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Anul 2016 a fost marcat de un șir de evenimente social-politice importante atît la nivel 

național, cît și la nivel local. 

    Pe fundalul crizei economice din tară, activitatea Consiliului  raional și subdiviziunilor 

subordonate, în perioada de referință, a fost orientată spre asigurarea funcționalității Consiliului 

raional. 

Ca şi în anii precedenţi,  în anul 2016 Consiliul raional Cimișlia şi-a exercitat în mod 

corespunzător prerogativele stabilite prin Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia 

 publică  locală, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice investită cu gestionarea 

intereselor colectivităţii locale.  

La baza activităţii desfăşurate, a acţiunilor întreprinse şi a măsurilor stabilite, au stat 

realizarea obiectivelor trasate în corespundere cu priorităţile de dezvoltare ale raionului pe  anul 

2016, în conformitate cu Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Cimișlia 

pentru perioada anilor 2013-2020, a altor programe şi strategii aprobate de către Consiliul 

raional.  

În această ordine de idei, principalele obiective propuse spre executare în anul 2016 au 

fost:  

• asigurarea funcţionării eficiente a autorităţii publice şi instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes raional în beneficiul comunităţilor locale;  

• realizarea unui exerciţiu financiar în condiţii de legalitate, necesitate, oportunitate şi 

economicitate; eficienţă şi transparenţă;  

• continuarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurii raionale si amenajarea teritoriului; 

• dezvoltarea economică locală; 

• educație,cultură si protecție socială; 

• consolidarea APL si dezvoltarea parteneriatelor. 

O atenţie  sporită a fost acordată  organizării şi bunei desfăşurarări a şedinţelor 

Consiliului raional, care s-au întrunit  în anul 2016 în 9 şedinţe, dintre care: 4 şedinţe ordinare și 

5 şedinţe extraordinare.  

În cadrul ședințelor au fost examinate și aprobate 108 decizii ce au vizat un 

spectru larg de subiecte din domeniile ce țin de competența Consiliului raional și dezvoltărea 

social – economică a raionului. 

Toate proiectele de decizii, înaintate spre examinare în ședințe, au fost supuse 

dezbaterilor în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate a Consiliului raional și 

merită de evidenţiat  munca consilierilor raionali în cadrul comisiilor, în condiţiile în care pentru 

examinarea şi avizarea celor 113 proiecte de decizii au fost organizate  23  şedinţe ale comisiilor 

de specialitate. 

Din totalitatea deciziilor aprobate, 35 au vizat probleme financiare, economice, de drept 

și disciplină, 29 decizii au vizat probleme din domeniul invățămîntului, culturii, asistenței 

sociale, sănătate publică ș.a.  Prin aprobarea a 16 decizii s-a decis asupra transmiterii în comodat, 

în locațiune a unor încăperi și edificii și transmiterea sub diferite forme a patrimoniului public 

din gestiunea Consiliului raional altor instituții, iar 9 decizii au vizat aprobarea diferitor 

Programe cu importanță majoră, iar alte 12 decizii au reglementat diverse aspecte ale activității  

subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. 

Actualmente, în cadrul Consiliului raional își desfăşoară activitatea 3 comisii consultative 

 de specialitate, respectiv:  

 Comisia economico-financiară, investiţii, drept şi  
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          disciplină , preşedinte  -  dl.Netedu Gheorghe;   

 

 Comisia educație, cultură, protecţie socială, sănătate publică şi turism, preşedinte  -   dl. 

Bivol Iovu; 

 

 Comisia agricultură, industrie, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, preşedinte  - 

  dl . Coadă Andrei; 

 

Activitatea  în cadrul comisiilor de specialitate s-a realizat cu succes datorită 

responsabilității, competenței, productivității și sîrguința consilierilor. Tin să vă mulțumesc și 

să-mi exprim speranța în vederea unei conlucrări eficiente și în continuare. 

 

Aparatul preşedintelui raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional au întreprins 

măsurile necesare pentru executarea deciziilor adoptate, ţinînd în permanenţă la control,  în 

domeniile lor de activitate, problemele înaintate spre soluţionare, fiind  realizate un  şir  de 

 acţiuni comune întru  executarea  adecvată şi operativă  a  deciziilor adoptate de către Consiliul 

 raional. Ca urmare a  tuturor  activităţilor  şi acţiunilor   întreprinse,   majoritatea  deciziilor 

Consiliului  raional adoptate  în perioada anului trecut  au  fost  executate. 

În exercitarea atribuţiilor cu care este investit preşedintele raionului, în perioada de 

raport, au fost emise în total 339 dispoziţii, dintre care 131 cu caracter normativ şi 208 cu 

caracter individual, care au reglementat activitatea desfăşurată la nivelul aparatului preşedintelui 

şi a instituţiilor subordonate.  

Toate dispozițiile au fost aduse la cunoștința persoanelor vizate și responsabile de 

executarea acestora, în termeni legali. 

Întru respectarea transparenței activității Consiliului raional, a fost asigurată publicarea pe 

pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, a tuturor proiectelor de decizii 

și nemijlocit deciziilor adoptate de către Consiliul raional. De asemenea s-a făcut publice orce 

alte tipuri de evenimente și informații ce reflectă activitatea Consiliului raional Cimișlia.  

     Întru asigurarea respectării Legii nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi 

în scopul asigurării dreptului constituţional al cetăţeanului de a fi audiat, în perioada ianuarie-

decembrie 2016, au fost întreprinse măsuri concrete privind evidenţa şi examinarea petiţiilor 

scrise, precum şi examinarea şi primirea în audienţă a cetăţenilor. 

Cu titlu de date statistice, Vă aduc la cunoștință că pe parcursul perioadei ianuarie- 

decembrie 2016, în adresa Consiliului raional au parvenit 88 petiţii, cu 15 petiții mai multe 

comparativ cu perioada similară a anului 2015.  

Petițiile parvenite pe parcursul anului 2016 pot fi clasificate în dependență de expeditor în 

felul următor:  

- cetățeni - 45 petiții; 

- Casa Naţională de Asigurări Sociale- 23 petiţii; 

- Cancelaria de Stat a Republicii Moldova- 5 petiţii, 

- primăriile din raion - 4 petiții; 

- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  și Familiei al Republicii Moldova- 4 petiţii; 

- Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova-  3 petiţii; 

- Direcția Fondului de Pensii din Federația Rusă – 1 petiție; 

- Ministerul Culturii al Republicii Moldova- 1 petiție; 

http://www.raioncimislia.md/
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- cooperativa de consum din or.Cimișlia- 1 petiție; 

- comunitatea religioasă Biserica „Sf. Gheorghe” – 1 petiție; 

La data de 01.01.17, petițiile au fost examinate în proporție de 100%.  

Analiza tematică a petiţiilor parvenite  în adresa Consiliului raional reflectă problemele 

de actualitate stringentă cu care se confruntă populaţia raionului cum ar fi: acordarea ajutorului 

material, acordarea informaţiei de arhivă, restabilirea reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă, 

probleme de mediu etc. Repartizarea procentuală a acestora este reflectată în felul următor: 

petiții ce țin de eliberarea certificatelor care confirmă prestarea activității în muncă – 25 petiții 

(28,4 %); solicitări de acordare a ajutorului material – 23 petiții (26,1%); probleme în relațiile de 

muncă- 8 petiții (9%); relații funciare și cadastru - 6 petiții (6,8%); relațiile cu APL-4 petiții 

(4,5%); activitatea școlilor și bibliotecilor – 4 petiții (4,5%); probleme de mediu- 4 petiții(4,5%); 

conflicte cu organele de drept- 3 petiții (3,4%); solicitări acte din arhiva raională – 3 petiții 

(3,4%);  dotări (apă potabilă, electricitate)– 3 petiții (3,4%); perfectarea actelor de identitate- 2 

petiții (2,2 %); plasarea în azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități – 2 petiții (2,2%); 

drumuri- 1 petiție (1,13 %); 

 

Problemele abordate de către  cetăţeni au fost examinate de către vicepreședinții 

raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional conform competenţelor. 

Analizînd rezultatele examinării petițiilor, în perioada respectivă, menționăm că 23 petiții 

au fost redirecționate spre examinare după competență altor organe, cum ar fi:  

* Organizații menționate în petiții pentru oferirea certificatelor de salariu- 9 petiții; 

* Primării din raion- 8 petiții; 

* Inspectoratul de poliție Cimișlia – 3 petiții; 

* Inspectoratul ecologic Cimișlia- 2 petiții; 

* RED Union Fenosa-1 petiție. 

În  perioada 01.01.16-31.12.16 în audiență s-au prezentat 45 de cetăţeni, solicitările 

acestora au fost înregistrate și trasmise spre soluționare. Problemele principale cu care cetățenii 

se adresează în audiență țin de acordarea ajutorului material, conflicte cu organele de drept sau 

conflicte de muncă, probleme privind conexiunea la rețelele edilitare. 

Persoanelor solicitante de audienţă li s-au dat explicaţiile de rigoare, cele care au solicitat 

ajutor material au fost ajutate  la completarea anchetei sociale, cererii adresate  Comisiei raionale 

de acordare a ajutoarelor umanitare, după caz. 

 

În perioada de referință, în adresa aparatului preşedintelui au parvenit 33 Hotărîri de 

Guvern, 8 dispoziţii ale Guvernului Republicii Moldova, 32 scrisori-circulare ale Guvernului 

Republicii Moldova şi Cancelariei de Stat, 984 circulare de la autorităţile administraţiei publice 

centrale, demersuri, adresări de la instituţiile bugetare şi agenţii economici din raion, si primării. 

În total 1049 documente.Concomitent ,în adresa organelor ierarhic superioare şi locale au fost 

expediate 537 informaţii, demersuri, solicitări etc. 

Toată corespondenţa de intrare şi ieşire a fost înregistrată conform cerinţelor actuale şi 

prezentată preşedintelui raionului spre informare şi avizare ulterior spre executare specialiştilor, 

în funcție de domeniul de activitate. 

Hotărîrile,dispoziţiile, scrisorile-circulare ale Guvernului, circularele organelor ierarhic 

superioare şi locale, conform rezoluţiei aplicate pe fişele de control au fost aduse la cunoştinţa 

persoanelor responsabile de executare acestora. 
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Pe parcursul anului trecut au fost desfasurate întruniri, acordat ajutor metodic şi practic 

consiliilor locale și primarilor în aplicarea legislației din domeniul administrației publice, civile 

și de procedură judiciară. De asemenea, a fost acordat ajutor metodic pe marginea aplicării 

legislației din domeniul organizării concursurilor la ocuparea funcțiilor publice vacante. S-au 

organizat mese rotunde pentru primari, aleșii locali fiind instruiți privind declararea veniturilor și 

proprietăților, modalitati de instruire E-learning a alesilor locali, privind consolidarea autonomiei 

locale prin creșterea profesionalismului aleșilor locali în R.Moldova, pe parcursul lunii 

decembrie au avut loc consultări cu societate civila  privind elaborarea bugetului pentru anul 

2017. 

 

RESURSE UMANE 

Selectarea,  angajarea si eliberarea  personalului s-a efectuat În deplina concordanță cu 

Codul Muncii al Republicii Moldova și Legea cu privire la funcția publică și statutul 

functionarului public. 

Aparatul președintelui, secțiile și direcțiile subordonate Consiliului raional dispun de 

47,75 funcții/posturi, din care -3 funcții de demnitate publică, -30 funcții publice, -14,75 posturi 

de deservire tehnică.  

Ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante a avut loc prin desfășurarea 

concursurilor în conformitate cu prevederile legii. Astfel, în perioada de raportare a fost anunțat 

concurs la 9 funcții vacante (1 funcție publică de conducere și 8 funcții publice de execuție), în 

rezultatul cărora au fost angajați 6 funcționari publici debutanți. În total pe parcursul anului au 

fost angajate 9 persoane (atît funcționari publici chit și personal de deservire tehnică) și eliberate 

din proprie inițiativă 10 persoane.  

Procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarului public și cea de 

evaluare a performanței colective a avut loc fără abateri de la prevederile cadrului normativ în 

domeniu. În urma procedurii de evaluare a performanței colective, subdiviziunile Consiliului 

raional au fost evaluate cu calificativul „bine” – 10 subdiviziuni  și „foarte bine” -1 subdiviziune. 

A fost asigurată buna desfasurare a procesului de colectare a declarațiilor pe venit si 

interese personale:fiind colectate 43 declaratii, cu acordarea consultației privind modul de 

completare; 

Problemele şi dificultăţile identificate urmează a fi depăşite prin: 

-Suplinirea resurselor financiare pentru instruirea și dezvoltarea personalului și pentru majorarea 

salariilor; 

-implicarea mai activă a factorilor de decizie din cadrul autorităţilor publice în gestionarea 

personalului conform prevederilor cadrului normativ; 

-ajustarea, după caz, a cadrului normativ în domeniu, simplificarea procedurilor de recrutare și 

motivare a personalului; 

În vederea asigurării supravegherii aplicării legislației naționale pentru problemele 

victimelor represiunilor politice și anume a Legii nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice, au fost examinate documente și acordate consultații cetățenilor 

victime ale represiunilor politice, care s-au adresat cu cereri pentru acordarea despăgubirilor 

pentru valoarea averilor confiscate în perioada represiunilor politice.  
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Pe perioada anului 2016, în instanțele naționale de judecată, în proces de  examinare pe 

rol au fost următoarele dosare civile:  

1. Denumirea dosarului: Cuciaș Stepan către Consiliul raional Cimișlia și Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova privind restituirea contravalorii bunurilor deposedate 

(echivalentul a 100000 mii) una sută mii ruble. 

Obiectul litigiului: Acțiunea a fost depusă de către procurorul raionului Cimișlia în 

interesele lui Cuciaș Stepan care a  solicitat de a fi încasat din contul bugetului de stat, 

prin intermediul Ministerului Finanțelor al RM, contravaloarea bunurilor deposedate de 

la familia sa, Cuciaș, contravaloarea a 100000 mii de ruble. 

Conținutul examinării: Prin decizia definitivă a Curții de Apel Chișinău din 14 aprilie 

2016 (dosar nr.2a-2527/15) a fost menținută hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 07 aprilie 

2015, prin care acțiunea înaintată de către procurorul raionului Cimișlia în interesele lui 

Cuciaș Stepan a fost respinsă ca fiind tardivă (peste termenul de prescripție prevăzut de 

lege). 

Statutul dosarului: Dosar încheiat. 

 

2. Denumirea Dosarului: Spînu Gheorghe  către Consiliul raional Cimișlia și Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova privind restituirea contravalorii bunurilor deposedate în 

perioada represiunilor politice și achitarea compensației bănești. 

Obiectul litigiului: Acțiunea a fost depusă de către procurorul raionului Cimișlia în 

interesele lui Spînu Gheorghe, care a solicitat de a fi încasat din contul bugetului de stat, 

prin intermediul Ministerului Finanțelor al RM, contravaloarea bunurilor deposedate de 

la familia sa, Spînu, ce au fost deportați ,iar averea confiscată, ca urmare a represiunilor 

politice. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 07 aprilie 2015, acțiunea 

înaintată de către procurorul raionului Cimișlia, în interesele lui Spînu Gheorghe, a fost 

respinsă integral, ca fiind depusă tardiv, peste termenul de prescripție prevăzut de lege. 

La data de 07 mai 2015, procurorul raionului Cimișlia a depus apel. Prin încheierea din 

09 martie 2016 dosar civil nr.2a-2525/15, a fost suspendată examinarea acțiunii, pînă la 

determinarea succesorului în drepturi, dat fiind faptul că la data  de 22.12.2015, apelantul 

– Spînu Gheorghe a decedat. 

Statutul dosarului: Dosar suspendat la Curtea de Apel. 

 

3. Denumirea dosarului: Beresteanu Maria către Consiliul raional Cimișlia și Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova privind restituirea contravalorii bunurilor deposedate în 

perioada represiunilor politice și achitarea compensației bănești. 

Obiectul litigiului: Aсțiunea a fost depusă de către Beresteanu Maria care solicită de a fi 

încasat din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor al RM, 

contravaloarea bunurilor deposedate de la familia sa – Beresteanu Constantin Pentru,tatăl 

reclamantei. Valoarea acțiunii fiind 583 350 mii pentru bunurile imobiliare. 

Conținutul examinării: Acțiunea înaintată de Beresteanu Maria către Consiliul raional 

Cimișlia și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova se află pe rolul Judecătoriei 

Cimișlia, dosar civil nr.21-2-21-57-17102014. 

Statutul dosarului: Dosarul se află spre examinare pe rolul Judecătoriei Cimișlia.  
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4. Denumirea dosarului: Abramovici Ida către Consiliul raional Cimișlia și Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova privind restituirea averii confiscate, recuperarea valorii 

bunurilor confiscate în rezultatul represiunilor politice. 

Obiectul litigiului: Abramovici Ida a depus acțiunea în instanța de judecatată și a solicitat 

restituirea în natură: 

 Restaurant-hotel cu 2 nivele din or.Cimișlia, str.Garda Tînără, ulterior școala 

moldovedească,  

 3 (trei) case din centrul orașului Cimișlia, ulterior folosite ca local al Primăriei 

or.Cimișlia,  

 casa Pionerilor (Casa de creație pentru copii și tineret din or.Cimișlia). 

 Casa părintească în două nivele, situată pe str.Garda Tînără (pe dreapta spre satul 

Mihailovca). 

 13 ha de teren arabil, 2 ha de teren plantat cu viță de vie, 2 ha teren-livadă, din 

extravilanul or.Cimișlia, în direcția Comrat. 

 Iazul din apropierea satului Coștangalia, raionul Cimișlia. 

De asemenea, a solicitat contravaloarea construcției pentru comercializarea tutunului  

(contravaloarea ei). 

 

Ca urmare a temeiurilor invocate, a solicitat restituirea în natură a averii confiscate, 

recuperarea valorii bunurilor confiscate în rezultatul represiunilor politice, valoarea 

sumei  nefiind indicată. Bunurile ,pentru a căror contravaloare se solicită, aparțineau 

părinților acesteia care  au domiciliat în orașul Cimișlia,  D.-ei la moment nu este 

cetățeancă a Republicii Moldova ,dar cetățeancă al statului Israel. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 15.08.2016 (nr.2 -

8/2012), acțiunea lui Abramovici Ida către Consiliul raional și Ministerul Finanțelor 

al RM a fost admisă parțial, fiind dispusă încasarea din contul bugetului Consiliului 

raional Cimișlia și Ministerului Finanțelor al RM, în mod solidar ,în contul lui 

Abramovici Ida Gherș, suma de 282 858 (două sute optzeci mii opt sute cincizeci opt) 

lei, în contul bunurilor naționalizate, în rest acțiunea a fost respinsă. La data de 31 

ianuarie 2017, Consiliul raional Cimișlia a depus cerere de apel împotriva primei 

instanțe, solicitînd respingerea integrală a acțiunii înaintate de către Abramovici Ida 

Gherș. Drept urmare, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 02.03.2017, dosar civil 

nr.02-2a-26145-2411-2016, cererea depusă de către Consiliul raional Cimișlia, a fost 

admisă, iar hotărîrea primei instanțe casată integral, acțiunea lui Abramovici Ida 

Gherș respinsă ca fiind neîntemeiată. 

Statutul dosarului: Acțiunea respinsă prin decizie definitivă a Curții de Apel. 

 

5. Denumirea dosarului: Bulățel-Oborocean Feodosia (jud.Cimișlia), care a depus acțiune 

împotriva Consiliului raional Cimișlia și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  

privind restituirea contravalorii bunurilor de care au fost deposedați  părinții socri ai 

acesteia- Oborocean, valoarea acțiunii fiind de circa 300 mii lei pentru bunurile mobile, 

iar cele imobiliare nu au fost evaluate de reclamant. 

Obiectul litigiului: Reclamanta, Bulățel Feodosia, solicită contravaloarea bunurilor ce au 

aparținut părinților socri ai acesteia Oborocean, care au fost deportați iar bunurile 

confiscate. 
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Conținutul examinării: Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Cimișlia, dosar civil 21-2-

963-18062013. 

Statutul dosarului: În curs de examinare ,pe rolul judecătoriei Cimișlia. 

 

6. Denumirea Dosarului: Bulățel -Oborocean Feodosia (jud.Hîncești) care a depus acțiune 

împotriva Consiliului raional Cimișlia și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  

privind restituirea contravalorii bunurilor de care a fost deposedată  familia 

Bulățel,părinții acesteia, valoarea acțiunii fiind – 289 120,00 lei pentru bunurile 

mobile,iar cele imobiliare nu au fost evaluate de reclamant. 

Obiectul litigiului: Reclamanta, Bulățel Feodosia, solicită contravaloarea bunurilor ce au 

aparținut părinților d.-ei, care au fost deportați, iar bunurile confiscate. 

Conținutul examinării: Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Hîncești, dosar       civil 32-2-

3386-05112014 

Statutul dosarului: În curs de examinare pe rolul judecătoriei Hîncești. 

 

7. Denumirea dosarului: SA”Cimtransservice” către Consiliul raional Cimișlia privind 

anularea actelor administrative nr.04/26 din 26.09.2014 cu privire la cursele pe rutele 

regulate de transport auto de călători și bagaje. 

Obiectul litigiului: Reclamantul solicită anularea deciziei Consiliului raional nr.04/26 din 

26.09.2014 cu privire la cursele pe rutele regulate de transport auto pentru călători și 

bagaje, pe motiv că cursele ce au fost atribuite prin decizia sus-menționată spre deservire 

SC “Pastrann MT”, SRL urmează a fi deservite de reclamant. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 31 martie 2016, dosar 

civil nr.3-37/14 acțiunea înaintată de SA” Cimtransservice” a fost satisfăcută fiind 

dispusă anularea deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.04/26 din 26.09.2014 cu privire 

la cursele pe rutele regulate de transport auto pentru călători și bagaje. Prin decizia Curții 

de Apel Chișinău, hotărîrea primei instanțe a fost menținută. Consiliul raional Cimișlia a 

declarat recurs la Curtea Supremă de Justiție pe marginea acestui litigiu. 

Statutul dosarului: Pe rolul Curții Supreme de Justiție. 

 

8. Denumirea dosarului: SA”Cimtransservice” către Consiliul raional Cimișlia privind 

anularea actului administrativ nr.06/14 din 05.12.2014 cu privire la aprobarea 

programului de transport raional. 

Obiectul litigiului: Reclamantul solicită anularea deciziei Consiliului raional nr.06/14 din 

05.12.2014 cu privire la aprobarea programului de transport raional., pe motiv că aceștia 

nu au fost incluși în programul de transport rutier raional. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 11 august 2016 dosar civil 

nr.3-6/16, acțiunea înaintată de SA “Cimtransservice” a fost respinsă ca fiind depusă cu 

depășirea termenului de prescriție,prevăzut de lege. Prin decizia Curții de Apel Chișinău 

hotărîrea primei instanțe a fost menținută.  

Statutul dosarului: Acțiunea respinsă prin decizie definitivă a Curții de Apel Chișinău. 

Consiliul raional Cimișlia urmează să încaseze de la “Cimtransservice” cheltuielile de 

judecată în valoare de 15000 mii lei. 
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9. Denumirea dosarului: SA”Cimtransservice” către Consiliul raional Cimișlia privind 

încasarea prejudiciului material în valoare de 1220010 lei și prejudiciu moral în mărime 

de 300000 lei. 

Obiectul litigiului: Reclamantul solicită a fi încasat din contul Consiliului raional 

Cimișlia prejudiciul material în valoare de 1220010 lei și prejudiciu moral în mărime de 

300000 lei, ca urmare a emiterii de către Consiliul raional Cimișlia a deciziei nr.02/20 din 

06 aprilie 2012. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 06 iunie 2016, dosar civil 

2-243/15, acțiunea înaintată de SA” Cimtransservice “a fost respinsă ca fiind depusă cu 

depășirea termenului de prescripție prevăzut de lege. Prin decizia Curții de Apel 

Chișinău, hotărîrea primei instanțe a fost menținută. 

Statutul dosarului: Acțiunea respinsă prin decizie definitivă a Curții de Apel Chișinău.  

Consiliul raional Cimișlia urmează să încaseze de la “Cimtransservice” cheltuielile de 

judecată în valoare de 15000 mii lei. 

 

10. Denumirea dosarului: Primarul or.Cimișlia către Consiliul raional Cimișlia, Direcția 

finanțe a Consiliului raional Cimișlia privind recuperarea prejudiciului adus bugetului 

or.Cimișlia în valoare de 1383,9 mii lei. 

Obiectul litigiului: Reclamantul, Primarul or.Cimișlia solicită recuperarea prejudiciului 

adus bugetului or.Cimișlia în valoare de 1383,9 mii lei din contul Consiliului raional 

Cimișlia ,ca urmare a ingierinței aduse de către Consiliul raional la aprobarea bugetului 

orașului Cimișlia. 

Conținutul examinării: Prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia, din 30 noiembrie 2016 dosar 

civil nr.3-60/15, acțiunea înaintată de către Primarul orașului a fost respinsă, ca fiind 

nefondată. Astfel, acțiunea la moment se află pe rolul Curții de Apel Chișinău, dosar civil 

nr.3a-65/17. 

Statutul dosarului: pe rolul Curții de Apel Chișinău dosar civil nr.3a-65/17. 

 

11. Denumirea dosarului: Consiliul raional Cimișlia către ÎS”Cadastru”, intervenient 

accesoriu Consiliul or.Cimișlia, privind recunoașterea dreptului de proprietate al 

Consiliului raional Cimișlia (clădirea Serviciului de arhivă Cimișlia). 

Obiectul litigiului: acțiunea înaintată în judecată se referă la recunoașterea dreptului de 

proprietate a Consiliului raional Cimișlia asupra imobililului în care își desfășoară 

activitatea la moment Serviciul arhivă Cimișlia, deoarece o altă modalitate de înregistrare 

a dreptului de proprietate Consiliul raional Cimișlia nu are, hotărîrea instanței fiind 

temeiul înregistrării dreptului de proprietate potrivit legislației naționale. 

Conținutul examinării: Acțiunea este pusă pe rolul Judecătoriei Cimișlia, dosar civil 

nr.21-2-343-02022017. 

Statutul dosarului: În proces de examinare pe rolul Judecătoriei Cimișlia, dosar civil 

nr.21-2-343-02022017. 

 

12. Denumirea dosarului: Primăria satului Gradiște către Consiliul raional Cimișlia și 

Serviciul arhivă Cimișlia privind obligarea Serviciului arhivă să elibereze documentele 

de privatizare. 
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Obiectul litigiului: Prin cererea depusă de către Primăria Gradiște către Consiliul raional 

și Serviciul arhivă al Consiliului raional Cimișlia, menționăm că se solicită obligarea 

Serviciului arhivă Cimișlia să elibereze copia dosarului de privatizare a patrimoniului 

întreprinderii agricole SA”Valea Cogîlnicului”, pentru ca ulterior Primarul comunei 

Gradiște să aibă posibilitatea să elibereze certificate de proprietate privată. 

Mersul examinării: Dosarul se află spre examinare la Judecătoria Cimișlia ca instanță de 

fond, dosar civil nr. 21-3-228-25012017. 

Statutul dosarului: În proces de examinare pe rolul Judecătoriei Cimișlia, dosar civil nr. 

21-3-228-25012017. 

 

Cu referire la Serviciul raional de Arhivă. 

Pe parcursul anului, Serviciul raional de arhivă a elaborat orarul precizării 

nomenclatoarelor dosarelor, ordonării şi recepționării  documentelor la păstrare de stat, de la 45 

instituţii. 

Tuturor instituţiilor  li s-au expediat scrisori cu  indicarea termenelor de reglementare, 

ordonare şi transmitere a documentelor la păstrare de stat, a fost acordat ajutor practic la 

organizarea şi gestionarea  activității  de  cancelarie,  întocmirea nomenclatoarelor  dosarelor 

 etc.,  a fost organizată ordonarea documentelor  în 22 instituţii, fiind ordonate 592 dosare fără 

termen  de păstrare şi 169 dosare - personalul scriptic, inclusiv conform planului  19 instituții – 

503 dosare. 

Pe perioada anului 2016, în Serviciul raional de arhivă Cimişlia au fost preluate la 

păstrare de stat 901 dosare din 23 instituţii, inclusiv 105 dosare cu termen lung de păstrare. 

A fost organizat control complex în Procuratura raionului Cimișlia  la 03.09.2016. 

Au fost aprobate inventarele și actele de eliberare a ordinelor de nimicire a documentelor 

cu termen expirat de pastrare în 5 instituții. 

La fel, în această perioadă în arhivă au activat 19 cercetători şi reprezentanţi ai 

instituţiilor de Stat eliberîndu-se 157 dosare. 

Au fost primite 742 cereri cu caracter  social-juridic ale catăţenilor şi instituţiilor, 

eliberîndu-se pe parcursul anului 742 certificate.  

În urma prestării serviciilor cu plată de către  Serviciul raional de arhivă Cimişlia, pe 

parcursul anului 2016 au fost acumulați la buget resurse financiare în sumă de  55858-00 lei. 

 

Cu referire la privatizarea fondului de locuinţe 

În cadrul Consiliului raional Cimișlia, activează Comisia raională privind privatizarea 

fondului de locuințe, scopul activităţii comisiei constă în privatizarea fondului  de locuinţe, care 

efectuează munca organizatorică şi practică în vederea privatizării locuinţelor din fondul de stat, 

departamental şi public, pregăteşte decizii şi le înaintează spre aprobare organului abilitat.  

Pe parcursul anului 2016, la comisia raională de  privatizare a fondului locativ au fost 

depuse 16 cereri pentru privatizarea spaţiului locativ.  

Comisia nominalizată s-a întrunit în şedinţe de 4 ori: la 16.03.2016; 08.06.2016, 

05.10.2016, 07.12.2016.  În rezultatul examinării s-au obţinut următoarele rezultate: costul 

suprafeţei echivalente normative a spaţiului locativ privatizat este de 18523,77 lei, costul total al 

locuinţelor privatizate constituie 19505,57 lei. 

Pe parcursul anului  au fost  încheiate 16 contracte de privatizare a apartamentelor, din ele: 

      cu titlu gratuit – 3  apartamente 
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      contra plată 100% -  13 apartamente                     

Din 1479 apartamente ce sunt la evidenţă la  Î.M. „Servicii publice Cimişlia” au fost 

privatizate -1447, au  rămas neprivatizate – 32 apartamente. 

Pe data de 09.09.2016 a fost desfăşurat seminarul privind  privatizarea spaţiului locativ. 

La seminar au fost invitate şi au participat persoane responsabile de privatizarea spaţiului locativ 

din primării au participat 10 persoane. 

Comisia raională de privatizare  a fondului locativ, în comun cu Î.M.”Servicii     publice  

Cimişlia”,  primarii localităţilor din raion fac tot posibilul pentru ca şedinţele Comisiei raionale 

de privatizare a spaţiului locativ să se desfăşoare la timp şi calitativ. 

 

Cu referire la serviciul civil. 

Pe parcursul anului 2016, la comisia raională de încorporare pentru satisfacerea 

serviciului civil (de alternativă) care s-a întrunit în două ședințe, ( 22 aprilie 2016 şi 11 

octombrie 2016) , au fost depuse 7 cereri, toate fiind satisfăcute. 

La evidenţa serviciului civil (de alternativă) sunt 1178 cetăţeni dintre ei 1125 sunt trecuţi 

în rezerva serviciului civil. 

  La situația 01.01.2017, execută serviciul civil 7 cetăţeni care au fost repartizaţi în diferite 

sfere de activitate. 

Începînd cu toamna anului 2007, durata serviciului civil (de alternativă) este de 12 luni.  

 

Cu referire la protecția civilă 

 În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.271-XIII din 09.11.1994 „Cu privire la 

protecţia civilă”,  pe parcursul anului 2016 în scopul ridicării nivelului de pregătire a organelor 

de conducere şi forţelor protecţiei civile a raionului s-au desfăşurat următoarele ședințe de lucru:  

,,Cu privire la acțiunile Comisiei pentru situații excepționale în caz de declanșare a 

situațiilor excepționale,, 29.01.2016. 

„Cu privire la măsurile de prevenire a pestei porcine africane în localitățile raionului și 

aprobarea programului de biosecuritate,,.25.03.2016. 

„Cu privire  la pregătirea către recoltarea culturilor cerealiere de prima grupă în vara 

anului 2016”. 16.06 2016. 

,, Cu privire la declanșarea erupției de toxicoinfecții alimentare în gimnaziul ,,Ștefan cel 

Mare,, din satul Mihailovca,, 13.09.2016 

„Cu privire la asigurarea circulaţiei transportului  auto în perioada de iarnă 2016-2017.” 

23.XI.2016. 

De asemenea, au fost desfăşurate 3 antrenamente ale Comisiei pentru situaţii excepţionale 

şi ale grupului de dirijare.  

Pe data de 20 mai 2016, în toate instituţiile de învăţămînt din raion a fost desfăşurată 

„Ziua Protecţiei Civile”. Au fost organizate şi desfăşurate seminare la protecţia civilă a cadrelor 

de conducere din raionul Cimişlia: 

 -  „Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile pentru anul 2017”;  

 - „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor raionale ale echipelor, posturilor 

sanitare”.  

În baza dispozitiei presedintelui raionului „Cu privire la organizarea donării de sînge în 

raion pentru anul 2016”, au fost organizate ședințe si campanii de atingere a obiectivelor 

propuse, cu   următoarele date: 
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Primaria                                          plan precizat                           executat 

                                      %  

                                                             donator                                 donator  

                          devieri p.p. 

or. Cimişlia                                              287                                       112 

                                         39 

com. Albina                                              41                                          28 

                                         68 

satul Batîr                                                 50                                          52 

                                       104 

satul Cenac                                               40                                          53 

                                       133 

satul Ciucur Mingir                                  37                                          42 

                                       113 

com. Codreni                                            13                                          15 

                                       115 

com. Ecaterinovca                                    36                                          25 

                                        69 

com. Gradişte                                           48                                          50 

                                       104 

satul Gura Galbenei                                108                                          33 

                                        31 

com. Hîrtop                                              46                                          32 

                                         70 

com. Ialpujeni                                          36                                            7 

                                         19 

satul Ivanovca Nouă                                16                                            6 

                                          38   

com. Javgur                                             42                                           41 

                                         98 

com. Lipoveni                                         40                                           30 

                                         75 

satul Mihailovca                                      66                                           10 

                                        15 

com. Porumbrei                                       29                                           24 

                                        83 

satul Sagaidac                                          50                                           51 

                                       102 

satul Satul Nou                                        40                                           78 

                                        195 

satul Selemet                                           72                                            44 

                                        62 

satul Suric                                                16                                           30 

                                        188 
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satul Topala                                             15                                            25 

                                       166 

satul Troiţcoe                                           22                                             2 

                                           9 

satul Valea Perjei                                    14                                            11 

                                         79 

total                                                       1164                                        810 

                                        70 % 

 

De menționat printre cele mai active UTA de nivel I, care au contribuit  la donarea 

 sîngelui în  anului 2016 : 

   Satul  Nou ,  Suric,  Cenac,  Ciucur Mingir , Topala,  Codreni,  Javgur, Gradiște,  Batîr. 

 

Cu referire la Finanțe. 

Avînd atribuția de ordonator principal de credite, președintele raionului a urmărit 

executarea bugetului, încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor ținînd cont, în permanență, 

de încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 

Direcția finanțe este o subdiviziune structurală a Consiliului raional, care activează sub 

conducerea președintelui raionului, atribuția principală a direcției finanțe  fiind analiza executării 

bugetului. 

În contextul perfecționării managementului finanțelor publice și întru implementarea 

Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea 

 proiectului  de buget pentru anul 2016 de către direcția finanțe s-a efectuat în cadrul noului 

sistem informațional de management financiar (SIMF) . SIMF a înlocuit precedentul  sistem 

informațional pentru planificarea și executarea bugetului și a integrat un set de instrumente de 

gestiune financiară, în scopul îmbunătățirii eficienței și transparenței procesului de management 

financiar, precum și a controlului cheltuielilor publice.  

Conform Deciziei 09/01 din 23 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea bugetului 

raional 2016” s-au aprobat în primă lectură : la capitolul venituri  suma de 112934,5 mii lei, la 

capitolul cheltuieli  suma de 113187,1mii lei, cu soldul bugetar deficit în sumă de:  

-252,6 mii lei şi surse de finanţare, rambursarea împrumutului recreditat în sumă  de -2696,9 mii 

 lei, cu acoperire din sold  mijloace băneşti la începutul perioadei 2949,5 mii lei. 

Astfel la sfirsitul anului bugetar 2016,  

la capitolul venituri total pe componente s-au executat  – 111532.98  mii lei sau la nivel  97,8 %.  

la capitolul  cheltuieli total pe componente s-au executat  – 105408.67 mii lei, sau la nivel de 

88.1 %.  

Transferuri  primite din cadrul “bugetului public național”  99286,75 mii lei sau 99,7 la sută din 

planul precizat pe anul 2016,(Transfer destinație specială(educație)-74813,8 mii lei,(școala 

sportivă)-2244,5 mii lei,(asistența socială)-1883,55 mii lei,(compensații transport,compensații 

pentru tineri specialiști,tutelă),transfer cu destinație generală-17981mii lei,transfer acordat de 

fondul republican de susținere socială a populatiei 1495,4 mii lei,Fondul ecologic național-742,4 

mii lei.,Primăria Cimișlia, școala de arte -5mii lei,100 mii lei-Primăria Mihailovca, gimnaziul” 

Ștefan cel Mare”). 

Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor s-au acumulat în sumă de – 2275,95 mii lei sau 

96,8  la sută(mijloace speciale). 
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Impozite și taxe pe mărfuri și servicii, acumulate în sumă de 4218,21 mii lei sau 82,9 la sută , 

executat  în sumă de 4183,39 mii lei .(Taxă apă-15,7 mii lei,taxă minerale utile-9,1 mii lei,taxă 

pentru lemn eliberat pe picior-9,8 mii lei, taxă pentru folosirea drumurilor-4183,3 mii lei,(50 % 

taxă folosirea drumurilor RM)). 

Impozit pe venit,reținut din salariul persoanelor fizice în sumă de 4460,82 mii   lei,(Impozit pe 

venit 25%, din volumul total, salariu colectat pe teritoriul UAT). 

Donații voluntare acumulate în sumă de 1240,83 mii lei,(inclusiv,Fondul E.E-22,42 mii 

lei,Consiliul Județean Prahova-693,5 mii lei,Ambasada Poloniei-488,8 mii lei,donații Ziua 

Agricultorului-36,1 mii lei) 

Venituri neidentificate acumulate în sumă de 4,0mii lei 

Amenzi și sancțiuni în sumă de 46,43 mii lei(amenzi Inspectoratul Național Patrulare 7,96 mii 

lei, amenzi Contravenționale UAT II-38,4 mii lei.) 

 

Pe 11 aprilie 2016 între Consiliul raional și Ministerul Finanțelor a fost încheiat un acord 

adițional la contractul de recreditare  a împrumutului destinat pentru îmbunătățirea sistemelor de 

încălzire la obiectele publice de menire socială nr.5  din  19  decembrie  2009, cu reeșalonarea 

sumelor creditului pe termen de un an. 

Suma reeșalonării  creditului Energetic II  a constituit  2696,9 mii lei,pentru 15 aprilie  si  15 

octombrie 2016, dobînda  achitatată  a constituit 345,7 mii lei. Semnarea prezentului acord a 

îmbunătațit  situaţia financiară a bugetului raional pe anul 2016 şi a facut posibilă suplinirea 

soldului general cu 2696,9 mii lei 

În detalii, subiectul privind executarea bugetului raional pe anul 2016 este expus în 

proiectul Deciziei consiliului raional nr.01/02 din 31 martie 2017 cu privire la raportul privind 

executarea bugetului raional  pe anul 2016. 

Începînd cu anul 2016 ,proiectele bugetelor locale sunt elaborate pe bază de programe și 

performanță (Simf/GAB/TREZ/EDOC-PLAT). 

Implementarea reformei menționate în sistemul de planificare are drept obiectiv 

eficientizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile 

bugetare și rezultatele obținute din implementarea programelor bugetare, precum și realocarea 

resurselor disponibile pentru prioritățile comunității.  Implementarea bugetării pe programe la 

nivel local impune extinderea actorilor implicați în elaborarea bugetelor locale și realizarea unor 

activități specifice, de exemplu: elaborarea/actualizarea, după caz, a  programului de dezvoltare 

social-economică a raionului; analiza strategiilor naționale și sectoriale, precum și a priorităților 

stabilite la nivel local; analiza situației actuale pe domenii și formularea setului de 

programe/subprograme, activități; realizarea obiectivelor  și indicatorilor de performanțe. 

       Pe parcursul anului 2016, bugetul raionului Cimișlia a fost corelat cu Legea Bugetului de 

stat de trei ori.  

1. La 24 august 2016 prin decizia nr.05/01, conform Legii bugetului de stat pe anul 

2016 nr.154 din 01.07.2016(M.O. nr.230-231 din 26.07.2016), pentru raionul 

Cimișlia a fost modificată suma transferurilor cu 28.2mii lei,respectiv: 

 s-au micșorat cu 191.7 mii lei transferurile pentru învățămîntul preșcolar,primar,secundar 

general,special și complimentar; 

 s-au majorat cu 172.6 mii lei transferurile pentru asigurare și asistență sociala 

 s-a micșorat transferul pentru școli sportive cu 3.1 mii lei; 
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 s-a majorat cu 29.4 mii lei transferul curent cu destinație specială(fondul local de 

susținere socială a populației) 

2.  07 octombrie 2016 prin decizia nr.07/02, de a adăuga alt transfer în sumă de 21.1 

mii lei. Conform modificării Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 

01.07.2016 (M.O. nr.329-336 din 27.09.2016 ), pentru raionul Cimișlia a fost 

modificată suma transferurilor cu destinație generală și specială în sumă de -

2007,5 mii lei, inclusiv transferurile cu destinație specială - 464,6 mii lei  și 

transferurile cu destinație generală - 1542,9. 

3. La data de 23 decembrie 2016 , prin decizia nr.09/01 ca bază stătea Legea nr.261 

din 05.12.2016  și cirrculara Ministerului Finantelor  nr. 06/2-07 din 20.12.2016 . 

   Guvernul,  analizînd  situația financiară a autoritaților publice locale de nivelul I 

și II,  a decis să suplineze sumele transferurilor cu destinație generală, micșorate 

anterior prin Legea nr. 236 din 03.10.2016. Pentru Consiliul raional Cimișlia 

transferul a fost majorat cu suma de 1542,9 mii lei pentru echilibrarea bugetului 

în vederea consolidării stabilității acestuia, astfel s-a asigurat volumul alocațiilor 

aprobate inițial.   

 

 A fost desfăşurată  activitatea privind recepţionarea, analiza, verificarea şi generalizarea 

rapoartelor financiare privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale celor 67 de 

instituţii publice şi 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I, în urma căreia  a fost întocmit 

raportul privind executarea bugetului raionului   Cimișlia  pe primul semestru, nouă  luni si 

raportul  pe 12 luni  a. 2016. 

 Pe fiecare instituție se prezintă Bilanțul contabil,raportul privind veniturile și 

cheltuielile,raportul privind fluxul mijloacelor banești,raportul privind executarea 

bugetului,raportul privind circulația mijloacelor fixe,uzura mijloacelor și amortizarea  activelor 

 nemateriale, raportul privind  circulația  stocului de materiale circulante și a rezervelor de 

stat,raportul privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale , raportul 

privind  utilizarea valorilor materiale primite  cu titlu de ajutor umanitar,rapoarte privind intrarea 

temporară în posesia instituțiilor,raportul narativ  privind executarea  bugetelor  instituțiilor 

bugetare.  Concomitent  cu rapoartele  financiare, instituțiile bugetare   întocmesc și prezintă 

raportul privind statele și efectivele de personal,raportul privind performanța pe programe si 

subprograme . 

           A fost asigurată efectuarea  modificărilor deciziilor bugetare anuale și redistribuirii 

alocațiilor bugetare. Odată cu introducerea noului sistem de buget în sistemul SIMF și GAB ,a 

devenit destul de problematică efectuarea de sine stătător a operațiunilor în sistem de către 

operatorii din cadrul primăriilor. Astfel, de către specialiștii direcției a fost acordată asistență 

metodologică și practică continuă la exploatarea noului sistem. În acest sens ,de către specialiștii 

direcției a fost elaborat și transmis tuturor utilizatorilor o  cirrculară la introducerea modificărilor 

și redistribuirilor în sistemul informațional.   

În luna septembrie, specialistul din cadrul direcției a participat la comisia de tarifare a 

cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt în comun cu direcția învățămînt, s-a verificat 

corectitudinea întocmirii listelor tarifare a pedagogilor, a schemelor de încadrare în conformitate 

cu ordinul Ministerului Finanțelor . 

În luna noiembrie a.2016 s-a elaborat proiectul de buget cu analiza minuțioasă la 

capitolul cheltuieli și echilibrarea acestora cu capitolul  venituri. Proiectul elaborat, cu toate 
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anexele adiționale, fiind prezentat  președintelui raionului spre informare. După examinarea la 

comisia de buget a tuturor anexelor, tabelelor, și notei informative, proiectul de buget 2017 a fost 

acceptat pentru prezentare la ședința Consiliului raional,unde pe data de 16 decembrie 2016 a 

fost aprobat în două lecturi,astfel capitolul venituri  113450,1 mii lei, respectiv capitolul 

cheltuieli  116644,3 mii lei, cu sold bugetar (deficit)  -  3194,2 mii lei, sursa de finanțare(sold în 

cont format la 31.12.2016),în sumă de + 3194,2 mii lei. 

A fost asigurată  recepționarea  bugetelor locale de nivelul I și introducerea în sistemul 

informațional a bugetului de nivelul II și includerea acestora în bugetul consolidat local și 

respectiv public național. După introducerea în sistemul informațional a bugetelor locale de către 

primării, au fost verificate repartizările veniturilor conform clasificației bugetare și respectarea 

acesteia la partea de cheltuieli. Concomitent, a fost introdus în modulul BPS bugetul raional pe 

programe de cheltuieli și transmisă informația pe bugete în format electronic  Ministerului 

Finanțelor pentru includerea în bugetul public național. 

        În perioada expirată a anului 2016, au fost organizate şi desfăşurate 7 seminare  tematice, 

privind  modificarea,redistribuirea ,rectificarea  bugetului aprobat în modulul gestionarea 

alocațiilor bugetare(GAB) ,normele metodologice privind evidența contabilă si raportarea 

 financiara în sistemul bugetar,efectuarea modificărilor in SIMF ,referitor la prognoza bugetului 

 pe anul 2017 si estimările pe anul 2018,2019. 

Consecvent s-a asigurat acordarea asistenţei metodologice şi practice în chestiunile de 

organizare a evidenţei contabile,  contabililor-şefi din 23 de  primării   si  67  instituții publice.  

Pe parcursul lunilor septembrie -decembrie a anului precedent, au fost întreprinse măsuri 

 drastice privind finanţarea instituţiilor publice ,în urma unei analize  minuţioase   şi atrasă o 

deosebită atenţie la problema lichidării datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de achitare 

expirat. 

 

Obiectivele  financiare principale pentru anul 2017: 

1. Efectuarea controlului în scopul verificării utilizării conforme şi eficiente a mijloacelor 

bugetare şi gestionării patrimoniului entităţilor publice; 

2. Evaluarea costurilor serviciilor publice prestate de către subdiviziunile Consiliului raional 

Cimislia  şi entităţile  economice  , în scopul stabilirii tarifelor adecvate şi micşorării alocaţiilor 

din buget la acest capitol; 

3. Controlul privind îndeplinirea prevederilor deciziilor Consiliului raional Cimișlia ce ţin de 

executarea bugetului; 

4. Efectuarea analizei situaţiei economico-financiare a activităţii întreprinderilor municipale şi 

întreprinderilor fondate de către Consiliul raional unde deţine cota-parte,  în scopul  gestionării 

conforme a patrimoniului raional;  

5. Identificarea cauzelor privind admiterea datoriilor şi creanţelor. Monitorizarea diminuării 

acestora pe parcursul anului; 

6. Respectarea priorităţilor la efectuarea cheltuielilor de la bugetul raional; 

7. Menţinerea tendinţei  de echilibrare bugetară şi neadmiterea  formării  datoriilor cu termenul 

de achitare expirat, precum şi achitarea datoriilor restanțe, pe măsura acumulării mijloacelor 

financiare la contul bugetului raional Cimișlia; 

8. Monitorizarea procesului de implementare a  metodologiei de  finanţare pe bază de formulă, în 

instituţiile de învăţămînt primar şi secundar din Consiliul raional .  
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Dificultăți. 

Managerii  instituțiilor publice de toate nivelurile din raion nu dispun de o agendă de 

măsuri și acțiuni pentru asigurarea managementului instituțional și financiar, gestionării 

patrimoniului, ceea ce constituie o problemă majoră.Deficitul de experiență, abilități 

 profesionale se resimt foarte pronunțat în cadrul decizional asupra solvabilității finanțelor locale 

exprimată prin lipsa evidenței conforme a patrimoniului public și raportării veridice a situațiilor 

patrimoniale, financiare. 

Lipsa specialiștilor, contabililor- șefi calificați din cadrul autorităților/entităților publice, duce la 

o dificultate în raportarea financiară și utilizarea  eficientă a banului public. Cu regularitate, de 

către autoritățile/instituțiile publice se încalcă  termenul de prezentare a rapoartelor financiare, se 

atestă erori în rapoarte, lipsa evidenței a tuturor situațiilor financiare, care la rîndul său  formează 

un raport consolidat local greșit. 

 

Cu referire în învățămînt. 

Întru realizarea obiectivelor stabilite în anul 2016, DÎG Cimișlia și-a desfășurat 

activitatea în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a învățământului în raion pentru anii 

2015-2020, Planul anual de activitate și în conformitate cu Codul Educației al R.Moldova,  

Strategia de dezvoltare a învățământului 2020, actele normative elaborate de către Guvernul R. 

Moldova , Ministerului Educației ,deciziile CR Cimișlia. 

Rețeaua școlară în 2016 a fost constituită din 30 unități: 

           Licee-5 

           Gimnazii -14 

           Școli primare-grădinițe -10 

           Școli primare -1 

 cu un contingent de 4786 elevi. 

  În legătură cu numărul mic de elevi ,prin decizia Consiliului raional, începând cu 

01.09.2016 a fost încetată activitatea L.T.”M.Viteazul”Cimișlia. Începând cu 01.01.2017, au fost 

reorganizate din școli primare-grădinițe în grădinițe instituțiile din s.Ecaterinovca, s.Valea Perjei, 

s.Ivanovca Nouă, s.Suric, s.Bogradovca, elevii acestor instituții fiind deplasați la școlile din 

circumscripție.Pentru îmbunătățirea condițiilor de transportare a elevilor au fost procurate 2 

microbuze noi din sursele financiare ale componentei raionale -1,4 mln lei. 

Pe parcursul anului au fost transportați 660 elevi din 14 localități la școlile de 

circumscripție. 

 Întru realizarea Legii cu privire la descentralizarea finanțelor publice ȘP-Grădiniță 

Codreni ,Școala Sportivă și Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților începând cu 

01.01.2017 au primit statut de Instituții publice. 

 O deosebită atenție a fost acordată pe parcursul anului îmbunătățirii condițiilor de muncă 

și ridicării calității procesului educațional. 

Prin decizia Consiliului raional,  componenta raională în sumă de 4,8 mln a fost 

distribuită conform necesităților de pregătire a instituțiilor către noul an școlar. Au fost reparate 

capital: 

Ospătării  - IPGM „Sergiu Coipan”  Selemet, GM „Ștefan cel Mare” Mihailovca, GM  Troițcoe. 

Săli sportive – GM „Tudor Strișcă” Satul Nou, GM Porumbrei, GM „Liuba Dimitriu” Ciucur 

Mingir. 

Spații sanitare  - GM Cenac. 
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Sisteme de încălzire – LT „Ion Creangă” Cimișlia. 

Biblioteca –LT”Ion Creanga” 

La LT „Mihai Eminescu” Cimișlia a fost dotat cabinetul de fizică cu materiale didactice 

de ultimă generație , care vor contribui la sporirea calității educației,s-au instalat termopane,a 

fost reparată rețeaua de apeduct,canalizare,reparat acoperișul pe atelier etc.  

La LIS Lipoveni au fost procurate 2 table interactive, a fost schimbat mobilierul 

 școlar,procurat inventar sportiv. 

IP GM Batîr nu au reușit  valorificarea sumei de 500,0 mii lei alocate pentru reparația 

acoperișului instituției. 

Toate instituțiile educaționale au fost asigurate cu surse de energie pentru a activa fără 

întrerupere în perioada rece a anului, 21 școli și 11 grădinițe sunt conectate la rețeaua de gaze 

naturale, în 3 școli și 2 grădinițe funcționează sistemul de încălzire în baza biomasei.  

   Instruirea primară, gimnazială, liceală , ca trepte de familiarizare a învățământului a avut o 

pondere mare în activitatea sistemului de învățământ raional. În acest scop, au fost realizate un 

șir de acțiuni vizând asigurarea egalității de șanse, crearea condițiilor de modernizare a 

serviciilor educaționale. În plan general s-a urmărit asigurarea accesului la studii a copiilor de 

vârstă școlară, satisfacerea necesităților educaționale a tuturor celor interesați, s-a micșorat 

numărul elevilor neșcolarizați, cu regret se constată un număr destul de mare de absențe.  

A crescut rata de promovabilitate la examenele de absolvire a gimnaziului și a celor de 

BAC. În contextul promovării și stimulării calității în educație, a sporirii nivelului participării 

elevilor la concursurile și olimpiadele raionale și republicane, 

au fost organizate și desfășurate olimpiade școlare , raionale la 14 discipline de studii la care au 

participat peste 350 de elevi ai claselor 7 – 12. Au fost desemnați 119 elevi învingători în cadrul 

olimpiadelor raionale. 

În cadrul olimpiadelor republicane au fost ocupate: 

Locul II – limba franceză , clasa IX – eleva Diuță Laura, G.M. „Tudor Strișcă”, Satul Nou; 

Locul III – limba engleză, clasa X – eleva Panchiv Olesea, L.T. „Ion Creangă”, Cimișlia; 

Locul III – limba română, clasa IX – eleva Musteață  Corina ,L.T. „Ion Creangă”, Cimișlia. 

În vederea asigurării continuității și eficacității implementării  politicilor respectării 

cadrului legislativ și normativ al învățământului preuniversitar, au fost realizate:  

- 9 ședințe de lucru cu managerii școlari și preșcolari pe probleme curente;  

- 29 seminare cu cadrele didactice la discipline de studii; 

- 3 mese rotunde cu directorii – adjuncți pentru instruire , specialiști tineri; 

- 6 ateliere practice cu cadrele didactice și manageriale; 

DÎG Cimișlia a organizat și desfășurat pe parcursul anului concurs la suplinirea funcției 

vacante de director în următoarele instituții: L.T. „Ion Creangă”, Cimișlia ”, LT „Mihai 

Eminescu”, Cimișlia, LIS Lipoveni, GM „Ștefan cel Mare” Mihailovca, GM „Sergiu Coipan” 

Selemet, GM Porumbrei, GM Sagaidac, GM „Liuba Dimitriu” ,s. Ciucur Mingir, ȘP-GR Mereni. 

Direcția învățământ general Cimișlia sistematic analizează activitatea echipelor 

 manageriale din instituțiile educaționale referitor la utilizarea rațională a potențialului didactic 

existent. 

În instituțiile de învățământ activează 462 cadre didactice. Din numărul total  de cadre 

didactice, 151 sunt de vârstă pensionară, ceea ce constituie 31 % . Mai mult de 190 cadre au o 
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vechime în muncă de peste 30 ani. Necesarul de cadre pentru 2016 a fost de 40 de cadre la toate 

disciplinele școlare. Tinerii specialiști încadrați în câmpul muncii constituie   16 persoane. 

Pe parcursul lunilor  iunie – august,  DÎG Cimișlia a organizat și asigurat odihna de vară a 

copiilor. Au fost valorificate sursele financiare destinate  reparațiilor capitale ale spațiilor 

sanitare – 500,0 mii lei. Pe parcursul verii a fost organizată odihna a 600 elevi în 5 schimburi, 

dintre care peste 100 bilete de odihnă au fost repartizate copiilor din familii social – vulnerabile. 

O atenție deosebita s-a atras utilizării oportunităților planului cadru în vederea organizării 

activităților extracurriculare . În instituții au activat 90 cercuri pe interese organizate : arte, 

tehnologii, etnografie, dezbateri, cu un efectiv de circa 1200 elevi. 

Circa 850 elevi au fost antrenați în cercuri pe interese în cadrul Centrului raional de 

creație a copiilor și adolescenților. În 68 cercuri sportive au fost antrenați peste 1660 elevi. În 

cadrul Școlii sportive au fost deschise filiale  în 8 localități. Au activat 30 grupe cu un contingent 

de 490 elevi. 

Totodată ,sistemul de învățământ s-a confruntat cu următoarele probleme: 

Lipsa cadrelor didactice în instituții, a tinerilor specialiști; 

Pregătirea insuficientă a managerilor în domeniul managementului  economico – financiar; 

Educație incluzivă insuficientă din cauza lipsei cadrelor didactice; 

Lipsa materialelor didactice și a softurilor educaționale. 

 

Cu referire la agricultură. 

Unul din obiectivele stabilite de către direcţia agricultură și industrie prelucrătoare a 

Consiliului raional Cimișlia este creşterea competitivităţii, consilidarea capacităţilor de 

producere a agenţilor economici din sectorul agroindustrial. 

În acest scop, au fost organizate  9  seminare locale,s-a organizat 

participarea producătorilor agricoli  la 9 seminare republicane  și zonale tematice. În total, pe 

parcursul anului,  au fost instruite 385  persoane.  

Pe parcursul anului 2016 specialiștii Direcției  au acordat sprijin infomațional și 

metodologic Asociațiilor obștești ,,Miorița” –  crescătoril de ovine și căprine din raion  și 

Asociației  obștești a apicultorilor ,,Albinuța” cu scopul revitalizarii activității acestora. 

Recomandările, informaţiile şi noutăţile din domeniu recepționate de către Direcţia 

 agricultură  pentru diseminare în teritoriu au fost transmise beneficiarilor. 

Specialiştii Direcţiei  au asigurat participarea producătorilor agricoli la expoziţiile ,,Farmer”, 

,,Moldagroteh”, la expoziţia republicană „Fabricat în Moldova”, unde  agenţii economici din 

agricultură au avut posibilitatea de a-şi expune, promova şi comercializa producţia. 

Una din acţiunile preconizate pentru implementarea direcţiilor strategice de dezvoltare 

este organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor profesionale, care au scop promovarea 

producătorului autohton. 

 La acest capitol menţionăm că s-a  organizat  sărbătoarea Ziua lucrătorului din 

agricultură şi industria prelucrătoare  „Ultimul snop”  cu participarea activă a primăriilor şi 

producătorilor de struguri și vinuri din raionul Cimişlia a fost desfăşurată  sărbătoarea „Ziua 

Naţională a Vinului”, concursul ,,Polobocul de Aur”, ,, Festivalul Strugurelui”.  

În scopul  promovării  agriculturii prin intermediul  presei, radioului  şi televiziunii s-au 

mediatizat  rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raion. Specialiştii  Direcţiei 

agricultură s- au implicat în activitatea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), au 
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expediat  informaţii la solicitarea organelor ierarhic superioare, au  elaborat planuri şi rapoarte 

 de activitate. 

 

Cu referire la economie și investiții. 

 

Direcţia Economie și atragerea investițiilor este una din subdiviziunile din subordinea 

Consiliului raional Cimişlia, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat și  regională în 

domeniul social şi economic în teritoriul  administrat, structura căreia a fost aprobată prin decizia 

Consiliului raional Cimişlia nr. 03/01 din 25 mai 2012. 

 

Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Cimişlia pentru anii 2013-

2020, aprobat prin  decizia Consiliului raional Cimişlia nr.4/1 din 26.04.2013, a devenit 

instrumentul principal de planificare strategică în dezvoltarea raionului Cimişlia pînă în anul 

2020, menit  să avantajeze dezvoltarea socio-economică echilibrată a localităţilor prin 

valorificarea eficientă a tuturor resurselor şi eficientizarea activităţilor la nivel local. 

 

Reieşind din obiectivele Planului Strategic,  sarcinile și funcțiile  principale ale direcției, 

prevăzute în Regulamentul de organizare și  funcționare a direcției, aprobat prin decizia consiliul 

raional nr. 04/10  18.07.2012, Planul de acțiuni al direcției , deciziile Consiliului raional, 

dispozițiile președintelui raionului, în a. 2016 specialiștii direcției au activat întru realizarea 

următoarelor  obiective : 

 

I.Susținerea, promovarea și consolidarea capacităților antreprenoriale ale agenților economici  

II.Analiza situației socio-economice din raionul Cimișlia 

III. Contribuirea la fortificarea capacităților și atragerea investițiilor 

IV.Promovarea politicilor în domeniul achizițiilor publice 

 

Întru realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020, atingerii 

obiectivului :Susținerea, promovarea și consolidarea capacităților antreprenoriale ale agenților 

economici” , în teritoriul raionului Cimişlia, pe parcursul a. 2016 au fost realizate numeroase 

acțiuni  și atinse scopuri         concrete, cum ar fi: 

 78 persoane  au primit asistență metodică și consultativă în domeniul dezvoltării 

afacerilor și antreprenoriatului, inclusiv 17  consultații oferite în cadrul vizitelor în 

localitățile rurale din raion; 

 Planificarea și organizarea a 12 vizite în teritoriu a BCIS, în cadrul cărora au fost oferite 

86 consultații  persoanelor  vulnerabile și defavorizate; 

 

În scopul realizării  acţiunilor stipulate în Strategia de dezvoltare a comerţului interior în 

Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului  de acţiuni pentru anii 2014-2016 

privind implementarea acesteia, în scopul consolidării resurselor de marfă şi competitivităţii 

acestora pe piaţa internă de consum şi încurajarea schimburilor de experienţă privind 

promovarea celor mai bune practici comerciale, precum şi stimularea dezvoltării meşteşugurilor 

şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradiţional, de către 

Consiliul rational Cimișlia  au fost inițiate și desfășurate  următoarele evenimente:  
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 Organizarea, desfăşurărea Expoziţiei – Tîrg „Parada Florilor”, ediţia III, la care au 

participat peste 24  agenţi economici crescători de flori, 40 meșteri populari din raion și 

țară, au asigurat participarea a 10  agenți economici din oraș din sfera alimentației 

publice; 

 Participarea în organizarea și desfășurarea “Festivalului Strugurelui”, în cadrul căruia 

specialiștii direcției au  organizat o expoziție a meșterilor populari, la care au participat 

peste 30 meșteri populari din raion și țară și au asigurat participarea a 9 agenți economici 

din oraș din sfera alimentației publice, care au asigurat buna dispoziție  cu gustări și 

bucate tradiționale; 

 Contribuirea în organizarea și desfășurarea Sărbătorii Naționale ”Ziua Vinului”, în cadrul 

căreia a fost asigurată participarea meșterilor populari din raion şi din ţară și a agenților 

economici din sfera alimentației publice din raion; 

 Contribuirea la organizarea Festivalului de muzică populară ”Ion Popușoi”, prin 

 participarea a  12 meșteri populari, 3 agenți economici din alimentația publică; 

 Identificarea și încurajarea  antreprenorilor   pentru participarea lor Conferința 

Internațională a ÎMM-urilor (3 participanți); 

 Identificarea și încurajarea  femeilor antreprenoare pentru participarea lor la Forumul 

Național al Femeilor (4 participante); 

 Contribuirea la organizarea Forumului Regional Parlamentar ”Dialog cu cetățenii” (31 

participanți); 

 Contribuirea la organizarea Întrunirii sectorului public și mediului de afaceri din raion, 

organizat de către Ministerul Economiei (27 participanți); 

 Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire, mese rotunde, consultări, audieri 

publice în parteneriat cu CCI, IDIS  Viitorul, ODIMM, pentru agenţi economici la 

următoarele subiecte: 

Organizarea cursurilor antreprenoriale la tema: ”Achiziții publice, legislația în domeniu”; 

”Legislația muncii și managementul uman”, ”Proceduri de desfășurare a procesului de 

achiziții publice de biocombustibil solid”, ”Planificarea strategică a afacerii”; 

”Marketing” de care au beneficiat în total 80 participanți.  

 Informarea continuă a agenților economici și a APL I despre organizarea expozițiilor, 

tîrgurilor, conferințelor și întrunirilor de afaceri locale, naționale și internaționale pe 

probleme ce țin de dezvoltare a  antreprenoriatului, liniilor de finanțare a proiectelor de 

dezvoltare antreprenorială. 

 

Avînd în vedere că prin intermediul direcției se asigură legătura și se realizează 

interacțiunea dintre Consiliul raional și Ministerul Economiei, CCI; ODIMM; ADR Sud, 

 Asociația ”Siret-Prut-Nistru”, Consiliul Concurenței,  finanțatori naționali și internaționali, 

 specialiștii direcției, la solicitarea acestora, în anul de raportare au realizat următoarele acțiuni:  

 Actualizarea Pașaportului raionului; 

 Actualizarea bazei de date privind agenţii economici din raza raionului după genuri de 

activitate, clasificarea lor după domenii de activitate, activitatea economică a localităților 

din raion; 

 Evaluarea situației socio-economice a raionului pentru a. 2015; 

 Evaluarea comerțului interior; 
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 Analiza indicatorilor social-economici care caracterizează condițiile de trai ale populației 

localităților pentru anul 2015 și prezentarea ei Ministerului Economiei; 

 Oferirea suportului informațional USAID în identificarea potențialului turistic al 

raionului în scopul dezvoltării lui; 

 Oferirea suportului informațional în identificarea necesităților localităților pentru proiecte 

de eficiență energetică (iluminat stradal); 

 Analiza privind activitățile realizate în vederea executării Strategiei de gestionare a 

deșeurilorîn R. Mioldova pentru anii 2013-2027; 

 Analiza constrîngerilor existente , problemelor în  dezvoltarea  activităților din comerț în 

teritoriu; 

 Analiza potențialului raionului pentru construcția platformei industriale; 

 Analiza privind executarea Strategiei de dezvoltare a ÎMM-urilor 2012-2020 pentru a. 

2016; 

 Raportarea Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate, barierelor 

anticorupționale și acțiunilor care urmează a fi realizate pentru dezvoltarea unui mediu 

concurențial atractiv; 

 Efectuarea studiului privind antreprenoriatul feminin și prezentarea lui ODIMM; 

 Colectarea și prezentarea informație privind dezvoltarea localităților din raion, proiecte 

prioritare  pentru Asociația Siret-Prut Nistru; 

 Inventarierea structurilor de suport în afaceri existente în raion  și prezentarea informației 

ADR Sud; 

 Evaluarea potențialului de dezvoltare a diferitor sectoare economice pentru crearea 

clusterelor în Moldova și prezentarea informației Ministerului Economiei; 

Informațiile respective au fost  utilizate  în procesul de elaborare a notelor conceptuale a 

proiectelor investiționale asupra cărora au lucrat  atît direcția economie și atragerea investițiilor, 

cît și alte direcții, secții ale Consiliului raional. 

 

Specialiștii direcției au participat în procesul de elaborare a: 

 Planului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice;  

 Planului regional sectorial în domeniul dezvoltării Infrastructurii de Afaceri în Regiunea 

de Dezvoltare Sud; 

 

Aceste activități sunt raportate la atingerea  obiectivului  II al direcției ”Analiza situației 

socio-economice din raionul Cimișlia”. 

 

Întru realizarea cu succes a obiectivului III ”Contribuirea la fortificarea capacităților și 

atragerea investițiilor”, conducîndu-ne de Strategia de dezvoltare regională a Regiunii de 

Dezvoltare Sud 2016-2020,  specialiștii direcției au muncit la: 

 Elaborarea cererilor de finanțare și a pachetelor de documente pentru  următoarele 

proiecte  investiționale: 

1. Edificarea Complexului Muzeal ”Centrul Vechi”, Cimișlia; 

2. Instituirea unui sistem de gestionare a deșeurilor menajere solide (etapa III); 

3. Construcția" Casei de Ambalare subregionale Cimișlia”; 

4. Amenajarea gunoiștii pentru 11 primării din raionul Cimișlia” (MAE Ambasada 

Poloniei); 
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5. Crearea Centrului Maternal și de Plasament pentru copii în situații de risc (FEE). 

 

Trei din aceste proiecte au fost aplicate pentru finanțare MDRC în cadrul Apelului de 

propuneri de proiecte  din a. 2016, unul la Ambasada Republicii Polone la Chișinău și unul la 

Consiliul Județean Prahova, doua din ele au fost finanțate și realizate, și anume: 

 Cu  488 766,47 lei a fost finanțat proiectul ”Amenajarea gunoiștii pentru 11 primării din 

raionul Cimișlia”, în urma căruia au fost obținute următoarele produse: gunoiște 

intercomunală din s. Mihailovca amenajată – îngrădită cu plasă metalică, instalată poartă 

și un punct de control pentru pază, un tractor și o remorcă procurată pentru evacuarea 

DMS din sate, campanie informațională la tema serviciilor comunale organizată, drum de 

acces spre gunoiște reparat. 

 Cu  694 877,70  lei a fost finanțată construcția drumul de acces pietonal spre Complexul 

Muzeal ”Centrul vechi” ,Cimișlia de către Consiliul Județean Prahova. 

 

Pentru a elimina dezechilibrul în infrastructura comercială  între oraşe şi sate, a crea 

infrastructura de suport în afaceri în zona rurală, a contribui la modernizarea şi diversificarea 

formelor de comercializare a produselor/serviciilor prin crearea unui mediu concurenţial sănătos, 

care va contribui în mod direct la consolidarea pieţei interne de consum şi la încadrarea acesteia 

în piaţa unică europeană, a fost elaborat studiul de oportunitate, studiul de fezabilitate pentru 

proiectul investițional  ”Construcția Casei de Ambalare subregionale Cimișlia”, selectat terenul 

pentru construcția acestui obiectiv. A fost efectuat  un  volum de lucru enorm pentru promovarea 

proiectului și pentru crearea grupului de producători (din agenții economici locali din sectorul 

agricol), care, ulterior, vor administra această afacere. 

 

În a. 2016, au fost întreprinse acţiuni concrete în vederea  realizării  Strategiei de 

gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărea 

Guvernului nr. 248 din 10.04.2013, Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide 

Regiunea de Dezvoltare Sud,  Planului Local de Acțiune pentru Mediu al raionului Cimișlia 

2014-2020. A continuat implementarea proiectului investiţional “Instituirea unui sistem integrat 

de gestionare a deșeurilor menajere solide”, obiectivul general al căruia este instituirea unui 

sistem integrat, sigur pentru mediu şi eficient economic de gestionare a DMS în raion, 

implementarea căruia ar contribui la atingerea țintelor pe termen scurt prevăzute în  Strategia de 

gestionare integrată  a deșeurilor solide în  a RD Sud.  

Realizarea proiectului a început în  a. 2014 cu suportul Fondului Ecologic Naţional şi 

implementat pe etape. 

      În anul 2016, din  5 119 812,0 lei planificaţi pentru  etapa II a proiectului, au fost 

valorificați 3 263 156,74 lei, inclusiv din FEN  2 468 248 lei, din sursele căruia  au fost 

  procurate  2 tractoare pentru evacuarea deşeurilor menajere solide din localităţile rurale ale 

raionului.  

 Cu regret, proiectul “Instituirea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere 

solide”  (etapa III), elaborat de către specialiștii Consiliul raional Cimişlia şi aplicat în a. 2016 

Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  în  cadrul Apelului de propuneri de 

proiecte, nu a fost acceptat spre finanţare. 

Pentru crearea sistemului integrat a DMS, mai sunt necesare de a procura pentru localitățile 

rurale ale raionului containere pentru colectarea separată a plasticului, sticlei şi hîrtiei, a construi 
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platforme pentru instalarea lor, a finaliza amenajarea a 3 gunoişti intercomunale  (Ecaterinovca, 

Sagaidac, Marienfeld), a construi căi de acces spre ele, fără de care nu pot fi create condiţii 

optime pentru funcționarea  sistemului integrat de gestionare a DMS pe întreg teritoriul 

 raionului.  

  În urma implementării unui alt proiect ecologic „Amenajarea gunoiştii pentru 11 

primării din raionul Cimişlia”, finanţat de către Ambasada Republicii Polone la Chişinău şi 

cofinanţat de către Consiliul raional , costul total al căruia a constituit 488,8 mii lei, au fost 

executate  următoarele lucrări şi servicii: 

- S-a amenajat terenul gunoiştii din s. Mihailovca: s-a construit şi instalat îngrădirea metalică  şi 

s-a instalat o poartă în satul Mihailovca,r.Cimişlia;  

- S-a procurat  un tractor şi o remorcă pentru necesităţile gunoiştii; 

- S-a construit şi instalat un punct de control pentru pază; 

- S-a organizat o campanie informaţională la tema serviciilor comunale în localităţile rurale şi 

anume: s-au elaborat ( şi distribuit în 11 primării) 5000 pliante, un banner, 12 panouri 

informative; 

- Elaborat şi difuzat spotul publicitar „ Colectează educat pentru satul tău curat”; 

- Realizat filmul „Amenajarea gunoiştii pentru 11 primării din raionul Cimişlia, difuzat spotul şi 

filmat respectiv de către AO”Prospect”. 

 Proiectul a contribuit la lichidarea gunoiștilor neautorizate de pe teritoriul a 16 localități 

rurale ale raionului. 

 În total, a. 2016 au fost lichidate 33 gunoiști neautorizate cu suptafața totală de 6,52 ha.  

 Toate bunurile (tehnica specializată, pubelele) obţinute în urma implemetării acestor 2 

proiecte au fost transmise  fără drept de înstrăinare la balanța ÎM ”Servcom Cimişlia”. 

         În perioada anului 2016 ÎM ”Servcom Cimişlia”, fondator al căreia este Consiliul raional, 

 a prestat servicii de evacuare a deşeurilor menajere solide  în 18 din cele 31 localităţi rurale 

planificate ale raionului și a cuprins 58,0 % din teritoriu. Au fost încheiate 3001 contracte de 

prestare a  serviciilor de evacuare a DMS, iar numărul total de persoane beneficiari ai serviciului 

este de 5615.  

 Volumul DMS evacuate de către ÎM ”Servcom Cimişlia” în lunile ianuarie – decembrie 

2016  a constituit 6000 m3. 

Deşeurile au fost evacuate conform unui orar stabilit,coordonat cu toate APL de nivelul I, 

 săptămînal,  la un tariff (2016) de 9,00 lei lunar/ persoană pentru gospodăriile casnice, 150 lei/ 

lunar sau 85,00 lei/m3 pentru agenţi economici /persoane  juridice de drept privat, 150 lei/ lunar 

pentru instituţii bugetare. 

          Este de menționat că, în a. 2016 în cadrul proiectului ”Asistență tehnică și instituțională în 

tratarea deșeurilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei”, cu suportul Ambasadei Cehe la 

Chișinău, au fost elaborate Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tethnic pentru construcția 

depozitului regional de deșeuri în s. Mihailovca, rl. Cimișlia pentru Regiunea 2 de Management 

al Deșeurilor. 

 

În domeniul  promovării politicilor în domeniul achizițiilor publice ( obiectivul IV al 

direcției) s-au realizat următoarele acțiuni: 

 S-a oferit  asistenţă metodică şi consultativă continuă pentru APL I şi agenţi economici 

din raion în  problemele ce ţin de achiziţii publice, s-au organizat 2 seminare de instruire; 



25 

 
 S-au organizat achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, desfăşurate  prin metodele 

licitaţiei publice deschise şi cererii ofertelor de preţuri. 

În acest scop s-au dat 9 anunțuri publicate, au fost întocmite 6 caiete de sarcini , s-au 

desfășurat 6 licitații publice, au fost încheiate 63 contracte de valoare mică și 14 acorduri 

 adiționale; 

 S-a organizat  achiziţionarea centralizată a resurselor energetice (cărbuni/brichete) pentru 

16 instituții publice din raion  și produse petroliere pentru 8 instituții, s-au  întocmit și s-

au  prezentat 18 dări de seamă AAP. 

 

Cu referire la dezvoltare teritorială și construcții. 

 

În perioada de referință au fost efectuate un șir de lucrări de constructive, 

reparații,proiecte de executie,studii și anume: 

 -Proiectarea accesului pietonal spre muzeu,verificarea,expertizare-57 mii lei. 

 -Proiectarea iluminarii stradale accesului pietonal spre muzeu,verificarea,expertizare-15.4 mii 

lei 

 -Proiect  ,, Reparatia capitala a complexului muzeistic Centrul Vechi ,verificarea si expertizarea 

cladirii Muzeului”, inclusiv:proiectarea constructivelor, morii de vint si turnului de supraveghere 

din complexl muzeistic-87,1 mii lei. 

 -Raport de oportunitate (intermediere studiu fezabelitate)  pentru constructia “casei de 

ambalare”-74,8 mii lei 

-Proiectarea reconstructiei peretelor exterior (fatadei) a blocului administrativ “Alexandru cel 

Bun 133”,verificarea si expertizare -60 mii lei. 

-Construcția accesului pietonal spre muzeul de istorie și etnografie or. Cimișlia – 1042008,9 lei 

-Termoizolarea peretelui de nord al blocului administrativ din str. Alexandru cel Bun, 133 or. 

Cimișlia – 238026,5 lei. 

-Reparația capitală a birourilor secției anchetă a IP Cimișlia – 300000 lei 

-Lucrări de îngrădire a gunoiștii din satul Mihailovca – 154329,49 lei 

-Lucrări de pavare a teritoriului adiacent Consiliul raional – 41792,9 lei 

-Lucrări de reparație a sălii sportive și a unui bloc sanitar  la G.M .din s. Porumbrei -180000.0 lei 

-Lucrări de reparație a sălii sportive și schimbarea ferestrelor  la G.M. din S.Satul Nou – 

651741,85 

-Lucrări de reparație a cantinei și termocentralei la  G.M. din s. Selemet – 605482,49 lei 

-Lucrări de reparație a cantinei și renovarea blocurilor sanitare la  GM din s. Mihailovca – 

486975,0 lei 

-Lucrări de reparație a cantinei la  G.M. din s. Sagaidac – 320000.0 lei 

-Lucrări de reparație a cantinei,rețelei de canalizare și punctelor  sanitare  la  G.M. din s. Cenac – 

150000,0 lei 

-Lucrări de reparație a cantinei la  GM ,, A. Pușkin “din or. Cimișlia – 100000,0 lei 

-Lucrări de reparație a rețelei de canalizare,  biblioteci,sălii de sporturi, schimbarea ferestrelor și 

ușilor, reparația scărilor la intrare  în  L.T. ,,Hiperion” din s. Gura Galbenei – 390560,43 lei 

-Lucrări de reparație a rețelei de aprovizionare cu apă, reparația acoperișului atelierului 

școlar,lucrări de pavare a terenului și lucrări de schimbare a ferestrelor  la L.T. ,, Mihai 

Eminescu” or. Cimișlia – 862623,0 lei     

-Lucrări de reparație a sălii de festivități  la G.M. din s. Ciucur Mingir – 185000,0 lei     

-Lucrări de reparație  la G.M. din s. Hîrtop – 159000,0 lei 
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-Lucrări de reparație a termocentralei la G.M. din s. Ialpujeni – 70000,0 lei 

-Lucrări de reparație a cantinei și rețelei de încălzire la G.M. din s. Troițcoe -180000.0 lei 

-Lucrări de reparație a rețelei de încălzire,rețelei electrice,bibliotecii, la L.T. ,,Ion Creangă” or. 

Cimișlia -  800015,0 lei 

-Lucrări de reparație la casa de creație a copiilor or. Cimișlia – 67000,0 lei 

-Lucrări de schimbare a geamurilor, la G.M .din s. Satul Nou – 80000,0 lei 

-Lucrări de reparație a punctului sanitar la școala -grădiniță din s. Suric – 55000,0 lei 

-Lucrări de reparație la școala primară -grădiniță din s. Mereni – 80000,0 lei 

-Lucrări de reparație capitală a rețelei de încălzire la grădinița din s. Mihailovca -153000,0 lei 

Prin conlucrare cu ,, Administraţia de stat a drumurilor”au fost valorificate alocaţii 

considerabile la întreţinerea şi reparaţia drumurilor locale.. Au fost alocate şi valorificate surse 

financiare din fondul rutier naţional şi fondul rutier raional cu indeplinirea urmatoarelor 

 lucrări: 

-Lucrări de întreţinere a drumurilor locale   - 9115,65 mii lei    

-Lucrări de întreţinere a drumurilor naționale  7483,6  mii lei 

-Lucrări de reparaţie a drumurilor locale  2240,0 mii lei 

-Lucrări de instalare a 4 autopavilioane   200,0 mii lei 

S-a obținut lansarea proiectărilor urmatoarelor tronsoane: 

-Proiectarea drumului național tronson Cimișlia-Iargara R47 

-Proiectarea drumului național tronson Mihailovca-Cimișlia R 26 

Conlucrare cu Fondul Ecologic Naţional prin care au fost alocate si valorificate  surse 

financiare in sumă de 8859872,75 lei inclusiv:  

- implementarea proiectului Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul 

Cimişlia.   

 - reconstrucția rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare s. Valea Perjei  

 - reconstrucția rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare s. Porumbrei 

 - reconstrucția rețelelor de aprovizionare cu apă a satelor Ialpujeni și Marienfeld  

 -reconstrucția rețelelor de  canalizare or. Cimișlia                                                                   

Prin conlucrare cu administraţia publică de nivelul întîi, instituţii şcolare, preşcolare şi 

alte instituţii, întru  atingerea  obiectivelor Planului Național de Acțiuni în domeniul Eficienței 

Energetice pentru anii 2016 – 2018   din diferite fonduri și bugete  au fost alocate și valorificate 

 surse financiare în sumă de 9376872,0 mii lei   

Conlucrarea  cu  FISM în perioada respectivă a făcut posibilă valorificarea  surselor financiare 

alocate  din Grantul oferit de Guvernul Romaniei pentru modernizarea  grădinițelor de copii, 

-  au fost efectuate lucrări de modernizare la grădiniţele de copii din localitățile Gura Galbenei, 

Satul Nou ,Selemet.Suric și Hîrtop. 

Conlucrarea cu ADR Sud în problemele depunerii Notelor Conceptuale și Cererilor de 

Finanțare a proiectelor investiționale pe perioada anilor 2018- 2020.  

Au fost depuse 2 proiecte: ,,Reparația capitală a  drumului L580 Mihailovca – Sagaidac-Valea 

Perjei Tronsonul 0,0 – 12,1 Km”, ,,Reconstrucția  complexului muzeistic Orașul Vechi 

Cimișlia”. Cu părere de rău din motive neclare nu a fost acceptat nici un proiect. 

 

Cu referire la arhitectură, urbanism și cadastru. 
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           Pe teritoriul Raionului Cimişlia sînt 39 de localităţi,  administrativ  impărțite în 23 Unităţi 

administrativ teritoriale:  1 - oraşul Cimişlia, 13 – sate,  9 – comune .                      

           Localităţile  raionului sint asigurate cu Planuri Urbanistice invechite care au fost elaborate 

în perioada anilor 1970-80. PUG al or. Cimislia a fost actualizat în anul 2010 de catre Institutul 

Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect”. Cu toate aste, unele poziții din el deja 

necesită noi actualizări 

             În legătură cu situaţia creată, in localităţile raionului se elaborează Planuri Urbanistice 

Zonale pentru terenurile din rezerva de 5% de de dezvoltare a localităilor, alocate pentru 

construcţia caselor de locuit ndividuale. In anul 2016 au fost elaborate PUZ in s. Coștangalia, 

com.  Ecaterinovca – 8.5 ha, s. Hîrtop – 15 ha.  

     Alte obiecte, construite în cadrul localităţilor, conform legislaţiei în vigoare sint coordonate  

în mod obligatoriu cu INCP „Urbanproiect”. 

    Au fost  avizate documentaşia de  proiect  de construire,  reconstruire,  modificare,   extindere 

şi   reperaţie a obiectelor: 

                 Anii 

Obiecte 

2013 2014 2015 2016 

Obiecte infrastructură socială publice 10 6 4 13 

Obiecte infrastructură socială private 4 8 4 5 

Case de locuit individuale 7 34 42 39 

Total 21 48 50 57 

 

Au fost  elaborate şi coordonate schemele de amplasare a obiectelor: 

                 Anii 

Obiecte 

2013 2014 2015 2016 

Obiecte infrastructură socială publice 17 43 9 26 

Obiecte infrastructură socială private 6 18 46 21 

Total 23 71 55 47 

 

Au fost  elaborate Certificate de urbanism pentru proiectare: 

                 Anii 

Obiecte 

2013 2014 2015 2016 

Obiecte infrastructură socială publice 36 42 26 21 

Obiecte infrastructură socială private 6 16 4 21 

Case de locuit individuale 34 39 47 49 

Total: 76 98 77 92 

 

Au fost  elaborate Certificate de Urbanism informative: 

Anii 2013 2014 2015 2016 

Total 2 10 14 6 

 

Au fost  elaborate Autorizaţii de Construire: 

                 Anii 

Obiecte 

2013 2014 2015 2016 

Obiecte infrastructură socială publice 8 11 4 2 

Obiecte infrastructură socială private 4 10 4 10 

Case de locuit individuale 5 29 41 48 

Total 29 26 49 60 
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Au fost  elaborate Autorizaţii de Desfiinţare: 

Anii 2013 2014 2015 2016 

Total 2 12 11 18 

        Pentru  implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domenuiul urbanismului ți 

amenajării teritoriului, in luna martie a fost organizată o intilnire de lucru cu reprezentanții 

MDRC și a ARFC cu toate persoane fizice şi juridice implicate în procesul de urbanism şi 

amenajare a teritoriului. Drept urmare a intrebărilor abordate în cadrul acestei întilniri de lucru, 

la 6 decembrie 2016, de către ARFC a fost emis Ordinul 151,  prin care a fost aprobată  

“Instrucâiunea  provizorie cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației 

cadastrale la formarea bunurilor imobile”, unde, conform ar. 84, proiectul de formare a bunului 

imobil se depune in scris spre coordonare serviciilor de reglementare a regimului funciar și de 

arhitectură din cadrul APL.  

       Pentru asigurarea pastrîrii și conservării patrimoniului istoric și cultural al raionului,  în luna 

martie a fost organizată și o conferință științifică privind istoricul Valului lui Traian,  prezentată 

de reprezentanții Agenției Naționale Arheologice. Drept continuare, a urmat contractarea 

lucrarilor de prospectiune si documentare a situației actuale a acestui vestigiu istoric cu 

prezentare unui raport stiințific.   

        NOTĂ:      Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile lucrarile de prospectiunr de 

lungul Valului lui Traian, urmeaza a fi efectuate in primavara anului 2017, în dependență de 

condițiile climaterice favorabile.                 

      Au fost ntreprinse un şir de măsuri în ceia ce priveşte corectarea  înscrierilor din 

RBI şi înregistrarea  dreptului de proprietate a raionului Cimişlia asupra bunurilor proprietate 

publică. 

A fost efectuată  inventarierea tehnică a clădirilor și actualizate terenurile aferente la 6 

bunuri imobile. 

1. Clădirea Societății Invalizilor, nr. cadastral 2901304396, situată în or. Cimișlia, 

str-la Livezilor, 17. 

2. Încăperile clădirii,  amplasate pe str. C.Stamati 4, or. Cimișlia, (căminul de fete), 

nr. cadastral 2901304.489.01.002. 

3. Clădiria Arhivei raionale, situată pe str. Decebal, 10, or. Cimișlia, nr. cadastral 

29013040366. 

4. Terenul aferent  clădirii garajelor Consiliului raional, amplasate  pe bd. Stefan 

cel Mare și Sfînt, 12, or. Cimișlia, nr. cadastral 2901304.406.   

5. Terenul aferent  cladirii administrative a Consiliului raional Cimișlia, amplasat 

pe bd. Ștegan Cel Mare și Sfînt, 12, or. Cimișlia, nr. cadastral 2901304.407. 

6. Terenul aferent clădirii L.T. “Mihai Viteazul”, amplasat pe bd. Mihai Vitazul, 

44, or. Cimișlia, nr. cadastral 29011313.173. 

 A fost format 1 nou bun imobil: 

1. Teren aferent clădirilor Muzeului raional, amplasat pe str. Livezilor, nr.13 și 15, 

or. Cimișlia, nr. cadastral 2901304.821. 

În RBI au fost înregistrate cu drept de proprietate a raionului Cimişlia  următoarele 

bunuri imobile. 
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 Terenul aferent clădirilor Muzeului raional, amplasat pe str. Livezilor, 

nr.13 și 15, or. Cimișlia, nr. cadastral 2901304.821. 

 Încăperile clădirii,  amplasate pe str. C.Stamati 4, or. Cimișlia, (căminul 

de fete), nr. cadastral 2901304.489.01.002. 

 Clădirea Societății Invalizilor, nr. cadastral 2901304396, situată în or. 

Cimișlia, str-la Livezilor, 17. 

 Terenul aferent  cladirii administrative a Consiliului raional Cimișlia, 

amplasat pe bd. Ștegan Cel Mare și Sfînt, 12, or. Cimișlia, nr. cadastral 

2901304.407. 

             A fost inițiată procedura de restabilire a hotarelor localității s. Zloți, comuna Codreni, cu 

revenirea in cadrul localității a 6 case de locuit cu terenurile aferente și a cimitirului, aflate la 

moment în componența s. Cărbuna, r-nul Ialoveni. Materialele se află în proces de perfectare la 

ÎS “Cadastru” 

         A fost inițiată și procedura de  stabilire a hotarelor fixe a terenului aferent taberei de odihnă 

“Izvoraș” cu delimitarea din Fondul Forestier de Stat și inregistrarea lui ulterioară in Registrul 

Bunurilor Imobile ca proprietate a raionului Cimișlia. Materialele se află în proces de perfectare 

la ÎS “Institul de Proiectări pentru Organizarea terenului”.  

 

Cu referire la asistență social și protecție a familiei. 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia, care este o subdiviziune structural a 

Consiliului raional, este constituită din 151  angajati. 

 Direcția Asistență Socială: -  8 f/p 

a. serviciu de asistență a persoanelor în etate și cu dizabilități -2angajați 

b.serviciu de” Deservire socială la domiciliu” -41 angajați 

c.serviciu de” Asistență socială comunitară” -28 de angajați 

d. serviciu” Ortopedie și protezare” -1 angajat 

e. serviciu “Echipa mobilă” -4 angajați 

f. serviciu social “Respiro”-7 angajați   fondat în 2014 

e. serviciu “Asistență Personală”-37 de angajați   fondat în 2014 

g. serviciu “Sprijin familial” -  fondat în 2014 

h. prestații sociale – A.S. – APRA. 

j. serviciul APP,CCTF  -13  angajați 

k.centrul de protecție a copilului și a familiei în situație de risc- 5 angajați. 

 

Pe parcursul anului 2016 a fost urmarită  asigurarea implementării Strategiei Naționale cu 

privire la protecția familiei și copiilor; dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile 

rezidențiale;crearea serviciilor specializate în teritoriul rn-lui Cimișlia destinate persoanelor 

social-vulnerabile, persoanelor cu dizabilități.    

Un suport considerabil  pentru familiile în dificultate îl constituie ajutorul social.  

În perioada anului 2016, au fost repartizate ajutoare sociale în sumă de 6.685.582 

 miilioane lei pentru 15671 cetățeni social vulnerabili. 

 Fondul  local de susținere  socială a populației  s-au alocat 1606.450, mii lei,pentru 2592 

 beneficiari,inclusiv:  
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 - procurarea produselor alimentare   - 961.400 mii lei. 

 - procurarea medicamentelor si achitarea parţială a serviciilor medicale 627,800 mii lei. 

Sprijin familial pentru anul 2016- a fost alocată suma de 40 mii lei, acordîndu-se ajutor bănesc 

 la 16 familii cu 48 copiii. 

Compensaţia pentru călătoria în transport-s-au alocat 616,571 mii lei, și au beneficiat 2348 

persoane  

Persoanelor cu dizabilităţi, pensionarilor,mamelor singure,mamelor cu mulţi copii şi altor 

categorii vulnerabile au fost alocați  715 750 mii lei,977 beneficiari;  

Măsuri de caritate „donație ochelari si diagnoza gratis”- persoanelor slab văzătoare din 

raionul Cimișlia-cca. 3000 benificiari. Pe teritoriul r-lui Cimişlia în anul 2016 au fost inregistrați 

aproximativ 868 copii  cu un singur părinte plecat peste hotare şi 506 copii cu ambii părinţi 

plecaţi. Aproximativ  567 copii rămași fără ocrotire părintească sunt protejați prin tutelă/curatelă, 

din motiv că au părinți plecați peste hotarele țării, orfani sau rămași fără ocrotire părintească în 

urma decăderii din drepturile părintești.  

Astfel, menționăm că pe parcursul anulului 2016 au fost soluționate 138 de cazuri din 

150.  Apărînd copiii de nepăsare și indiferență au fost decăzuți din drepturile părintești 26 

cetățeni față de 28 copii.  

In anul 2016, Comisia raională a desfășurat 7 ședințe unde s-au discutat 51 cazuri, s-a 

decis să se ofere metode alternative de protecție pentru copiii  care nu s-au integrat, din diverse 

motive,să rămînă în mediul familial biologic. 

Copii rămîn fără îngrijire părintească, astfel ia amploare fenomenul delicvenței juvenile, 

fapt confirmat de  numărul de copii aflați în evidența inspectorului pentru minori în număr de 33 

copii și  celor aflați în situații de risc în număr de 569 copii.  Consiliul raional a desfășurat un șir 

de activitati cu privire la  protecția  drepturilor  copilului,  inclusiv 4 ședinte prin abordarea 

aspectelor de ordin general și specific întru indentificarea soluțiilor optime .  Pe parcursul  anului, 

aceşti copii din familii numeroase au beneficiat  de ajutor bănesc, foi de odihnă la tabere pentru 

copii, în număr de 160  copii. 

Serviciile rezidenţiale 

În prezent în instituțiile rezidențiale sînt plasați 24 copii din raion. Se  întreprind eforturi în 

vederea  studierii posibilitaților dezinstuționalizării. Astfel, în anul curent au fost 

dezinstituționalizați 6  copii și plasați 9.  

 În vederea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în etate,au fost 

întreprinse măsuri concrete întru stabilirea şi achitarea în termen  a compensaţiei pentru călătoria 

în  transportul urban, suburban şi interurban pentru persoanele cu dizabilităţi.  

Pe parcursul anului 2016 au fost protezate – 531 persoane, oferite suporturi la 36 persoane, 

încălţăminte- 36 persoane,asigurați cu fotoliu pe rotile 19 persoane. 

Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din or.Cimişlia cu capacitatea de 30 de 

paturi/zi are 31 de beneficiari. 

Pentru tratarea şi reabilitarea pensionarilor şi persoanelor cu disabilităţi au fost eliberate 143 

bilete de tratament.  

Serviciul social “Echipa mobilă” este un serviciu specializat, instituit cu scopul de a 

acorda asistență psiho-socială persoanelor cu dizabilități mintale și locomotorii pentru prevenirea 

abandonului sau instituționalizării, numărul de intervenții constituind 3968 în anul 2016. 

Serviciul”Îngrijire socială la domiciliu   “  reprezintă o alternativă pentru îngrijirea în 

instituţii. În anul 2016 au beneficiat de deservire socială la domiciliu 323 de persoane. 
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Dificultăţile întâmpinate pe parcursul anului, cauzele care au generat problemele şi căile de 

soluţionare ale acestora în viitor 

Una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă Direcția este lipsa unui centru 

de plasament temporar pentru copiii în situații de risc și pentru plasarea cuplului mamă-

făt,pentru persoanele fără loc de trai în scopul prevenirii abandonului. În anul 2017 Direcţia va 

continua să depună eforturi pentru instituirea acestui centru în or.Cimișlia. 

Salariile modeste ale angajaţilor sectorului social  în raport cu volumul mare de lucru, 

 nivelul înalt de responsabilitate şi riscurile majore constituie motivul principal de fluctuaţie a 

cadrelor şi insuficienţă a specialiştilor experimentaţi, ceea ce generează dificultăţi în realizarea 

calitativă a lucrului.  

   

Cu referire la Cultură, Tineret și Sport. 

 

Reţeaua instituţiilor de cultură din raion cuprinde 75 instituţii, dintre care:  

1. Case şi Cămine culturale – 34 

2. Biblioteci publice – 37 

3. Şcoli de muzică – 1 

4. Şcoli de arte – 1 cu o filială în s. Gura  Galbenei 

5. Muzee – 2 

Un important rol  în  viaţa  socială  şi culturală  a raionului îl are activitatea artistică de 

amatori,  desfășurată de cele  19 colective  artistice cu  titlu  ,,Model”,  care  au   susţinut 

 ,,examenul”  prin  prezentarea  programelor  bine chibzuite,  de o valoare  înaltă, 

 exprimînd  trecutul și  prezentul  poporului nostru  prin  cîntec,  joc, teatru, obiceiuri şi tradiţii 

 la  atestarea  colectivelor.  

 Colectivele  artistice de amatori s-au manifestat nu numai în cadrul localităţilor, dar şi în afara 

lor,  participînd  la   concursurile  raionale  şi  republicane:  Festivalul Orchestrelor de fanfară 

,,Fanfara Argintie,, or. Soroca;   Festivalul de satiră și umor ,,Lume lume, hai la glume,, s. 

Todirești, r. Ungheni;  ,,Parada portului popular,, or. Chișinău; Zilele Clujului, Cluj-Napoca, 

Romania; Festivalul ,,Dulce floare de salcîm,, s.Văleni, r. Cahul;       ,,Cîntec joc şi voie bună, ca 

la noi în sat”, s. Hîrtop, r. Cimișlia, Festivalul de satiră și umor ,,Zîmbiți vă rog,, s. Batîr, r. 

Cimișlia; Festivalul orchestrelor populare în memoria rapsodului Ion Popuşoi, or. Cimișlia și 

altele. 

Pe parcursul ultimilor ani  s-au evidenţiat  şi alte colective  de amatori, cum sînt: 

 Colectivul coral din s. Gura Galbenei,  Fanfara  or. Cimişlia,   colectivul de dansatori 

,,Mărunțica,, ș.a.    

 Pe  parcursul anului  s-au organizat  un  şir de  activităţi: 

- Ziua Naţională a Culturii  

-Festivalul  „ Mărţişor”-2016 – concerte cu participarea colectivelor de artişti amatori din 

or.Cimişlia şi localităţile raionului; 

-,,Dragobetele pupă fetele,, - concurs cu îndrăgostiţi. 

-,,Omagiu lui Vieru,, - 14 februarie, spectacol literar 

-Festivalul – concurs raional „Pascala – 2016 ” a IV-a ediție, or. Cimişlia 

-Expoziţia Tîrg ,,Parada florilor,, 

-Spectacol literar-muzical „Mai am un singur dor” ...dedicate poetului Mihai Eminescu. 
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-Festivalul orchestrelor populare în memoria rapsodului Ion Popuşoi. 

-Festivalul   Strugurelui; 

-Sărbătoarea Naţională – “Ziua Independenţei Republicii Moldova”. 

-Spectacole, serate de poezie,  mese  rotunde,  expoziţii de carte  dedicate Zilei Naţionale ,, 

Limba Noastră cea Română. 

-Sărbătoarea – „Ziua Naţională a Vinului”. 

-Festivalul folcloric „Cîntec joc şi voie bună ca la noi în sat” s.Hîrtop. 

-Sărbătoarea – „Ziua agricultorului”. 

-Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. 

În fiecare localitate de Hramul satului se organizează  diferite manifestări, ample programe 

artistice şi competiţii sportive. 

  În prezent în instituţiile de cultură ( Case şi Cămine  de cultură ), activează 38 de angajaţi, 

dintre care cu studii superioare – 9, de specialitate – 8, medii  speciale – 20, de specialitate – 7. 

Starea edificiilor de cultură. 

Despre starea edeficiilor de cultură din raion putem menţiona următoarele: din cele 34 

 case şi cămine de cultură, 13 case şi cămine de cultură sînt instituţii tip, 19 cămine culturale 

adaptate. Din   totalul de 34, Case şi Cămine de cultură, 18 – necesită reparaţie capitală, iar 11 

reparaţie curentă. 

Pentru   următorii ani  ne-am  propus ca scop  principal stoparea  procesului de 

  degradare a patrimoniului cultural   prin  crearea unui sistem  eficient  de conservare şi punere 

  în valoare a  edificiilor de cultură, edificarea complexului muzeistic de etnografie în or. 

Cimișlia.  

Învăţămîntul artistic  

În reaţeaua instituţiilor de învăţămînt artistic a Secţiei cultură tineret şi sport, intră Şcoala 

de arte – Cimişlia cu filiala în satul Gura Galbenei şi şcoala de muzică din s.Selemet. 

Şcoala de arte şi muzică sînt instituţii de învăţămînt artistic care contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor şi înclinaţiilor copiilor în domeniul artelor şi la familiarizarea elevilor cu diferite 

genuri de artă, asigură instruirea cunoştinţelor estetice şi pregătirea pentru continuarea studiilor 

în instituţiile de învăţămînt de specialitate.    

În şcoala de arte Cimişlia activează 3 compartimente: pictură, muzică şi coregrafie unde 

fac studiile 322 elevi. În școală activează 25 de profesori, majoritatea din ei sînt absolvenţii 

acestei  instituţii. 

În filiala s.Gura Galbenei activează 3 profesori. Elevii şcolii activ participă la toate 

manifestaţiile culturale ce au loc în cadrul şcolii şi în afara ei, la toate sărbătorile oraşului. 

Permanent se prezintă şi la festivalul republican „Mărţişor”, de 8 martie, Ziua Națională a 

Culturii, Ziua Internațională a Copilului şi alte sărbători. 

Naţional „Tinere talente” care va avea loc la Chişinău în luna aprile 2016, participă elevii 

de la secţia muzică, coregrafie şi artă plastică. 

Pregătind un program amplu, elevii şcolilor de muzică, participă cu spectacole 

individuale sau în comun cu alte instituţii de învăţămînt la diverse manifestări organizate de către 

administraţia şcolii, primăria oraşului şi a Secţiei raionale cultură tineret și sport, prezintă 

concerte pentru micuţii din grădiniţe, elevii claselor primare din şcoli, inclusiv şi la sărbătorile 

calendaristice. Tradiţional, se organizează concertele de dare de seamă prezentate părinţilor.  

Şcoala de muzică Selemet este amplasată în clădire separată, fiind la balanţa primăriei 

locale și  necesită reparaţie capitală urgentă. 
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Vorbind despre dinamica dezvoltării instituţiilor de învăţămînt artistic – pian cu coadă, 

reparaţia cosmetică, atestăm lipsă de mobilier, instrumente muzicale, material didactic. 

Şcoala de arte Cimişlia are nevoie de profesori de pian, vioară.  Şcoala de Muzică 

Selemet are nevoie de profesori în teoria muzicii, ţambal. 

    Meşteri populari. 

    În raion activează, 16 meşteri populari în diferite genuri de creaţie: 

broderie artistică, arta dantelei, împletitul din fire vegetale, prelucrare artistică a lemnului, 

confecţionarea instrumentelor muzicale: viori, cobză,  ş.a. Locuitorii raionului cunosc deja 

măiestria acestor meşteşugari vizitînd deseori expoziţiile vernisate în cadrul diverselor acţiuni 

culturale de rang raional. 

Cele 37 biblioteci cuprinse în rețeaua de biblioteci din raionul Cimișlia, au acumulat de-a 

lungul anilor un tezaur valoros constituit din carti, periodice, etc. 

În anul 2016 colecțiile bibliotecilor din raion s-au completat cu 1568 exemplare (2014-

5745 ex.) de publicații pentru cele 37 biblioteci, deci  fiecărei biblioteci îi revin aproximativ  42 

ex.   

Achiziții de carte și abonare total - 1568 ex.  

Abonare – 322 ex.  

La finele anului 2016 total fondul existent - 285387 mii ex., din care în limba de stat 

138178 ex., numărul total de titluri existent - 235443 ex. 

În anul 2016 din fondurile bibliotecilor au fost excluse total –  5391 ex., în limba de stat 

(chirilică)- 3931 ex. chirilică – 1492 ex. , titluri - 4852 ex. 

Rata de înnoire a fondurilor de carte rămîne a fi departe de standardele actuale. Sîntem 

nevoiți să constatăm că publicațiile în grafie latină constituie aproximativ jumătate din totalul de 

documente în limba de stat ,existent în colecțiile bibliotecilor. 

   Muzee 

 În raionul Cimișlia  își desfășoară activitatea 2 muzee:  

-Muzeul istoric din satul Selemet, anul fondării 1991 din 06.03 conform Hotărîrii nr.13 a 

colhozului „Lenin”, în anul 2004 din 18 mai nr.024 a fost înregistrat la Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova. 

-Muzeul de Istorie Etnografie şi Artă, anul fondării 2014  conform ordinului Ministrului Culturii 

nr. 138 din 23.06.2014 , a fost înregistrat la Ministerul Culturii RM,   la 1 iulie 2014 cu nr. 112. 

 

Sferele principale de activitate Muzeul istoric din s.Selemet. 

Completarea, evidența, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric; achiziționarea 

și colectarea pieselor cu valoare istorică, artistică, muzeală; activitate expozițională, științifică și 

de popularizare. 

Numărul pieselor documentate din fondul de bază la finele anului 2016 

total – 8453 

-obiecte numismatice – 15793 

-cărți vechi, manuscrise- 841 

-arme și armuri, haine militare – 45  

-acte, calendare, pliante, ziare, fotografii s.a. - 5988 

Pe parcursul anului 2016 muzeul a fost vizitat; 
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-vizitatori individuali - 100 

-vizitatori în grup -2905 

-excursii organizate în incinta muzeului - 121 

-lecții petrecute – 6 

-expoziții temporare - 9 

-expoziții organizate în afara muzeului - 4 

 

Sferele principale de activitate ale Muzeul de Istorie Etnografie şi Artă or. Cimişlia: 

Completarea, evidența, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric; achiziționarea 

și colectarea pieselor cu valoare istorică, artistică, muzeală; activitate expozițională, științifică și 

de popularizare. 

Numărul piesilor documentate din fondul de bază la finele anului 2016 

-total -4155 

-obiecte numismatice - 1463 

-cărți vechi, manuscrise - 202 

-arme și armuri, haine militare - 20 

-Acte, calendare, pliante, ziare, fotografii s.a. - 2470 

Pe parcursul anului 2016 muzeul a fost vizitat: 

-vizitatori individuali - 2059 

-vizitatori în grup - 1556 

-excursii organizate în incinta muzeului - 56  

-lecții petrecute – 36 

-expoziții temporare – 12                 

 INFORMAŢIE    SUCCINTĂ    PRIVIND   SITUAŢIA SOCIAL – ECONOMICĂ  A      

RAIONULUI CIMIŞLIA ÎN  IANUARIE –   DECEMBRIE  2016 

Rezultatele  activităţii  economiei   raionului  în   ianuarie – decembrie  2016 se  prezintă astfel : 

 

 Industria. În ianuarie-decembrie 2016 întreprinderile industriale de toate  formele  de 

proprietate care au fost cuprinse în cercetarea statistică lunară (la număr sunt 14 

întreprinderi)  au  fabricat  producţie  în valoare  de  42796,8 mii lei în  preţuri  curente.    

      Indicele   volumului   producţiei industriale faţă de ianuarie - decembrie  2015  a  

constituit 

      48,0 %.   Valoarea   producţiei   livrate  a  constituit  78953,4 mii lei,  din care   pe  

piaţa      

      externă   34978,6 mii lei. 

 

 Investiţiile  în  capital  fix  din contul tuturor surselor  de finanţare au fost realizate în  

valoare  de  91441,3 mii lei,  sau cu  7,5% mai puţin în comparaţie cu perioada 

precedentă a anului 2015; lucrările  de construcţii  –  montaj  au constituit  38964,3 mii 

lei, ce reprezintă   61,9 % din volumul total a investiţiilor capitale. 

 

 Parcursul  mărfurilor  efectuat  de către  întreprinderile  specializate  de  transport şi cu  

autocamioanele  persoanelor fizice a însumat  (conform  estimărilor) 5691,4mii tone-

km, fiind în descreştere  cu 10,0% faţă de  ianuarie- decembrie 2015.  

 

 Câştigul salariul  mediu  al unui  lucrător  în decembrie 2016 a  constituit  4546,1 lei ,  

înregistrînd o creştere cu  10,0%  faţă de decembrie 2015.  
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 Suma restanţelor  agenţilor  economici  şi  sociali  pentru  remunerarea  muncii  (datorii 

cu termenul de achitare expirat)  la 1 ianuarie 2017  a constituit  560,8 mii  lei, fiind în  

descreştere cu  16,1 mii  lei  faţă de 1 decembrie 2016. 

                                                                                                                         

 Numărul  şomerilor oficial  înregistraţi  de la începutul anului, inclusiv cei aflaţi în 

evidenţă la 01.01.2017  au   fost  de  850 persoane  (aflaţi  la  evidenţă  la  începutul  

anului   165  persoane   şi  înregistraţi de  la începutul  anului  685 persoane), plasaţi  în 

cîmpul  muncii   de  la  începutul  anului  383  persoane, ieşiţi din  evidenţă  de la    

începutul   anului  - 268 persoane,  stau  la evidenţă  la 1 ianuarie  2017 - 199 persoane.  

 

Concluzii finale. 

Fără doar și poate, în realizarea tuturor obiectivelor propuse pentru anii următori, 

conducera raionului contează pe angajamentul, contribuția fiecărui consilier, pe susținerea 

oamenilor de afaceri din teritoriu.  Suntem conştienţi că pentru a rezolva problemele cu care se 

confruntă localităţile raionului, fiecare comunitate, familie, fiecare cetățean, locuitor al raionului 

este necesar a asigura creşterea economică a indicatorilor întreprinderilor producătoare, a 

unităților economice ce prestează servicii, pentru a spori veniturile în bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale de nivelul unu şi doi, a îmbunătăți nivelul de trai, calitatea vieții în 

domeniul social, cultural și de alt ordin, a asigura pe toate căile apropierea noastră de țările 

civilizate.   

 Ținând cont de dificultățile create în sfera financiară a țării, de obiectivele dezvoltării în 

perspectiva imediată și de durată a raionului, suntem conștienți de adevărul că parcurgem o 

perioadă destul de încordată, însă rămânem optimiști vis-a-vis de realizarea celor planificate.  

Această încredere ne-o insuflă gătința fiecăruia dintre noi de a face față promisiunilor 

lansate, a ne angaja plenar în soluționarea problemelor pe care le-am moștenit și care pot apărea 

în funcție de conjuctura politică sau de alt odin la nivel național și local. Oricum, am ferma 

convingere că fiecare consilier, actuala conducere a raionului, fiecare vicepreşedinte al raionului, 

conducător de subdiviziune, funcţionar public de conducere și execuție, fiecare funcţionar 

administrativ să-şi organizeze activitatea astfel ca să-şi realizeze obiectivele propuse, misiunea 

stabilită pentru unitatea respectivă sau funcţionarul în cauză. 

Indiscutabil anul 2017 deschide noi perspective în dezvoltarea raionului. Avem schițate 

mai multe sarcini, care reies din Strategia de Dezvoltare Soci-Economică a raionului, din 

prioritățile pe care și le-a propus Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova. 

 Realizarea acestor obiective ține de gradul de organizare, de nivelul de disciplină, de 

dăruirea fiecăruia dintre noi și, în primul rând, de aleșii poporului, de profesionalismul, 

atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fiecăruia dintre noi.  

Numai cu eforturi comune, susținute vom putea face față obiectivelor trasate pentru anul 

current și pentru anii următori. 

 

 

 

Cu respect, 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA 

Mihail OLĂRESCU. 


