.s.Mihălășeni Cu 2 infracțiuni 

s.Calarașeuca Cu 1 infracțiune 

s.Unguri Cu 1 infracțiune 

s.Paladea Cu 1 infracțiune 

s.Grinăuți-Moldova Cu 1 infracțiune 

 

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

Grinăuți și Rediul- Mare. 

Datele stsatistice îngrijorează prin faptul, că în perioada a 12 luni 2021 cel mai 

afectat criminogen sector este sectorul de poliție nr.1 (Ocnița), unde s-au înregistrat 122 

crime, sectorul nr.2 (Otaci) și sectorul nr.3 (Bîrlădeni), care  au înregistrat 103 și 

respectiv 77 crime. 

Ponderea cea mai înaltă de 45,03% (136 crime înregistrate)  revine infracțiunilor 

contra patrimoniului (dintre care 77,9% (106 crime înregistrate le constituie furturile) și 

infracțiunile  în domeniul transportului 23,84% (72 crime înregistrate, prevalează 

infracțiunile de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică). 

Menționăm, că  în anul 2021 numărul infracțiunilor de furt în teritoriul 

administrat, comparativ cu 12 luni ale anului 2020 a fost în creștere cu 24,71%,(106 

crime în 2021 versus 85 infracțiuni înregistrate în 2020). Pentru comiterea  furturilor de 

proporții au fost sancționate 70 persoane și au primit amendă 627 persoane. 

Angajații Inspectoratului de Poliție Ocnița au documentat 2477 contravenții  la 

capitolul ”Consumul  de băuturi alcoolice în locuri publice”, au fost amendate 2141 

persoane, au fost private de dreptul de a conduce mijloc de transport 3 persoane, au fost 

arestate convenațional 5 persoane.Suma amenzilor aplicate  constituie 1 356 300  lei, 

din care au fost achitatăe 505 591 lei. 

Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, constituie o prioritate nu doar 

pentru IR Poliție , dar și pentru autoritățile administrației publice de nivelul I și II. Se 

impune  dezvoltarea  bunelor practici, a parteneriatelor la nivelul comunităților, 

organizarea și coordonarea  unor proiecte comune și campanii de informare. 

Întru dezvoltarea relațiilor de parteneriat, promovarea bunelor relații cu societatea 

civilă și autoritățile APL din teritoriul administrat au fost semnate 5 Acorduri de  

Parteneriat.La nivel de Sectoare de Poliție în perioada anului 2021 au fost constituite 

Consilii de Siguranță comunitară în com.Ocnița, com.Bîrlădeni, s.sauca, com.Vălcineț, 

s.Mereșeuca, or.Otaci, s.Lencăuți, s.Unguri, s.Hădărăuți, s.Corestăuți, s.Dîngeni, 

s.Clocușna, s.Mihălășeni, s.Gîrbova- în total în raionul nostru au fost  constituite 17 

consilii de siguranță comunitară.pornind de la conceptul implementării poliției 

comunitare, de către angajații  SSP a IP Ocnița au fost organizate și desfășurate  277  de 

întruniri în teritoriul asdministrat, la care au participat 2959 cetățeni. Scopul desfășurării 

întrunirilor a constituit relevarea problemelor existente și a elementelor care favorizează 

comiterea  crimelor patrimoniale, totodată explicarea măsurilor necesare de prevenire a 

criminalității patrimoniale.  

Continuă să rămână   o problemă în teritoriul administrat viciul  violenței în 

familie. La evidența  nominală în IP Ocnița pe parcursul anului 2021 s-au aflat 87 
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persoane, au fost eliberate  108 ordine de resticție de urgență ca măsură provizorie de 

protecție a victimei violenței în familie, prin care a avut loc înlăturarea imediată a 

agresorului  din locuința familiei și stabilirea unor interdicții, astfel asigurând victimei și 

altor membri ai familiei siguranță în locuința lor. 

Este regretabil, că copii minori devin martori ori chiar victime a violenței în 

familie.Este o premisă determinantă în  creșterea delicvenței juvenile în teritoriul 

administrat. La sfârșitul lunii decembrie 2021, la evidența nominală a IP Ocnița se aflau 

13 minori delicvenți și 6 părinți needucogeni.În colaborare cu  autoritățile APL I au fost 

organizate și desfășurate vizite în familiile  în care se educă copiii, părinții cărora 

întrebuințează băuturi alcoolice, duc un mod de viață antisocial ori sunt plecați peste 

hotare.Rămâne un obiectiv major al factorilor de decizie din teritoriul administrat să 

analizeze situația reală a copiilor supuși riscului de a deveni victime ale neglijării, 

violenței și abuzului. În anul trecut angajații IP Ocnița, în comun cu asistenții sociali 

comunitari, au organizat 408 vizite la domiciliu, fiind verificați 427 minori de dverse  

vârstă. 

Reeșind din analiza stării infracționale în localitățile raionului Ocnița devine 

oportun, ca activitățile ce urmează  a fi desfășurate  în anul curent, să țină  de măsurile 

de prevenție, depistare și documentare a contravențiilor generatoare de infracțiuni,  de 

inspectarea obiectivelor ce prezintă valori materiale, de verificarea modului de efectuare 

a pazei fizice, acoperirea operativă a localităților, organizarea și desfășurarea raziilor, 

ambuscadelor, mai ales în localitățile, unde situația criminogenă este gravă.  

Este  actuală problema acoperirii operative insuficiente a localităîților din partea 

angajaților IR Poliție, fapt demonstrat prin indicii reduși la compartimentul descoperirii 

crimelor, în special a celor patrimoniale.  

Persistă dificultăți semnificative în teritoriul raionului, legate de  efectele 

procesului de reformare a MAI, care a redus  considerabil statele de personal și indirect 

au determinat creșterea fenomenului infracțional și contravențional în localitățile 

raionului. 

Secţia Situații Excepționale  Ocniţa în perioada anului 2021, a informat despre 

producerea în teritoriul administrate în total a 25 incendii  soldate cu decesul a 4 per-

soane. Urmare a incendiilor enunţate s-a stabilit un prejudiciu material în sumă de 399 

050 lei. Datorită intervenţiei prompte şi operative a salvatorilor şi pompierilor de la in-

cendii au fost salvate bunuri materiale în valoare de peste 2.051.000 lei. În rezultatul 

analizei, se constată că cele mai multe incendii sunt înregistrate în sectorul locativ – 

22, mijloacele de transport – 2, SRL. ”Ulei Nord” - 1 

    Incendiile produse pe parcursul a 12 luni ale anului 2021, au condus la pagube 

materiale în sumă de 399 mii 050 lei (399.050lei). 

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

cate şi a gunoaielor a fost în diminuare (10.07%) în comparaţie cu perioada similară a 

anului 2020,  astfel (în anul 2021 au fost înregistrate -232 (238) iar în anul 2020 -258 

intervenții). Din numărul total de  intervenţii, 214 au fost la arderea gunoiului şi ierbii 

uscate-84, controale de informaţii-6, retur din drum-17, conlucrare cu MAI- 7, li-

chidarea pericolului de viață- 5, deblocare de ușă-12,  tractarea automobilelor- 4, inund-

are cu fum-19, salvarea animalelor -3, scurtcircuit fară răspîndire-6, descarcerare din au-
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to-2, paza antiincendiară-5, informare covid-19- 40, alarma cu deplasare în alt raion- 1, 

alte-3. 

Despre starea apărării împotriva incendiilor la obiective şi în localităţile raionului 

în adresa organelor administraţiei publice locale au fost remise 594 informații.  

În conlucrare cu Inspectoratul de Poliție Ocnița și Administrația Publică Locală au fost 

desfășurate razii în sectorul locativ cu înmânarea prescripțiilor-tip la proprietarii gospo-

dăriilor (caselor), astfel fiind verificate 4523 case de locuit, fiind instruite 22910 per-

soane.  

În teritoriul raionului în perioada dată au fost înregistrate  4 situaţii excepţionale: 

excepţionale: 

- La data de 15.06.2021- Ploi torențiale cu grindină: 

   s.Unguri– paguba materială: 2.763.114 lei 

   s.Calarașovca – paguba materială: 1.592.914 lei 

   s.Berezovca – paguba materială: 78.112 lei 

   s.Vălcineț – paguba materială: 12.167.109 lei    

- La data de 17.06.2021- Ploi torențiale cu grindină:  

   s.Bîrlădeni – paguba materială: 6.160.000 lei 

- La data de 20.07.2021- Ploi torențiale cu vânt: 

   s.Mihălășeni – paguba materială: 150.884 lei 

- La data de 09.08.2021, -Ploi torențiale cu vînt: 

   s.Ocnița – paguba materială: 583.800 lei    

Total paguba materială în urma  situațiilor excepținale  din teritoriul administrat 

constitue: 23.495.933  lei 

 În vederea protejării fondului locativ cu detectoare autonome optico-electronice 

de fum, în scopul minimalizării riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de in-

toxicare cu produse ale arderii s-au instalat 29 detectoare autonome optico-electronice 

de fum în raionul Ocnița. Astfel, în  teritoriul administrativ al raionului Ocnița în peri-

oada 2018-2021 în fondul locativ au fost instalate 194 detectoare. 

Secția Cultură a Consiliului raional dispune de un potential considerabil. În teritoriul 

administrat  activează 26 Case și Cămine de Cultură, dintre care 15 sunt specializate, 11 

adaptate și o instituție culturală își desfășoară ativitatea într-un  alt edificiu-toate aceste 

instituții  au un potential de 7907 locuri în sălile de spectacoe, inclusiv 5003 de locuri 

utilizabil. 

Domeniul cultural al raionului  include: 

➢ 26 Biblioteci Publice (cu un fond de carte de 380,4  mii u.m., dintre care 

în limba de stat sunt 125,1 u.m.); 

➢  2 instituții de Învățământ Artistic Extrașcolar;  

➢ 12 Instituții Muzeale; 

➢  8 Camere-Muzeu; 

➢ Orchestra de Muzică populară a Consiliului rational ”Rapsozii Nordului”; 

➢ 141 formațții artistice de amatori cu un efectiv de 1820 membri; 

➢ 18 Formații artistice de amatori cu titlul „model„  cu 295 membri. 

În teritoriul administrat sunt înregistrate 184 monumente, inclusiv: 

➢ 58 monumente istorice; 
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➢ 96 arheologice; 

➢ 90 monumente de for public; 

➢ 36 opere commemorative de război; 

➢ 27 biserici; 

➢ Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” din s.Calarașeuca. 

Pe parcursul anului 2021 formaţiile  de activitate  artistică  din raionul Ocniţa au  

participat  activ la festivaluri, concursuri, târguri naţionale şi internaţionale, după cum 

urmează: 

1. Festivalul Internațional de dans și cântec ”Autumn Budapest”, organizat de  

F.F.A. 

o Studioul de dans modern ”Izvoraș”-diplomă; 

o Ansamblul coreografic de dans modern ”Inspirația„-diplomă; 

2. XII Concursul  Internațional ”S.Savșinski”, or.Sanct-Petersburg, Federația 

Rusă (ianuarie 2021) 

o Păgânu Elena-diplomă; 

3. Festivalul- Concurs Internațional ”Online contest „Talents of the 21-st 

sentury 2020”, Bulgaria (martie 2021) 

o ”Trio Concertino”- premiul I; 

o Păgânu Elena-premiul I; 

o Ansamblul de violoniști ”Concertino”-premiul II; 

4. Concursul Internațional ”Limanschi zori”, or.Nicolaev, Ukraina (20.03.2021) 

o Golovețchii Marius-premiul III; 

o Culicova Valeria-premiul II 

5. Concursul International  «DoReMiFest» , or.Chișinău (mai 2021) 

o Melnic Dan-premiul II, 

o Melnic Tatiana-premiul II; 

o Morari Sofia, Morari Olga- premiul II; 

o Cazacioc Andreea-premiul III; 

6. Concursul Național al interpreților violoniști ”Vladimir Dodon”, ediția 2021, 

or Calarași, mai, 2021 

o Garaz Ciprian-premiul II 

7. Concursul Național ”7 note muzicale!, or.Cahul, mai 2021 

o Păgânu Elena-premiul I; 

o Morari Sofia-premiul II 

8. Concursul Zonal de interpretare vocal-instrumentală, în cadrul Proiectului de 

caritate ”Florile   vieții”, ediția V, or.Drochia, mai 2021 

o Melnic Tatiana-Premiul Mare; 

o Cazacioc Andreea-premiul I; 

o Spiceac Evelin- premiul II; 

o Cernei Ion-premiul II; 

o Melic Oleg-premiul II; 

o Botnari Otilia-premiul I; 

o Golovețchi Marius-premiul II; 

o Melnic Iana-premiul II; 
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o Filimon Eugen-premiul II; 

o Iavorschi Chira-premiul I; 

o Morari sofia-premiul II; 

o Dumitraș Sofina-premiul II; 

o Dub Laura-premiul I; 

o Golovețchi Ianuș-premiul II; 

o Cațur Maria- premiul II. 

9. Concursul-festival Internațional de Arte ”Hoворiчна Коляда”, Krivoi Rog, 

Ukraina, decembrie 2021 

o Dub Laura-premiul I; 

o Cazacioc Andreea-premiul II 

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

Odesa.  

o Edu Constanța-premiul I ; 

11. Concursul tinerilor violoniști în cadrul festivalului de muzică clasică 

”Fermato”, or.Obninsk, Rusia, mai 2021 

o Cernei Ion-diplomă; 

o Păgânu Elena-diplomă 

12. Concursul Național de Interpretare muzicală ”Orpheus-2021”, or.Bălți, mai, 

2021 

o Melnic Tatiana-premiul I; 

o Cazacioc Marian-premiul II 

13.  Concursul Internațional al Tinerilor Interpreți ”Eugen Coca ”, Chișinău, 

27.06.2021 

o Păgânu Elena-premiul III 

14. Concursul Internațional de Arte „Лиманские Зори„, or.Nicolaev, Ukraina, 

octombrie  2021 

o Macovei Mihaela-premiul III; 

15. Concursul Internațional ”Promenada de Crăciun”, or.Bălți, 20.12.2021; 

o Morari Sofia-premiul II; 

o Știrbu Milana-premiul III; 

         16.Filmările video în cadrul Proiectului TV ”Fetița în surprize” cu participarea 

Ansamblului cu titlul ”model” ”Trompeta Argintie”; 

      17.Filmările în cadrul Proiectului muzical la Busuioc TV ”Povestea de Crăciun”-cu 

participarea: 

o Ansamblul folcloric cu titlul „model„ -” ”Spicușor”; 

o Ansamblul folcloric cu titlul „model”- ”Tezaur” C/C Hădărăuți; 

o Ansamblul folcloric cu titlul „model- ”Teiuș” C/C Lipnic; 

o Ansamblul folcloric cu titlul „model- ”Cusărenii” C/C Bîrnova; 

o Ansamblul cu titlul model  ”Trompeta Argintie”; 

 

      Pe  parcursul  anului  2021  Secţia  Cultură  a  planificat pentru organizare și 

desfășurare  55 activităţi de diferit gen la nivel local, raional, republican, proiecte care 
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şi-au demonstrat de-a lungul timpului viabilitatea şi priza la public, completându-le, 

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

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

revistă ale formațiilor artistice de amatori, ale meșterilor populari.  

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

de orgaizator  principal,  fieca  partener  al altor organizaţii. Numărul de activităţi 

culturale conform raportului statistic pe raion constitue la general-718 activități 

culturale  desfăşurate,  dintre care  700  s-au organizat on-line. 

Numărul total de manifestări  culturale desfăşurate – 58.  

Tinerii sunt principalii agenți, beneficiari dar și victime ale schimbărilor sociale și 

economice majore ale societății noastre, iar în ciuda existenței crizei de durată, deciziile 

luate la nivel local pot avea cel mai mare impact asupra vieții lor cotidiene. Tocmai de 

aceea este foarte important ca administrația locală să își asume un rol important în 

identificarea nevoilor și aspirațiilor lor, asigurându-le în același timp o implicare activă 

pe plan economic, civic, social și cultural.  

Centrul de Tineret Ocnița oferă tinerilor  din raion  dezvoltarea personală și 

profesională, socializare și posibilitatea de a se implica în diverse proiecte. În present 

tinerii se confruntă cu multiple provocări, cum ar fi accesul limitat la piața forței de 

muncă, fapt ce îi face mai vulnerabili din punct de vedere economic; copiii și adoles-

cenți cresc fără părinți, din cauza migrației de muncă; instituțiile de învățământ au o ca-

pacitate limitată de a contribui la dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor pentru a 

preveni comportamentele riscante în rândul acestora, dar și pentru a le susține po-

tențialul de cetățeni activi.  

Centrul de Tineret Ocnița susține inițiativele tinerilor, oferindu-le acces la diverse 

informații și dându-le posibilitatea de implicare în luarea deciziilor importante din 

comunitatea lor. Tinerii au parte de cofidențialitate, mediu prietenos, servicii accesibile 

și atractive: 

Serviciul de informare și documentare; 

Serviciul de voluntariat; 

Serviciul de animarea timpului liber; 

Serviciul de participare. 

Program raional de granturi pentru inițiative ale tinerilor. 

❖ Centrul raional de Tineret  Ocnița a atras prin proiectul Terre des hommes, 

OUTREACH  în anul 2019- 23 558 lei; 

❖ 2020 prin Proiectul YOTh Create și proectul MECC de granturi mici s-au atras 

68800 lei; 

❖ 2021 Centrul raional de Tineret  Ocnița  a atras 88 240 lei prin proiectele: 

➢ Proiectul YOTh Create  

➢ proectul MECC de granturi mici; 

➢ AO PRINSAN, proiectul Școala Paternității; 

➢ AO ANIMA, Proiectul CATalizator; 

➢ UNFPA, proiectul de suport pentru Centrele de  Tineret. 

Dezvoltarea sectorului de tineret din raionul Ocnița precum și a structurilor de 

tineret naționale și a organizațiilor/instituțiilor ce oferă programe și servicii tinerilor, 
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axate pe dezvoltarea cunoștințelor și competențelor acestora în vederea integrării 

depline, implicării active în toate aspectele vieții, este o prioritate asumată de  Consiliul 

raional. 

În anul 2021, în contextul dificil creat de pandemie și creșterea prețului la gazele 

naturale, preocuparea constantă a  executivului raional Ocnița a fost a asigurarea 

funcționalității instituțiilor bugetarte și a activităților economice din teritoriul admin-

istrat. 

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

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

condițiile creșterii prețurilor și  a consecințelor acestora. 

Avem foarte multe activităţi planificate – de la cele de ordin cultural până la cele 

de ordin economic, investiţii în infrastructură, etc. 

O prioritate rămâne construcția drumurilor locale, dar şi a celor de importanță 

strategică; dezvoltarea infrastructurii și crearea condițiilor mai bune în educație; identi-

ficarea potențialilor investitori pentru a atrage investiții în raion etc. 

 Întotdeauna este bine să planificăm-îmi doresc ca planurile noastre să coincidă cu posi-

bilităţile reale.  

 

 
 


