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Raportul Președintelui raionului  

despre activitatea Executivului raional pe parcursul a 2 ani 
(perioada 16 iulie 2011 - 16 iulie 2013) 

 

În rezultatul alegerilor locale din iunie 2011, guvernarea la nivel de raion a fost 

schimbată. Ca urmare a votului acordat de consilierii raionali, la 16 iulie 2011 am 

fost ales în funcția de Președinte al raionului. 

Odată ales în această funcție mi-am pus ca obiectiv, ca împreună cu echipa 

executivului raional, consilierii raionali și întreaga societate să îmbunătățim modul de 

administrare a raionului, să cheltuim gospodărește banul public și să îmbunătățim 

viața de zi cu zi a cetățeanului. 

Acum putem să declarăm deschis că chiar dacă nu suntem pe deplin satisfăcuți 

de condițiile de viața, totuși se fac multe lucruri bune, în fiecare localitate se face 

ceva, se repară o școală, un centru de sănătate, un drum, se dă în exploatare o 

cazangerie sau se deschide o grădiniță după reparație capitală.  

Pentru a face transparentă activitatea mea ca Președinte al raionului și a 

structurilor din subordine am inițiat raportul anual și dialogul despre reușitele și 

nereușitele procesului de administrare. 

Astăzi am onoare să prezint Darea de seamă pe scurt pentru 2 ani de activitate, 

pe domenii. 

 

Domeniul dezvoltare comunitară 
 

În perioada de raport în raion au fost construite, reconstruite, renovate, 

amenajate sau reparate capital 96 de obiecte. 

Construcții capitale: 

- s-au desfășurat lucrări de reparație capitală la 5 obiecte, în sumă de 9 mil. lei; 

- au demarat lucrările la anexa grădiniței din s. Măgdăcești; 

- construcția Centrului pentru tineret din s. Coșernița; 

- au început lucrările de construcție capitală a Centrului de sănătate din s. 

Mașcăuți. La finanțare au participat Banca Mondială – cu 2,2 mil. lei și Ministerul 

Sănătății – cu 900 mii lei;  

- a fost prelungită construcția anexei pentru 12 săli de clasă la școala din s. 

Cruglic, cu replanificarea primului etaj în grădiniță de copii. 

Reparații capitale: 

Ca urmare a gestionării eficiente a finanțelor alocate a fost posibilă reparația, 

renovarea și reconstrucția la 91 de obiecte din raion, în sumă totală de circa 34 mil. 

lei: 

- au fost finalizate lucrările de reparație a stadionului raional; 

- a fost amenajat scuarul și piața din preajma Consiliului raional cu instalarea 

unui Drapel de Stat al RM de dimensiuni mari pe catarg; 

- au fost schimbate ușile și ferestrele la Liceul și Casa de cultură din s. Onițcani, 

precum și la gimnaziul din s. Corjova, ferestrele la Liceul din s. Jevreni; 
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- a fost reparat capital sediul gimnaziului din s. Bălășești, cu transformarea lui în 

grădiniță de copii; 

- au fost renovate 3 grădinițe - în s. Boșcana, Drăsliceni și Stețcani; 

- lucrări ample de reparație capitală au fost executate în sediul Consiliului 

raional. 

Apeduct și sisteme de canalizare: 

Au fost construite sau extinse, sistemele de apeduct în 7 localități: construite – în 

s. Ciopleni, Hîrtopul Mic și Măgdăcești; extinse – în s. Ișnovăț, Răculești, Bălășești și 

Corjova.  

Au început lucrările de renovare a apeductului pe bd. Biruința din or. Criuleni. 

A fost construită stația de epurare din s. Corjova și sistemele de canalizare din 4 

localități - Hîrtopul Mic, Hîrtopul Mare, Bălăbănești și Corjova. 

Gazificarea și termoficarea instituțiilor bugetare: 

Pentru asigurarea bunei funcționări a instituțiilor bugetare în timpul rece a 

anului, accentul principal a fost pus pe gazificarea și termoficarea lor. În timp scurt 

au fost construite și date în exploatare 5 cazangerii, la LT și școala primară din or. 

Criuleni, LT Mașcăuți, grădinița ”Mesteacănul” din or. Criuleni și grădinița din s. 

Boșcana.  

Ocrotirea mediului: 

În acest domeniu s-a executat amenajarea parcului pe teritoriul Liceelor din or. 

Criuleni, s. Onițcani și Mălăieștii Noi, a scuarului din s. Ișnovăț, a stadionului din or. 

Criuleni. 

Aprovizionarea cu energie electrică, reparația și întreținerea drumurilor 

publice: 

Au fost monitorizate lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice din 

raion.  

Au fost îndeplinite lucrări la drumul auto Peresecina – Hîrtopul Mare – 

Ohrincea, plombarea gropilor cu beton asfaltic pe traseele Bălăbănești – Cimișeni, 

Ustia – Mașcăuți, au fost curățate șanțurile de evacuare a apelor pluviale în satele 

Coșernița, Boșcana, Slobozia-Dușca, Onițcani. În perioada de referință s-au construit 

11 pavilioane de așteptare pentru călători în localitățile raionului, Hîrtopul Mare, 

Hîrtopul Mic, Pașcani, Cimișeni, Boșcana, Chetroasa, Hrușova, Zăicana, Miclești, 

Mălăiești, Mălăieștii Noi. A fost reparat un sector al bul. Biruința și a str. Ștefan cel 

Mare din or. Criuleni. 

Au fost executate lucrări de iluminare stradală în or. Criuleni și au demarat astfel 

de lucrări în s. Izbiște.  

Amenajarea și salubrizarea localităților: 

În acest domeniu avem mari restanțe, dar s-au organizat acțiuni de înverzire a 

localităților raionului sub genericul ”Rîu curat de la sat la sat”, ”Apa e izvorul vieții”, 

concursul ”Cea mai verde, mai curată și mai amenajată localitate”. 

Comisia raională pentru situații excepționale a verificat starea bazinelor acvatice 

din raion, unele materiale fiind înaintate procuraturii raionale. 
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Domeniul Investiții și Relații Economice Externe 
 

În acest domeniu a fost creată o direcție nouă - Direcția Investiții și Relații 

Economice Externe, care a acordat consultanță în atragerea investițiilor, elaborarea și 

depunerea proiectelor de dezvoltare a raionului. 

Pe perioada activității, direcția a pregătit și înaintat la diferite fonduri cca 90 de 

proiecte cu bugetul total de peste 200 mil. lei. 

Cu aportul Direcției au fost organizate vizite de lucru în mai multe țări europene 

cum ar fi: Estonia, Italia, Franța, Cehia, România, Polonia, Austria, Elveția, Liban. 

Vizitele respective au avut ca rezultat încheierea de acorduri de înfrățire și colaborare 

în diferite domenii, stabilirea relațiilor economice, determinarea modalităților de 

finanțare a diferitor proiecte investiționale (reg. Laane-Veru (Estonia) în 2011 și reg. 

Pulawy (Polonia) în 2013). 

În rezultatul vizitelor în Austria și Elveția s-au obținut 3 loturi umanitare de 

utilaj și mobilier pentru spitalul raional, CMF și instituțiile de învățământ din raion în 

sumă de peste 18 mil. lei. 

 

 

Domeniul Agricultură 
 

În perioada de raport, activitatea în domeniul dat s-a axat pe realizarea 

obiectivelor de dezvoltare economică a raionului. 

Cu ajutorul Direcției Agricultură: 

- au fost montate 6 ha de sere în s. Boşcana şi s. Oniţcani, unde ulterior s-au 

obţinut două roade de legume pe an; 

- au fost extinse plantaţiile multianuale superintensive de măr. 

Direcţia Agricultură a acordat ajutorul necesar producătorilor agricoli care au 

suferit ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile la evaluarea pagubelor şi 

prezentarea materialelor către instituţiile de stat şi Agenţiile de Asigurări. 

Ca urmare a implicării Direcției Agricultură au fost irigate 460 ha de culturi. 

Pentru dezvoltarea și promovarea sectorului economic al raionului în aprilie 

2012 a fost organizat Forumul Economic în cadrul raionului, iar în septembrie curent 

va fi a II-a ediție a Forumului economic. 

Raionul Criuleni a participat la expoziţii naţionale și internaționale: 

- la expoziția „Fabricat în Moldova” din 2012 şi 2013 raionului Criuleni i-a fost 

decernată ”Medalia de aur”. 

 

 

Domeniul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
 

În domeniul vizat accentul principal a fost pus pe: 

- dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială; 

- satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor aflate în dificultate; 

- dezvoltarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile. 
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În acest scop, au fost acordate servicii de ajutor social la domiciliu pentru 400 

pensionari solitari şi cetăţeni inapţi de muncă, iar 362 de persoane cu dizabilități sau 

în vîrstă au primit foi de tratament. 
În perioadă de raport, din sursele Fondului de susţinere socială a populaţiei, au 

fost acordate 7859 ajutoare materiale în sumă de peste 4 mil. lei. 

Pentru categoriile de populaţie defavorizate, în raion au activat 3 cantine sociale: 

Centrul de zi ”Speranţa”, Centrul de zi şi plasament ”SOS”, Asociaţia ”Concordia” 

din Dubăsarii Vechi. 

În sezonul estival a fost asigurată odihna în tabere a copiilor din familiile social-

vulnerabile.  

 

 

Domeniul Educaţie 
 

Activitatea în domeniul dat a asigurat cu succes procesul de învățămînt. A 

crescut cu 5,5 % numărul copiilor care au beneficiat de instruire preşcolară. S-a 

redeschis grădiniţa de la Răculeşti, care nu a activat circa 10 ani. 

Pentru 160 de copii din Mălăieştii Vechi, Sagaidac şi Bălţata de Sus, localităţi 

care nu dispun de instituţii şcolare, este organizat transportul spre alte școli. Toţi 

elevii din clasele primare sunt alimentați. A crescut cu 9% bugetul pentru organizarea 

odihnei de vară a copiilor. 

În cadrul Maratonului Intelectual „Parada stelelor” au fost apreciate cu premii 

cadrele didactice şi elevii, fiind alocată suma de 85 mii lei, faţă de 74 mii de lei în 

trecut. 

La nivel de raion au devenit tradiţionale aşa manifestaţii ca: Maratonul 

intelectual „Parada stelelor”, Concursul „Pedagogul Anului”, Gala Laureaţilor 

Sportului ș.a. 

 

 

Domeniul Cultură şi Turism  
 

În domeniul vizat au fost desfăşurate 68 acţiuni culturale de nivel raional, 

republican şi internaţional.  

Raionul Criuleni a participat la 28 evenimente de nivel republican şi 16 

festivaluri internaţionale peste hotarele ţării: 

- Festival internaţional “Meşterul Manole” (Criuleni); 

- Festival republican “Nistrule cu apă lină“ (Corjova); 

- diverse Festivaluri raionale ș.a; 

În urma relaţiilor de colaborare cu instituţii de cultură de peste hotarele ţării, 

colectivele artistice din raion au participat la sărbători şi festivaluri internaţionale în 

Franţa, Italia, Bulgaria, Turcia, Polonia, Rusia, Belarus, România, Cehia și Germania. 

 

 

 



5 

 

Domeniul ocrotirii sănătății 
 

Spitalul raional Criuleni a activat în regim normal. 

S-a reuşit completarea cu personal prin atragerea tinerilor specialişti - 9 medici 

şi 7 asistenţi medicali. 

A crescut numărul și calitatea serviciilor spitalicești pentru populație. La 

îmbunătățirea serviciilor acordate a influențat și ajutorul din partea finanțatorilor, dar 

și a Consiliului raional. 

Astfel, pe parcursul perioadei iulie 2011 - iulie 2013 au fost efectuate 

următoarele lucrări de reparaţie şi renovări: 

- schimbarea ferestrelor în secţia chirurgie; 

- renovarea sistemului de încălzire în secţia chirurgie. 

- reparaţie curentă a cabinetului fizioterapie ș.a.; 

Au fost acordate ajutoare umanitare în sumă de 10 mil. lei, inclusiv: 

- Consiliul raional a transmis mobilier primit de la Spitalul ”Elizabet”, Austria, 

în sumă de 2,5 mil. lei; 

- Societatea pentru susţinerea Spitalului din Criuleni, din or. Zug, Elveţia, a 

ajutat la reconstrucţia şi înzestrarea cu echipament a spitalului şi maşini de spălat în 

sumă de 6 mil. lei; 

În prezent se efectuează lucrări de reparaţie a secţiei pediatrie în sumă de 1,5 

mil. lei, finanţate de PNUD Moldova şi a secţiei boli infecţioase, în sumă de 317 mii 

lei, finanţate de Fondul CNAM. 

La Centrul Medicilor de Familie din raionul Criuleni, în perioada de raport s-au 

realizat următoarele: 

1. Reparaţia Centrului de Sănătate Dubăsarii Vechi; 

2. Reparaţia capitală la: 

- Oficiul Medicului de Familie (OMF) Corjova, Malaieştii Noi; Rîşcova; 

Bălșata; CMF Criuleni. 

Au fost primite ajutoare umanitare din Germania, Austria, Cehia. 

 

 

Transparența procesului de guvernare 
 

Întru asigurarea transparenței guvernării, dar și a informării cetățenilor despre 

activitatea Consiliului raional și a raionului în întregime, în perioada de raport, 

Consiliul raional a renovat pagina web www.criuleni.md unde sunt informațiile 

despre autoritățile publice de nivelul I și II, noutățile din raion. De asemenea, recent, 

Consiliul raional a început să realizeze cu forțele proprii emisiuni și reportaje despre 

activitățile din raion care sunt transmise de canalul regional Elita TV: ”Știri”, la ora 

19:00 de luni pînă vineri, și ”Ora locală”, vineri, la ora 21:20.   

 

 

 

 

http://www.criuleni.md/
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Obiective prioritare pentru anul viitor sunt: 
 

- asigurarea cu table interactive a tuturor liceelor și gimnaziilor din raion; 

- schimbarea ușilor și ferestrelor (termopan) la școlile din raion; 

- instalarea sistemelor de supraveghere video a școlilor; 

- darea în exploatare a cazangeriei de la LT Boșcana; 

- renovarea sistemului de încălzire la LT și Școala primară din Criuleni și LT 

Boșcana; 

- darea în exploatare a 2 grădinițe renovate; 

- finisarea proiectului privind platforma de deșeuri solide – Coșernița, Boșcana, 

Hrușova; 

- renovarea secției Morga la Spitalul raional; 

- darea în exploatare a sistemelor de canalizare și apeduct în 4 primării. 

 

În încheiere, aduc sincere mulțumiri întregii echipe, inspectoratului fiscal, 

inspectoratului de poliție și tuturor celor care au pus umărul pentru a schimba 

lucrurile spre bine în raionul Criuleni. 


